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Od Redaktora 
w sprawie technicznych warunków publikowania informacji prasowych 

 
Zwracam się do Autorów i Korespondentów z uprzejmą prośbą o przesyłanie 
prac oraz materiałów, w celu ich publikacji, na dwa adresy równocześnie: 

1. ebiuletyn@seirp.pl 
2. sekretariat@seirp.pl  

 
Uprzejmie również proszę o uwzględnianie następujących kryteriów oraz 
warunków technicznych materiałów przeznaczonych do publikowania: 

 pliki fotograficzne - format JPG, rozdzielczość do 300 kilobajtów, 
 pliki tekstowe Microsoft Word Document (typu: doc.) – w formatach: 

• tekst standardowy 
• czcionka: Times New Roman, styl: normalny, rozmiar: 10-12 
• odstępy między znakami: standardowe, pojedyncze 
• akapit: tekst wyjustowany 
• rozmiar papieru: A-4, standardowy 
• orientacja pionowa 
• marginesy: góra:1,6, dół:2,5, lewy:2,5, prawy:2,5 cm, 

 materiały winny wskazywać rodzaj medium, do którego adresowana jest 
publikacja (strona internetowa, biuletyn) oraz zawierać informacje o 
autorach prac, wskazanie identyfikacji organizacyjnej, nazwy Zarządu 
Wojewódzkiego lub Okręgowego, 

 odpowiedzialność za naruszenie postanowień prawa prasowego i 
autorskiego spoczywa na autorach przesyłanych materiałów. 
 

Redaktor 
  

mailto:ebiuletyn@seirp.pl
mailto:sekretariat@seirp.pl
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MIŁYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT 
WIELKANOCNYCH 

ORAZ WIELE RADOŚCI I WIOSENNEGO 
OPTYMIZMU 

 

ŻYCZY 
KOLEŻANKOM I KOLEGOM 

 

ZARZĄD GŁÓWNY SEIRP  
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KOMUNIKATY. INFORMACJE 
KOMUNIKAT PREZYDENTA FSSM RP W SPRAWIE 

ZGROMADZENIA PUBLICZNEGO W DNIU 22.03.2018. 

22 marca 2018 r. PIKIETUJEMY PRZED SEJMEM 
https://fssm.pl/22-marca-2018-r_-pikietujemy-przed-sejmem 

KOLEŻANKI I KOLEDZY! 

foto-oficjalny portal turystyczny m.st. Warszawy 

22 marca 2018 r. w Sejmie RP odbędzie się pierwsze czytanie 
NASZEGO, obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z 
dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 
Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej 
oraz ich rodzin. Posłom na sali sejmowej przedstawi go 
Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP, 
Andrzej Rozenek. 

https://fssm.pl/22-marca-2018-r_-pikietujemy-przed-sejmem
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MUSIMY UDZIELIĆ MU WSPARCIA!  
TO NASZ OBOWIĄZEK! 

Tego dnia w godz. 17:00 – 20:00 Federacja Stowarzyszeń Służb 
Mundurowych RP organizuje przed gmachem Sejmu 
zgromadzenie. Stawmy się na nie jak najliczniej! 
NIC O NAS, BEZ NAS! 
Powinniśmy być tam wszyscy. Nie tylko dziś represjonowani, ale naprawdę 
wszyscy - emerytowani i czynni funkcjonariusze służb i żołnierze, nasi 
bliscy, znajomi i ci, którym nasz los nie jest obojętny. Pamiętajmy, ustawa 
represyjna nie jest jedynym aktem „prawa” stanowionego przez obecnie 
rządzących, skierowanym przeciwko naszemu środowisku. Ustawy 
„degradacyjna” i czekająca na procedowanie „dezubekizacyjna” emerytów 
wojskowych, to kolejne „podziękowania” „podłej zmiany” dla nas za 
wierną służbę Polsce. Przeciw takiemu traktowaniu obywateli, łamaniu 
Konstytucji i umów społecznych będziemy protestowali podczas naszego 
zgromadzenia. 
Nasza liczna obecność pod Sejmem 22 marca br. będzie też najlepszym 
podziękowaniem dla wszystkich, którzy wsparli Obywatelską Inicjatywę 
Ustawodawczą FSSM RP. Dla 250 tys. obywateli, którzy złożyli swoje 
podpisy pod projektem ustawy, który tego dnia będzie czytany w Sejmie, 
dla tych partii i organizacji, które czynnie pomagały nam owe podpisy 
zebrać - przede wszystkim SLD, KOD’u i Obywateli RP oraz dla PO, 
Nowoczesnej i PSL, których posłowie brali udział w wielu spotkaniach 
zorganizowanych w całym kraju w ramach Inicjatywy Ustawodawczej 
FSSM RP. 
Do udziału w naszym zgromadzeniu, serdecznie zapraszamy 
wszystkich, którzy nie godzą się na destrukcję prawa i demokracji w 
Polsce. 

POLSKA TO NIE PiS! POLSKA TO MY! BĄDŹMY RAZEM! 
Zdzisław Czarnecki 
Prezydent FSSM RP 
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KONFERENCJA W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM 
W Brukseli szeroko o ustawie represyjnej 
28.02.2018. W siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli odbyła się 
konferencja  
"Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy 
policji i żołnierzy w Polsce", 

 zorganizowana przez FSSM, KOIU, SLD oraz troje europosłów S&D - 
Bogusława Liberadzkiego, Krystynę Łybacką i Janusza Zemke. 
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W konferencji uczestniczyli eurodeputowani, zaproszeni przedstawiciele 
komisji parlamentarnych - LIBE (Wolności Obywatelskie), DROI (Prawa 
Człowieka), EMPL (Zatrudnienie i Sprawy Socjalne) i JURI (Prawo). 
Więcej informacji, linki poniżej: 
http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-02-28/lzy-w-oczach-bylego-
szefa-msw-w-brukseli-mowil-o-funkcjonariuszach-pozbawionych-
emerytur/?ref=kafle 

http://www.janusz-
zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4489/w_brukseli_szeroko__o_ust.html 
  

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-02-28/lzy-w-oczach-bylego-szefa-msw-w-brukseli-mowil-o-funkcjonariuszach-pozbawionych-emerytur/?ref=kafle
http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-02-28/lzy-w-oczach-bylego-szefa-msw-w-brukseli-mowil-o-funkcjonariuszach-pozbawionych-emerytur/?ref=kafle
http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-02-28/lzy-w-oczach-bylego-szefa-msw-w-brukseli-mowil-o-funkcjonariuszach-pozbawionych-emerytur/?ref=kafle
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KOMUNIKAT PREZESA ZG W SPRAWIE ŚREDNICH 
WYNAGRODZEŃ, EMERYTUR I RENT 

 (NA PODST. ZUS) 

Szanowni Państwo! 
Znamy już wszystkie informacje dotyczące waloryzacji emerytur i rent w 2018 
roku. 
Następstwem Komunikatu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 
sprawie wskaźnika waloryzacji rent i emerytur w 2018 roku, według którego 
wskaźnik ten wynosi 102,98%, w efekcie najniższa emerytura wzrośnie o 29,80 
zł, a przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – o ok. 67,28 zł, 
są komunikaty PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH: 

1. komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 
2018 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłaconej 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, 

2. komunikat z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie miesięcznej kwoty 
przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5539,9717,waloryzacja-
rent-i-emerytur-w-2018-roku.html 
http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2018/223/1 
http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2018/224/1 
Zgodnie z tymi komunikatami miesięczna kwota przeciętnej emerytury 
wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych od dnia 1 marca 2018 r. wynosi 2 130,68 zł., a miesięczna kwota 
przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych od dnia 1 marca 2018 r. wynosi 1 799,26 zł. 
Linki do dokumentów – powyżej, w treści komunikatu. 
Z poważaniem 
Antoni Duda, 
Prezes ZG SEiRP  
  

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5539,9717,waloryzacja-rent-i-emerytur-w-2018-roku.html
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5539,9717,waloryzacja-rent-i-emerytur-w-2018-roku.html
http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2018/223/1
http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2018/224/1
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KOMUNIKAT PREZESA ZG  
W SPRAWIE 1% ODPISU OD PODATKU 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych uzyskało wpis na listę 
Organizacji Pożytku Publicznego w 2010 roku. Zadania organizacji pożytku 
publicznego zostały określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. - o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie. W art. 4 ustawy wskazano dziedziny życia 
społecznego, w których mogą realizować się tego typu organizacje. W ramach tej 
działalności utworzyliśmy fundusz OPP, z którego udzielamy pomocy finansowej 
naszym członkom. 
Podmiotami upoważnionymi do składania wniosków o przyznanie pomocy z 
funduszu OPP są członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych, oraz Koła jako podstawowa struktura organizacyjna SEiRP. 
Bliższe szczegóły dotyczące pozyskiwania środków na fundusz OPP oraz zasad 
udzielania pomocy finansowej znajdują się na stronie internetowej 
Stowarzyszenia: 
http://www.seirp.pl/odlicz-1-procent-podatku-dochodowego-na-rzecz-seirp 

Antoni Duda, Prezes Zarządu Głównego SEiRP 

http://www.seirp.pl/odlicz-1-procent-podatku-dochodowego-na-rzecz-seirp
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Rencistów Policyjnych 
 

 
 

 
i 

 

Skutecznego przekazania 1% odpisu od należnego podatku 
dochodowego dokonasz wówczas, gdy w formularzu lub PIT-37 lub 
PIT-OP za 2017 r., złożysz oświadczenie - wniosek zawierający 
następujące informacje: 1. nazwę OPP: Stowarzyszenie Emerytów i 
Rencistów Policyjnych, 2 nr rejestracji OPP w KRS: 0000043188 

 

Więcej informacji umieściliśmy na odwrocie tej ulotki. Znajdziesz je również na 
naszej stronie internetowej: www.seirp.pl, a także we wszystkich naszych kołach i 
zarządach 
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 Szanowni Państwo! 
Przekazując 1% z własnego PIT, podatnik nie traci ani złotówki - rozdysponuje 

jedynie kwotę, którą i tak musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa. 

Wsparcie SEiRP jako Organizacji Pożytku Publicznego to w świetle potrzeb naszych 
bardzo ważna sprawa. Fundusz ten stwarza między innymi możliwość udzielania pomocy fi tym 
naszym członkom, którzy znaleźli się w dramatycznych warunkach bytowych najczęściej 
następstwem drastycznego obniżenia rent i emerytur. Dzięki środkom po na fundusz OPP 
mogliśmy w 2017 roku udzielić skromnej pomocy kilkudziesięciu Koleżankom i Kolegom, 
często schorowanym i samotnym, których osobista sytuacja zmusiła do zwrócenia się o pomoc z 
tego funduszu. Możliwość pomocy i narastające potrzeby naszych członków to m do naszej 
aktywności w pozyskiwaniu środków w 2018 roku. Uważam, że liczy się najdrobniejsza nawet 
kwota, bo każda złotówka zwiększa nasze możliwości wsparcia potrzeb. 

Dlatego korzystając z tej okazji, chociaż czyniłem to już wielokrotnie, jest serdecznie 
dziękuję Wszystkim, którzy rozliczając podatek za rok 2016, w 2017 roku odpisu 1% na rzecz 
OPP - Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. 

Uchwałą Zarządu Głównego nr 33/Vlll/2017 z dnia 27 października 2017 w/s Komisji 
d/s Organizacji Pożytku Publicznego przyjęliśmy nowy regulamin Działania d/s Organizacji 
Pożytku Publicznego Zarządu Głównego SEiRP wraz kryteriami trybem i przydzielania pomocy 
finansowej - Załącznik Nr 1 do Regulaminu działania Komisji ds. OPP wniosku o przyznanie 
pomocy finansowej ze środków pochodzących z OPP. Wszystkie dane są dostępne na naszej 
stronie internetowej. 

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dostępnym pod adresem 
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykazorganizaciipozyt/4504,wykaz.htrnl, został umieszczony 
zaktualizowany zgodnie z art. 27a ust. 5 oraz 3a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% 
dochodowego od osób fizycznych w roku 2018. W tym wykazie pod pozycją 112 umieszczone 
nasze Stowarzyszenie. Tak wygląda treść tego zapisu: 1126 0000043188 85 
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH MAZOWIECKIE 
WARSZAWA M.ST. WARSZAWA WARSZAWA". Informacja o tym znajduje się już na naszej 
stronie. 

Zatem, już od 1 stycznia 2018 r. można dokonywać odpisu 1% od należnego 
dochodowego z przeznaczeniem na rzecz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Pol Można to 
zrobić poprzez złożenie w formularzu PIT-37 lub PIT-OP za 2017 r. sto oświadczenia /wniosku/ 
zawierającego informacje: 1. nazwę OPP: Stowarzyszenie E Rencistów Policyjnych, 2. nr 
rejestracji OPP w KRS: 0000043188. 

Przypominam, że już od ubiegłego roku emeryt i rencista nie musi wyliczać, jaką kwotę 
stanowi jego 1% (robią to wszyscy inni podatnicy uprawnieni do wspierania OPP). Wystarczy, że 
wskaże organizację pożytku i poda jej KRS. Rubryki dotyczące przekazania 1% w nowym 
formularzu PIT-OP są takie same jak rubryki jednoprocentowe innych PIT-ów umożliwiających 
dokonanie alokacji, z tym, że PIT-OP jest pozbawiony miejsca na wpisanie kwoty. Do tej pory 
korzystanie przez emerytów i rencistów z możliwości przekazywania 1% postrzegane było jako 
trudne, ponieważ wymaga samodzielnego rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Przyjęty 
ustawowo nowy formularz PIT-OP trudność tę likwiduje. 

PIT-OP ze wskazaniem organizacji pożytku emeryt lub rencista wysyła do Urzędu 
Skarbowego, co do zasady, do 30 kwietnia 2018 roku. Może go złożyć w formie papierowej lub 
elektronicznej. 

Z najlepszymi życzeniami zdrowia i wszelkiej pomyślności 

Antoni Duda – Prezes ZG SEiRP  

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykazorganizaciipozyt/4504,wykaz.htrnl
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INTERPELACJE I LISTY 
HENRYK BOROWIŃSKI. STANĄĆ W PRAWDZIE. 

Opinia międzynarodowa zainteresowana jest nowelizacją ustawy o IPN, 
w której celem w zamyśle jej autorów była ochrona dobrego imienia 
Narodu Polskiego. Ustawa została uchwalona przez Sejm, przyjęta przez 
Senat i uzyskała podpis Prezydenta z zastrzeżeniami. Pomijam aspekty 
polityczne które wywołała ta nowela i w następstwie oburzenie takich 
krajów jak Izrael, Stany Zjednoczone i Ukraina. Skupiam się na zbieżności 
tematyki wielkiej polityki z problematyką związaną z środowiskiem 
emerytów policyjnych, doświadczonym ustawą represyjną z dnia 16 
grudnia 2016r. 
Władze Polski podnoszą, że ofiary i oprawcy występujący podczas II 
wojny światowej są przez oponentów tak samo traktowani i „wrzuceni do 
jednego worka”. To niesprawiedliwe! 
Słusznie. Nie można się zgodzić z tezą, że Naród Polski pomagał w 
eksterminacji Żydów, bo to nieuprawnione i krzywdzące, gdyż Polacy tak 
jak i Żydzi byli prześladowani i ginęli w krematoriach. Jeśli znaleźli się 
zdrajcy i szmalcownicy wśród naszych obywateli, to należy ich znaleźć i 
osądzić, gdyż zbrodnie przeciwko ludzkości nie ulegają przedawnieniu. 
Oburzenie władz Polski w pełni uzasadnione, ale czy nie wymaga ono 
korekty stanowiska wobec własnych obywateli. Jak potraktować 
„wrzucenie do jednego worka” wszystkich przykładowo: milicjantów z 
okresu od 22 lipca 1944r do 14 grudnia 1954r, funkcjonariuszy pionu 
polityczno - wychowawczego, kadrę naukowo-dydaktyczną, słuchaczy i 
studentów niektórych uczelni resortowych, funkcjonariuszy PESEL, 
łączności, kadr i szkolenia wraz z funkcjonariuszami Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego i Służby Bezpieczeństwa. Stając na gruncie 
prawa międzynarodowego, Polska nie została wymazana z mapy świata, 
istniała w przestrzeni prawnej i Prezydent RP Andrzej Duda ogłaszając 
jubileusz 100-lecia Niepodległości Polski, potraktował okres do 1990 roku 
jako kontynuację państwowości. Jeśli byli zbrodniarze w okresie od 22 
lipca 1044r do 31 lipca 1990r to po to mamy Instytut Pamięci Narodowej, 
aby zebrać dowody i doprowadzić do sprawiedliwego osądzenia 
sprawców przez niezawisły sąd. 
Nowela ustawy o IPN wywołała burzę międzynarodową. Na tej podstawie 
powołano komisję Polsko-Izraelską. Ustawa represyjna także wywołała 
burzę w kraju. Skutkiem jest inicjatywa ustawodawcza wniesiona do 
Sejmu o zmianę ustawy represyjnej. Stawiam pytanie. Czy nie 
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powinniśmy wystąpić z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji o stworzenie komisji, mając na celu ochronę 
statutową interesów członków, w zakresie przysługujących im z 
tytułu uprzedniej służby lub pracy, uprawnień -§ 12 ust.1 pkt.4) 
Statutu. Zebrane podpisy to tylko pierwszy etap. Celowa jest wymiana 
argumentów, która by pomogła odnieść sukces inicjatywy wniesionej do 
Sejmu. 
Jeśli są wątpliwości interpretacyjne prawa w sprawie noweli ustawy o IPN 
- to władza szuka dróg wyjścia z impasu. Podstawą ma być postawa: 
STANĄĆ W PRAWDZIE. Dużą rolę odgrywać będą prawnicy i historycy. Z 
pewnością znaleziony zostanie kompromis. 
W naszych sprawach także należy szukać kompromisu z władzą. Gdy nie 
ma rozmów, nie ma żadnych perspektyw na skuteczną obronę naszych 
członków przed skutkami represyjnej ustawy. Jeśli nie ma inicjatyw ze 
strony rządowej, to przynajmniej my wykonajmy gest inicjatywny. Przecież 
mamy w swoich szeregach wielu prawników, a z pewnością też kilku 
historyków się znajdzie. Wykorzystajmy 100-lecie Niepodległości Polski i 
włączmy się w nurt obchodów jubileuszu. Może MSWiA pójdzie na 
wspólne badania, aby STANĄĆ W PRAWDZIE. 
Pochodną opisanych zawirowań jest inicjatywa rządu o powołaniu 
międzyresortowej komisji do zwalczania faszyzmu i przejawów innych 
ideologii totalitarnych. Działania mają być ukierunkowane na ograniczanie 
zbiórek pieniężnych np. na rzecz obywatela Polski – Walusia, skazanego 
za zabójstwo w RPA, ale też na delegalizację stowarzyszeń które 
pochwalają ideologię totalitaryzmów. To zagadnienie stawia przed nami 
zadanie wysokiej odpowiedzialności, gdyż konsekwencje mogą być 
dotkliwe dla SEiRP. 
Henryk Borowiński, marzec 2018r. 
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Henryk Borowiński. Przed Zjazdem. 
Opinia międzynarodowa zainteresowana jest zmianą ustawy o Instytucie 
Pamięci Narodowej, w której promujemy ochronę dobrego imienia Narodu 
i rzekomo wprowadzamy odpowiedzialność karną za używanie określenia 
„Polskie obozy śmierci”. Premier Mateusz Morawiecki ogłasza na cały 
świat, że będziemy bronić prawdy historycznej na wszystkich frontach 
aktywności politycznej. 
Tę dyskusję przeciwko naszym oponentom, szczególnie z Izraela i 
Stanów Zjednoczonych dedykuję twórcom Statutu SEiRP. Stawiam 
pytanie: czy w naszej stowarzyszeniowej konstytucji jest zagwarantowana 
ochrona przed szkalowaniem w §12 ust. 2 Statutu, który precyzuje, że 
„Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych w 
zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości 
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”. W 
Polsce jako środowisko mundurowe – stanowimy kłopotliwy relikt 
przeszłości i jesteśmy traktowani jakby niewygodny element 
społeczeństwa obywatelskiego. Nieliczni z grup zawodowych, zostaliśmy 
zakwalifikowani niczym obce ciało na zdrowym organizmie społecznym. 
My- byli funkcjonariusze nie pasujemy do aktualnego układu, bo 
zostaliśmy skażeni złem. Żyliśmy, służyliśmy w niewłaściwym miejscu, 
czasie i stajemy się wstydliwym problemem nowego ładu. Skoro państwo 
było totalitarne, to funkcjonariusze PRL z definicji uznani są za 
nowocześnie wyklętych i podlegających wykluczeniu społecznemu. 
Krzywdzące-prawda?! 
Żyjemy w okresie przewartościowań; szczególnie w warstwie historycznej 
Polski. 
Dla wielu z nas niezrozumiały na pozór jest opór światowych elit 
politycznych, wobec próby tłumaczenia wprowadzanych oczywistych 
zapisów noweli ustawy o IPN. Gdy się zastanowiłem, rozumiem obawy 
zagranicy. Czołowi politycy aktualnej władzy tracą wiarygodność, gdyż 
słowa nie pokrywają się z rzeczywistością. Przecież nie jest tajemnicą, że 
od wielu lat istnieje nagonka na byłych funkcjonariuszy i żołnierzy z okresu 
PRL.  Nawet ustawa represyjna zawiera sformułowania służby na rzecz 
totalitarnego państwa. Czyżby PRL było państwem totalitarnym? Ponadto 
premier Mateusz Morawiecki na konferencji 16 lutego br. w Niemczech 
ogłosił, że w 1968 roku Polski nie było. A jeśli przyjąć poważnie słowa 
premiera, to w tym roku nie będziemy obchodzić jubileuszu 100 rocznicy 
Niepodległości Polski. Podobnie prasa komentuje uznawanie za 
bohaterów Żołnierzy Wyklętych. Czy nikt z nich nie miał niewinnej krwi 
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braci Polaków na sumieniu? Z trudem przychodzi uznawać prawdę 
objawioną, że wyzwalała nas Ukraina spod okupacji hitlerowskiej. Że 
nazizm i faszyzm są ruchami o charakterze lewicowym, a ruchy narodowe 
typu Duma i Nowoczesność im się przeciwstawiają i nie mają nic 
wspólnego z nazizmem. Że legalna władza w Polsce była mniej ważna od 
tej w Londynie. Że za pogrom żydów w Jedwabnem winić należy 
sowietów, bo byliśmy zniewoleni. I tak dalej i tym podobnie. Jeśli jest 
przyzwolenie społeczne na tworzenie prawdy historycznej, w związku z 
tym, można o naszym środowisku emerytów mundurowych mówić i pisać 
w podobnym stylu. Środowiska naukowe – szczególnie historycy- milczą, 
historycy kościoła katolickiego także nabrali wodę w usta i nie reagują na 
wyrządzaną krzywdę przez państwo wobec słabej i bezbronnej rzeszy 
starych i schorowanych obywateli. Możemy śmiało powiedzieć, że obrona 
słabych i biednych nie jest wartością samą w sobie, a jest relatywizowana. 
Ideały o sprawiedliwości, współczuciu, katolickiej nauce kościoła o 
miłosiernym Samarytanie, należy zachować na lepsze czasy. 
Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 roku zostaliśmy napiętnowani 
wykluczeniem społecznym, gdyż wszyscy z nas pełnili służbę na rzecz 
totalitarnego państwa w okresie do 31 lipca 1990 roku. Jeśli okres ten nie 
przynosi chluby, to tym samym odbiera się nam dumę, że byliśmy 
ofiarnymi funkcjonariuszami państwa- naszej Ojczyzny. Czy w nowym 
statucie nie powinno być odniesienia do zagrożeń? Przecież są próby 
zmian w sprawie stowarzyszeń, aby władza mogła rozwiązać organizację, 
która pochwala totalitaryzmy. Skoro w ramach dekomunizacji władzom nie 
odpowiada nazwa ulicy I Armii Wojska Polskiego, to niebezpieczeństwa 
czyhają w pracach organizacyjnych Stowarzyszenia na każdym kroku. 
Zdaję sobie sprawę, że dotykam spraw politycznych. Od polityki 
dotychczas stroniliśmy, lecz zostaliśmy w nią wepchnięci. Jako 
Stowarzyszenie, mamy statutowy obowiązek stać na straży honoru i 
godności naszych członków. Zgodnie z ustawą dekomunizacyjną, 
możemy mieć problemy z wykonywaniem powinności statutowych. W 
nowej rzeczywistości trudno jest się chwalić wierną służbą w tamtym 
okresie na rzecz totalitarnego państwa, gdy ochranialiśmy obywateli przed 
bandytami, złodziejami, bo budowaliśmy pozytywny wizerunek 
totalitarnego państwa. Podobny problem mogą mieć górnicy, którzy 
wydobywając węgiel dostarczali dewiz, nauczyciele, którzy kształcili 
młodzież krzewiąc fałszywą historię, budowlańcy powiększający zasoby 
mieszkaniowe miast i miasteczek, rolnicy, którzy karmili i żywili ludność 
państwa totalitarnego, a już wyklęci ci chłopi, którzy śmieli wziąć ziemię w 
ramach reformy rolnej. W dobie przyjętej ustawy o działaniach organizacji 
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propagujących ustroje totalitarne np. PRL należy ważyć słowa, że po II 
wojnie światowej zlikwidowano analfabetyzm, czy odgruzowano i 
odbudowano Warszawę, czy zelektryfikowano lub dokonano melioracji 
polskiej wsi. A już może w złym guście będzie honorowanie naszych 
członków, którzy wyzwalali Ojczyznę i przeszli szlak bojowy do Berlina, 
zamiast walczyć pod Monte Casino. Podobnie z odznaczeniami, które wg 
polityków powinny mieć większą wartość dla emerytów policyjnych, jeśli 
otrzymali je z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego lub Andrzeja Dudy, 
a nie Daj Boże Wojciecha Jaruzelskiego. Nie przytaczam tych przestróg 
bez przyczyny, gdyż nie bez kozery uporano się z sądownictwem, aby 
mieć bat na niepokornych i nieprawomyślnych. Dzielenie społeczeństwa i 
pogłębianie niechęci człowieka do drugiego człowieka ze względu na 
wiek, poglądy i przekonania, nie ominęły także naszego środowiska. 
Dlaczego mamy tak mało młodych emerytów w naszych szeregach i 
dlaczego w swoich poczynaniach na rzecz uprawnień emerytalnych czy 
funduszu socjalnego, tak bardzo jesteśmy osamotnieni przez organizacje 
związkowe. Po prostu jesteśmy medialnie obrzydzani. Prasa podaje, że 
powinniśmy z pokorą przyjąć ostracyzm społeczny i nie wysuwać żądań o 
prawa honoru i godności, bo służyliśmy totalitarnemu państwu, działając 
wrogo i represyjnie przeciwko społeczeństwu. 
Nie zawsze konsolidujemy wysiłki, aby pokazać solidarność i jedność, aby 
dać odpór insynuacjom. Nie zawsze przyjmujemy ostrzeżenia i nie 
wyciągamy wniosków z porażek. Bo czy wyciągnęliśmy wnioski z 2009 
roku, gdy Platforma Obywatelska zrobiła wyłom w naszym systemie 
emerytalnym? Brak perspektywicznego myślenia i prognozowania 
strategicznego powoduje, że stajemy się prawie bezbronni i bezsilni. 
Zaczynamy działania obronne już po niewczasie i to w sposób nieporadny. 
Przy okazji zmian statutowych należy uwzględnić ten aspekt. 
Nastawiamy się na sojusze z politykami, którzy mają inne cele. Cele 
doraźne. Gdzie nasz potencjał intelektualny?! Nie ma analiz, nie ma 
alternatywnych planów, nie ma koncepcji ani prognoz. Ponadto odnoszę 
wrażenie, że Stowarzyszenie to tylko poszkodowani ustawą represyjną. 
Innych problemów już nie ma lub są zupełnie zmarginalizowane. 
To obserwują młodzi emeryci i może dlatego nie garną się do naszego 
Stowarzyszenia? Może wyeksponować atrakcyjność członkostwa dla 
młodzieży emeryckiej. Przyciągnijmy świeżą krew. Wymazujmy „białe 
plamy” na mapie Polski, gdzie nie ma w ogóle naszych organizacji. 
Musimy jednak zmienić mentalność naszego szeregowego członka z 
ukierunkowaniem na aktywność. SEiRP nie może być organizacją 
„wodzowską”, a podstawą członkostwa powinna być dobrowolność i 
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wolontariat oraz przekonanie, że to jest ich Stowarzyszenie. Kierownictwo 
wszystkich szczebli, począwszy od Zarządu Głównego po Koło musi by 
blisko ludzi i ich problemów. Bardzo ważne są sukcesy w obronie naszych 
praw, a nie porażki. Obejmując funkcję prezesa Zarządu Głównego 
pamiętam słowa byłego prezesa Lechosława Bartosiaka, że nikt wcześniej 
nie obronił zabieranych nam uprawnień i abym wykorzystał doświadczenie 
prezesa Koła i coś znaczącego wywalczył jako prezes ZG. Te słowa 
kolego Leszku były mi potrzebne. Mogę z dumą przyznać, że obroniłem 
zagrożony fundusz socjalny, walcząc z kolejnymi ministrami: Jackiem 
Cichockim, Bartłomiejem Sienkiewiczem i Teresą Piotrowską. Udało się, 
choć wymagało ogromnego wysiłku wielu działaczy. Dzisiaj, ten 
zagrożony w połowie fundusz socjalny ratuje sytuację wielu rodzin 
potrzebujących wsparcia, gdyż obszar biedy się powiększył. Może by tak 
wykorzystać choć w części pozytywne doświadczenia z tamtych lat walki 
zakończonych sukcesem. 
Czy nie warto powrócić do zacieśnienia kontaktów z kierownictwem 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Komendy Głównej 
Policji i innymi partnerami np. w ramach spotkań noworoczno-
opłatkowych, zrekonstruowanie umów bilateralnych z partnerami 
krajowymi i zagranicznymi, oraz wypracowanie nowej formuły naszej 
obecności w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych na zasadzie 
uprawnionego podmiotu. 
Potrzebna jest silna wewnętrzna struktura w zakresie polityki medialnej. 
Czy uważacie, że wywiady z Komendantem Głównym Policji i 
Komendantami Wojewódzkimi były złem, które należało zaniechać w 
naszych publikatorach? Czy też spotkania zarówno uroczyste jak również 
robocze w ramach partnerstwa z organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego, które były nieomal stereotypem. Konkursy, spotkania i 
udział SEiRP w różnego rodzaju imprezach kulturalnych, sportowych, 
podnosiły rangę organizacyjną (koncerty zespołu pieśni i tańca „Śląsk”, 
udział w rajdach PTTK, mistrzostwa strzeleckie, brydżowe lub szachowe 
środowiska policyjnego). Czy błędem było aktywizowanie działań w 
ramach konkursu o tytuł najlepszego Koła? Kolegom ze Strzelina znudziło 
się dzierżenie palmy pierwszeństwa przez wiele lat. Jeśli nastąpiła 
chwilowa stagnacja w pracy struktur organów centralnych, to należy 
wybrać ludzi, nadających impuls do działań w trudnych czasach. Czyli 
nowi ludzie do nowych wyzwań, którzy będą mieli chęć do pracy, będą 
mieli wizję i nie ulękną się trudności które mogą czekać na wyboistej 
drodze organizacyjnej, oraz zechcą jednać i jednoczyć, a nie dzielić i 
konfliktować. Musi być w ramach oferty programowej zjazdu 
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przedstawiony Pakt dla Stowarzyszenia, aby wszyscy członkowie 
zadeklarowali swoje uczestnictwo w tym programie. Stowarzyszenie musi 
zostać przywrócone członkom i każdy powinien znaleźć swoje miejsce. 
Bez tego nie odbudujemy świetności i blasku. Jeśli nie przekonamy do 
programu szerokich mas członkowskich – nie będziemy mogli liczyć na 
sukces. W jedności siła. Musimy wsłuchiwać się w głos „ludu”, korygować 
przedsięwzięcia i wiarygodnie spełniać oczekiwania. Konsekwencja i 
jeszcze raz konsekwencja w działaniu. To moja wykładnia do nowego 
Statutu i wytyczne do planu na następną kadencję. Uważam, że mamy 
ogromny potencjał. Damy radę!!! 
Henryk Borowiński, 18 lutego 2018r. 
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FSSM RP 
POSIEDZENIE ZARZĄDU 

FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB 
MUNDUROWYCH RP 

W dniu 22 lutego br. w Warszawie obradował Zarząd FSSM RP. Obrady 
prowadził Zdzisław Czarnecki, Prezydent Federacji. W trakcie posiedzenia 
przyjęto: 

• sprawozdanie finansowe wraz z bilansem za 2017 rok (Ewa Grzegorczyk), 

• w poczet członków wspierających Federacji, Stowarzyszenie Komendantów 
Policji Polskiej z Wrocławia (Jan Kruszyński), 

• sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (Zdzisław Pietryka), 

• informację Obywatelskiego Komitetu Inicjatyw Ustawodawczych (Andrzej 
Rozenek, Marek Dukaczewski, Stanisław Wziątek, Adam Rapacki, Zdzisław 
Czarnecki), w tym informację o planowanym wyjeździe do Brukseli, 

• porządek i regulamin obrad III Kongresu Federacji w dniach 20 - 22 kwietnia 
2018 roku w Soczewce k. Płocka (Zdzisław Czarnecki), 

• propozycje Statutu (do dnia 15 marca br. można składać jeszcze propozycje 
zmian) - Jerzy Skrycki wyraził sprzeciw SEiRP wobec projektowanej przez 
Federację działalności gospodarczej oraz Organizacji Pożytku Publicznego,  
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• kandydatury do Prezydium Kongresu oraz do Komisji roboczych, 

• pokrywanie kosztów delegatów na Kongres przez macierzyste 
stowarzyszenia, członków ustępujących władz oraz gości zaproszonych 
przez Federację. 

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków Zarządu Federacji (na 25). 
Tekst i zdjęcie Z. Bartula /SKP/ 
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ZARZĄD GŁÓWNY 
9.03.2018. POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO 
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INFOTEKA NR 5  
PRZEGLĄD MEDIÓW 

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane 
w prasie i mediach elektronicznych (11 02 2018) 

ANDRZEJ ROZENEK  Łaskawcy 
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/NIE06_s12_Laskawcy_Pilaci.pdf 
Dwóch bohaterów oplutych przez pisowską władzę. Okradzionym przez 
kaczystów z emerytur byłym funkcjonariuszom resortu spraw 
wewnętrznych, poza odwołaniem od decyzji do Sądu Okręgowego w 
Warszawie, przysługuje specjalny „tryb łaski” /…/. 
andrzej.rozenek@redakcja.nie.com.pl 

ANDRZEJ ROZENEK  Piłaci 
W imieniu Rzeczpospolitej Polskiej skazuję was na kaczyzm Z Sądu 
Okręgowego w Warszawie wyszło zapytanie do Trybunału 
Konstytucyjnego w sprawie zgodności z konstytucją ustawy z 16 grudnia 
2016 r. 
 

A. ROZENEK BĘDZIE NAS REPREZENTOWAŁ W SEJMIE 
6.02.2018 

https://www.fssm.pl/a_-rozenek-bedzie-nas-reprezentowal-w-sejmie 

W odpowiedzi na pismo Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego 
informujące o skierowaniu do pierwszego czytania w Sejmie projektu 
ustawy złożonego przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP, 
przesłana została zwrotnie informacja, że na forum sejmowym KIU FSSM 
RP reprezentowany będzie przez jego Pełnomocnika - Andrzeja Rozenka. 
 
  

https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/NIE06_s12_Laskawcy_Pilaci.pdf
mailto:andrzej.rozenek@redakcja.nie.com.pl
https://www.fssm.pl/a_-rozenek-bedzie-nas-reprezentowal-w-sejmie
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/OIU/2018.01.23_Sejm_do_FSSM.pdf
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Dr Lech Kowalski ciągle donosi. „Zachowanie gen. 
Dukaczewskiego jest groźne dla bezpieczeństwa państwa” 
16.01.2018 

http://www.tvp.info/35628226/zachowanie-gen-dukaczewskiego-jest-
grozne-dla-bezpieczenstwa-panstwa 

Dr Lech Kowalski, historyk wojskowości, stwierdził w programie „O co 
chodzi”, że zachowanie byłego szefa WSI, generała Marka 
Dukaczewskiego, jest groźne dla bezpieczeństwa państwa. /…/ 
 

Dlaczego ... 
https://pl-pl.facebook.com/notes/represjonowani-pomorskie/dlaczego-
/1545433358910991/ 
REPRESJONOWANI-POMORSKIE· 
31 stycznia 2018 

DLACZEGO pozytywnie zweryfikowani w 1990 roku funkcjonariusze 
zostali objęci Ustawą Represyjną? /…/ 
 

Eliza Michalik o pseudo dezubekizacji. 
https://pl-pl.facebook.com/RacjonalnaPL/posts/1040659336063723 
29 listopada 2016 

/…/ W Polsce jest bowiem tak, że nawet najtrzeźwiej myślący ludzie, 
najwięksi legaliści i /lub przeciwnicy populizmu na hasło „zabrać ubekom 
emerytury” nabierają wody w usta. Wolą siedzieć cicho, bo każdy nawet 
cichy głos sprzeciwu, nawet ledwo słyszalny szept „nie podoba mi się to, 
co robi PiS” skutkuje nagonką w prawicowej prasie i okrzyknięciem 
nieszczęśnika „obrońcą ubeków” /…/ 
 
  

http://www.tvp.info/35628226/zachowanie-gen-dukaczewskiego-jest-grozne-dla-bezpieczenstwa-panstwa
http://www.tvp.info/35628226/zachowanie-gen-dukaczewskiego-jest-grozne-dla-bezpieczenstwa-panstwa
https://pl-pl.facebook.com/notes/represjonowani-pomorskie/dlaczego-/1545433358910991/
https://pl-pl.facebook.com/notes/represjonowani-pomorskie/dlaczego-/1545433358910991/
https://www.facebook.com/represjonowani.pomorskie/
https://pl-pl.facebook.com/RacjonalnaPL/posts/1040659336063723
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Sąd ukarał 55-latka za internetowy komentarz pod adresem 
wiceministra Zielińskiego 
http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-02-06/internauta-ukarany-
grzywna-za-grozby-wobec-wiceministra-zielinskiego/?ref=kafle 

2018-02-06, 11:48, 

Tysiąc złotych grzywny oraz ok. 3 tys. zł kosztów procesowych musi 
zapłacić Marek K. z Suwałk (Podlaskie), który publiczne nawoływał do 
popełnienia przestępstwa wobec wiceszefa MSWiA Jarosława 
Zielińskiego. 
 

Polska maszyna bezpieczeństwa narracyjnego w 10 
krokach 
http://www.rp.pl/Plus-Minus/302089919-Polska-maszyna-
bezpieczenstwa-narracyjnego-w-10-
krokach.html&cid=44&template=restricted 

2018-02-10, Paweł Kowal 

Własne maszyny bezpieczeństwa narracyjnego mają albo państwa silne i 
pewne swego, albo bogate reżimy, których biura propagandy muszą 
pudrować wstydliwą rzeczywistość. 
 

Petycja nr 0031/2016, którą złożył J.D. (Polska), w sprawie 
domniemanego naruszenia praw podstawowych w zw. z 
reformą konstytucyjną w Polsce 
https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/pl/petition/content/00
31%252F2016/html/Petycja-nr-0031%252F2016%252C-
kt%25C3%25B3r%25C4%2585-
z%25C5%2582o%25C5%25BCy%25C5%2582-J.D.-
%2528Polska%2529%252C-w-sprawie-domniemanego-naruszenia-
praw-podstawowych-w-zwi%25C4%2585zku-z-reform%25C4%2585-
konstytucyjn%25C4%2585-w-Polsce 

  

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-02-06/internauta-ukarany-grzywna-za-grozby-wobec-wiceministra-zielinskiego/?ref=kafle
http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-02-06/internauta-ukarany-grzywna-za-grozby-wobec-wiceministra-zielinskiego/?ref=kafle
http://www.rp.pl/Plus-Minus/302089919-Polska-maszyna-bezpieczenstwa-narracyjnego-w-10-krokach.html&cid=44&template=restricted
http://www.rp.pl/Plus-Minus/302089919-Polska-maszyna-bezpieczenstwa-narracyjnego-w-10-krokach.html&cid=44&template=restricted
http://www.rp.pl/Plus-Minus/302089919-Polska-maszyna-bezpieczenstwa-narracyjnego-w-10-krokach.html&cid=44&template=restricted
http://www.rp.pl/autor/88888888888/pawel-kowal
https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/pl/petition/content/0031%252F2016/html/Petycja-nr-0031%252F2016%252C-kt%25C3%25B3r%25C4%2585-z%25C5%2582o%25C5%25BCy%25C5%2582-J.D.-%2528Polska%2529%252C-w-sprawie-domniemanego-naruszenia-praw-podstawowych-w-zwi%25C4%2585zku-z-reform%25C4%2585-konstytucyjn%25C4%2585-w-Polsce
https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/pl/petition/content/0031%252F2016/html/Petycja-nr-0031%252F2016%252C-kt%25C3%25B3r%25C4%2585-z%25C5%2582o%25C5%25BCy%25C5%2582-J.D.-%2528Polska%2529%252C-w-sprawie-domniemanego-naruszenia-praw-podstawowych-w-zwi%25C4%2585zku-z-reform%25C4%2585-konstytucyjn%25C4%2585-w-Polsce
https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/pl/petition/content/0031%252F2016/html/Petycja-nr-0031%252F2016%252C-kt%25C3%25B3r%25C4%2585-z%25C5%2582o%25C5%25BCy%25C5%2582-J.D.-%2528Polska%2529%252C-w-sprawie-domniemanego-naruszenia-praw-podstawowych-w-zwi%25C4%2585zku-z-reform%25C4%2585-konstytucyjn%25C4%2585-w-Polsce
https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/pl/petition/content/0031%252F2016/html/Petycja-nr-0031%252F2016%252C-kt%25C3%25B3r%25C4%2585-z%25C5%2582o%25C5%25BCy%25C5%2582-J.D.-%2528Polska%2529%252C-w-sprawie-domniemanego-naruszenia-praw-podstawowych-w-zwi%25C4%2585zku-z-reform%25C4%2585-konstytucyjn%25C4%2585-w-Polsce
https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/pl/petition/content/0031%252F2016/html/Petycja-nr-0031%252F2016%252C-kt%25C3%25B3r%25C4%2585-z%25C5%2582o%25C5%25BCy%25C5%2582-J.D.-%2528Polska%2529%252C-w-sprawie-domniemanego-naruszenia-praw-podstawowych-w-zwi%25C4%2585zku-z-reform%25C4%2585-konstytucyjn%25C4%2585-w-Polsce
https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/pl/petition/content/0031%252F2016/html/Petycja-nr-0031%252F2016%252C-kt%25C3%25B3r%25C4%2585-z%25C5%2582o%25C5%25BCy%25C5%2582-J.D.-%2528Polska%2529%252C-w-sprawie-domniemanego-naruszenia-praw-podstawowych-w-zwi%25C4%2585zku-z-reform%25C4%2585-konstytucyjn%25C4%2585-w-Polsce
https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/pl/petition/content/0031%252F2016/html/Petycja-nr-0031%252F2016%252C-kt%25C3%25B3r%25C4%2585-z%25C5%2582o%25C5%25BCy%25C5%2582-J.D.-%2528Polska%2529%252C-w-sprawie-domniemanego-naruszenia-praw-podstawowych-w-zwi%25C4%2585zku-z-reform%25C4%2585-konstytucyjn%25C4%2585-w-Polsce
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SLD chce przywrócić emerytury esbekom. Ostra reakcja 
posła PiS 
https://dorzeczy.pl/kraj/54607/SLD-chce-przywrocic-emerytury-esbekom-
Ostra-reakcja-posla-PiS.html 
Sojusz Lewicy Demokratycznej chce cofnąć tzw. ustawę 
dezubekizacyjną. Partia złożyła w Sejmie projekt przywracający 
emerytury byłym funkcjonariuszom komunistycznego aparatu represji, co 
spotkało się z ostrą reakcją Stanisława Pięty z PiS.  
 

USTAWA REPRESYJNA W TK! 
https://www.fssm.pl/ustawa-represyjna-w-trybunale-konstytuc … 

Niestety, takiego scenariusza się spodziewaliśmy. Oczywiście sędzia 
zawsze ma prawo skierować wątpliwe prawnie przepisy do Trybunału 
Konstytucyjnego, ale przyznajemy, że po cichu liczyliśmy na to, że 
sędziowie Sądu Okręgowego w Warszawie, wyznaczeni do orzekania w 
sprawach odwołań byłych funkcjonariuszy i policjantów od decyzji ZER 
MSWiA obniżających im emerytury i renty na podstawie ustawy 
represyjnej z 16 grudnia 2016 r. zdobędą się na odwagę i sami będą 
orzekać bezpośrednio na podstawie Konstytucji RP. No cóż, łatwiej "umyć 
ręce" jak Piłat i zepchnąć odpowiedzialność na Trybunał Konstytucyjny, 
niż narażać się politycznym przełożonym. /…/ 
 

Spisują wszystkie przypadki śmierci po reformie PiS. 
Przykłady 30 zgonów 
http://natemat.pl/229145,samobojstwa-i-zawaly-dawni-mundurowi-o-
skutkach-ustawy-dezubekizacyjnej 
MSWiA zarzeka się, że chodzi wyłącznie o osoby, które służyły aparatowi 
bezpieczeństwa totalitarnego państwa. Zapewnia, że świadczenia nie 
obniżono nikomu, kto na to nie zasłużył. "NiezaSŁUŻYLIŚMY" – 
przekonują tymczasem byli mundurowi i sypią masą przykładów osób - ich 
zdaniem - skrzywdzonych przez zastosowanie zbiorowej 
odpowiedzialności. Niektórzy mówią mocno o "krwi na rękach" 
ustawodawców i podają przykłady ponad 30 zgonów. 

https://dorzeczy.pl/kraj/54607/SLD-chce-przywrocic-emerytury-esbekom-Ostra-reakcja-posla-PiS.html
https://dorzeczy.pl/kraj/54607/SLD-chce-przywrocic-emerytury-esbekom-Ostra-reakcja-posla-PiS.html
https://www.fssm.pl/ustawa-represyjna-w-trybunale-konstytuc%20%E2%80%A6
http://natemat.pl/229145,samobojstwa-i-zawaly-dawni-mundurowi-o-skutkach-ustawy-dezubekizacyjnej
http://natemat.pl/229145,samobojstwa-i-zawaly-dawni-mundurowi-o-skutkach-ustawy-dezubekizacyjnej
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Nowenna Niepodległości, czyli miesięcznice wiceministra 
Zielińskiego 

http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,22998088,nowenna-
niepodleglosci-czyli-miesiecznice-wiceministra-zielinskiego.html 
Maciej Chołodowski 08 lutego 2018, 12:15 

W każdy jedenasty dzień miesiąca w pod białostockich Łapach organizowana 
będzie Nowenna Niepodległości. Z aktywnym udziałem służb mundurowych. 
Jednym z głównych organizatorów jest wiceminister MSWiA Jarosław 
Zieliński. - Wiceminister zawsze dostrzegał potrzebę spotykania się na 
wspólnej modlitwie w intencji ojczyzny - tłumaczy proboszcz łapskiej parafii. 
/…/ 

 

RPO pisze do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 
sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej  
2018-02-08 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-pisze-do-ministra-spraw-
wewnetrznych-i-administracji-w-sprawie-tzw-ustawy-dezubekizacyjnej 
/…/ Analiza spraw przedstawionych przez emerytów, rencistów oraz wdowy i 
sieroty po byłych funkcjonariuszach PRL prowadzi do wniosku, że zakres 
podmiotowy i przedmiotowy niniejszej ustawy został zakreślony zbyt szeroko. 
Zastosowany przez ustawodawcę mechanizm obniżania świadczeń nie 
uwzględnia, w szczególności: /…/ 

 

MSWiA odebrało emeryturę strażnikowi granicznemu 
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/mswia-odebralo-emeryture-
straznikowi-
granicznemu/e9vw3k7?utm_source=wiadomosci_viasg&utm_medium=ni
tro&utm_campaign=allonet_nitro_new&srcc=ucs&utm_v=2 
Mateusz Baczyński 06 02 2018 

Jeden ze strażników granicznych odwołał się od tzw. ustawy dezubekizacyjnej i 
właśnie dostał odpowiedź, której treść poznał Onet. MSWiA nie uznało jego 
odwołania. Państwo odebrało mu emeryturę, choć w PRL-u służył zaledwie 
niecałe dwa lata. Samo uzasadnienie wydaje się absurdalne. 

http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,22998088,nowenna-niepodleglosci-czyli-miesiecznice-wiceministra-zielinskiego.html
http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,22998088,nowenna-niepodleglosci-czyli-miesiecznice-wiceministra-zielinskiego.html
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-pisze-do-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-w-sprawie-tzw-ustawy-dezubekizacyjnej
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-pisze-do-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-w-sprawie-tzw-ustawy-dezubekizacyjnej
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/mswia-odebralo-emeryture-straznikowi-granicznemu/e9vw3k7?utm_source=wiadomosci_viasg&utm_medium=nitro&utm_campaign=allonet_nitro_new&srcc=ucs&utm_v=2
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/mswia-odebralo-emeryture-straznikowi-granicznemu/e9vw3k7?utm_source=wiadomosci_viasg&utm_medium=nitro&utm_campaign=allonet_nitro_new&srcc=ucs&utm_v=2
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/mswia-odebralo-emeryture-straznikowi-granicznemu/e9vw3k7?utm_source=wiadomosci_viasg&utm_medium=nitro&utm_campaign=allonet_nitro_new&srcc=ucs&utm_v=2
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/mswia-odebralo-emeryture-straznikowi-granicznemu/e9vw3k7?utm_source=wiadomosci_viasg&utm_medium=nitro&utm_campaign=allonet_nitro_new&srcc=ucs&utm_v=2
http://wiadomosci.onet.pl/autorzy/mateusz-baczynski
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Komendant Główny Policji do dymisji? MSWiA planuje 
zmiany 
http://www.superstacja.tv/ 
2018.02.11 

To może być już trzeci szef mundurowych zdymisjonowany w ciągu 
kadencji Prawa i Sprawiedliwości. Jak nieoficjalnie dowiedziała się 
Superstacja, na początku tygodnia Jarosław Szymczyk, Komendant 
Główny Policji, ma zostać odwołany przez szefa MSWiA. 

  

http://www.superstacja.tv/
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INFOTEKA NR 6 
PRZEGLĄD MEDIÓW (19 02 2018) 

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane 
w prasie i mediach elektronicznych  

"Będę się tobą opiekował z góry" - reportaż o emerytach 
"mundurowych", którzy nową ustawę przypłacili życiem. W 
poniedziałek 19 lutego w "Gazecie Wyborczej"  
(14 lutego 2018) 

http://wyborcza.pl/7,95791,23024618,bede-sie-toba-opiekowal-z-gory-
reportaz-o-emerytach-
mundurowych.html?utm_source=social&utm_medium=post&utm_campai
gn=Emerytury_mundurowe&utm_content=MM 
Po wejściu w życie tak zwanej ustawy dezubekizacyjnej 31 objętych nią 
emerytów zmarło na zawały i udary. Pięć osób popełniło samobójstwo. 
Reportaż w poniedziałek 19 lutego w "Dużym Formacie", tygodniku "Gazety 
Wyborczej" 
 

Emeryci mundurowi. Po wprowadzeniu ustawy 
dezubekizacyjnej 31 osób zmarło na zawały i udary. Pięć 
popełniło samobójstwo 
http://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,23032581,emeryci-mundurowi-
po-wprowadzeniu-ustawy-dezubekizacyjnej-31.html 
Leszek Kostrzewski 19 lutego 2018 

Powiedziała: "Dalej w takim kraju nie chcę żyć". Przestała jeść, pić i brać 
lekarstwa. Po wejściu ustawy dezubekizacyjnej 5 tysięcy spraw już w sądzie. 
20 tysięcy czeka. Za co mnie karzą? Za pilnowanie granic? Opowiada córka 
66-letniego byłego pracownika straży granicznej, który cztery dni po 
decyzji o obniżeniu emerytury popełnił samobójstwo. 
  

http://wyborcza.pl/7,95791,23024618,bede-sie-toba-opiekowal-z-gory-reportaz-o-emerytach-mundurowych.html?utm_source=social&utm_medium=post&utm_campaign=Emerytury_mundurowe&utm_content=MM
http://wyborcza.pl/7,95791,23024618,bede-sie-toba-opiekowal-z-gory-reportaz-o-emerytach-mundurowych.html?utm_source=social&utm_medium=post&utm_campaign=Emerytury_mundurowe&utm_content=MM
http://wyborcza.pl/7,95791,23024618,bede-sie-toba-opiekowal-z-gory-reportaz-o-emerytach-mundurowych.html?utm_source=social&utm_medium=post&utm_campaign=Emerytury_mundurowe&utm_content=MM
http://wyborcza.pl/7,95791,23024618,bede-sie-toba-opiekowal-z-gory-reportaz-o-emerytach-mundurowych.html?utm_source=social&utm_medium=post&utm_campaign=Emerytury_mundurowe&utm_content=MM
http://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,23032581,emeryci-mundurowi-po-wprowadzeniu-ustawy-dezubekizacyjnej-31.html
http://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,23032581,emeryci-mundurowi-po-wprowadzeniu-ustawy-dezubekizacyjnej-31.html
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Dezubekizacja kombatantów, AK-owców, sportowców. 
RPO: "Wyrządzono ogromną krzywdę" 
http://wyborcza.pl/7,75398,23013760,dezubekizacja-kombatantow-i-ak-
owcow-rpo-wyrzadzono-ogromna.html 
Leszek Kostrzewski, Wojciech Czuchnowski 12 lutego 2018 

Ostry list Rzecznika Praw Obywatelskich do szefa MSWiA w sprawie 
dezubekizacji. "Karana jest łączniczka w czasie Powstania 
Warszawskiego czy córka bohatera odznaczonego krzyżem Virtuti 
Militari. Proszę o zmianę ustawy" 
„Ustalenie wysokości świadczenia byłym funkcjonariuszom PRL w oparciu 
o nowe przepisy jest mniej korzystne niż ustalenie prawa do emerytury 
funkcjonariuszom prawomocnie skazanym za przestępstwa” – pisze do 
szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego rzecznik praw obywatelskich 
Adam Bodnar. 
 

Igor Tuleya - nie mam planu B 
http://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,23029890,igor-tuleya-nie-mam-
planu-b.html 
Donata Subbotko 17 lutego 2018 

Kiedy zaczynałem pracę sędziego, wydawało się, że jedyne zagrożenie, 
z którym mogę mieć do czynienia, może pochodzić ze świata 
przestępczego. Teraz sprawcami poczucia dyskomfortu, w którym żyję, 
są rządzący. 
  

http://wyborcza.pl/7,75398,23013760,dezubekizacja-kombatantow-i-ak-owcow-rpo-wyrzadzono-ogromna.html
http://wyborcza.pl/7,75398,23013760,dezubekizacja-kombatantow-i-ak-owcow-rpo-wyrzadzono-ogromna.html
http://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,23029890,igor-tuleya-nie-mam-planu-b.html
http://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,23029890,igor-tuleya-nie-mam-planu-b.html
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Jak oni śpiewają! 
https://www.facebook.com/oko.press/videos/2015786718682868/ 
https://www.youtube.com/watch?v=L-XkJqoOJyU 
OKO.press 12 02 2018· 

Jak oni śpiewają! Piosenka na bis, zespół wokalno-instrumentalny 
Komendy Miejskiej Policji w Łomży na Nowennie Niepodległości w Łapach 
k. Białegostoku. Przebój sprzed lat: „Biały krzyż”. 
 

Szefowie MSWiA trafili do policyjnego kalendarza. "To 
podlizywanie się władzy" 
Aktualizacja: 23.11.2018 

http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/563170,policja-wydala-
kalendarze-z-zdjeciami-ministrow-blaszczaka-i-zielinskiego.html 
Nowy policyjny kalendarz, opracowany, a następnie wydrukowany w 
Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zdobi zdjęcie duetu ministrów spraw 
wewnętrznych: Mariusza Błaszczaka i Jarosława Zielińskiego - 
dowiedziała się tvn24.pl. 
 

Wyrok w sprawie byłego komendanta milicji oskarżonego o 92 
zbrodnie komunistyczne 
https://twojahistoria.pl/2018/02/12/zapadl-wyrok-w-sprawie-bylego-
komendanta-milicji-oskarzonego-o-92-zbrodnie-komunistyczne-nie-taki-
jakiego-sie-spodziewal-ipn/ 
Zapadł wyrok w sprawie byłego komendanta milicji oskarżonego o 92 
zbrodnie komunistyczne. Nie taki, jakiego się spodziewał IPN 
  

https://www.facebook.com/oko.press/videos/2015786718682868/
https://www.youtube.com/watch?v=L-XkJqoOJyU
https://www.facebook.com/oko.press/?hc_ref=ARQj46SH2qNsqte0DYk5TIkQ2LFvdRTzmu3-yy2GmyCI6npdmjQjaaR7hQsl8pWSlgc&fref=nf
http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/563170,policja-wydala-kalendarze-z-zdjeciami-ministrow-blaszczaka-i-zielinskiego.html
http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/563170,policja-wydala-kalendarze-z-zdjeciami-ministrow-blaszczaka-i-zielinskiego.html
https://twojahistoria.pl/2018/02/12/zapadl-wyrok-w-sprawie-bylego-komendanta-milicji-oskarzonego-o-92-zbrodnie-komunistyczne-nie-taki-jakiego-sie-spodziewal-ipn/
https://twojahistoria.pl/2018/02/12/zapadl-wyrok-w-sprawie-bylego-komendanta-milicji-oskarzonego-o-92-zbrodnie-komunistyczne-nie-taki-jakiego-sie-spodziewal-ipn/
https://twojahistoria.pl/2018/02/12/zapadl-wyrok-w-sprawie-bylego-komendanta-milicji-oskarzonego-o-92-zbrodnie-komunistyczne-nie-taki-jakiego-sie-spodziewal-ipn/
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„Szczególnie uzasadniony przypadek” 
http://janusz-zemke.pl/pdf/Dezubekizacja%202017/odmowa8a.pdf 
/.../ „Szczególnie uzasadniony przypadek”, w ocenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji zachodzi wówczas, gdy strona - poza 
spełnieniem dwóch wskazanych wyżej przesłanek formalnych, legitymuje 
się wybitnymi osiągnięciami w służbie, szczególnie wyróżniającymi ją na 
tle pozostałych funkcjonariuszy. Jak wynika z powyższego, uprawnienie z 
art. 8a ma charakter wyjątkowy i dotyczy wyłącznie osób, w przypadku 
których „krótkotrwałość” jest niezaprzeczalna, a „rzetelność” służby 
oczywista, bezdyskusyjna i poparta nadzwyczajnymi osiągnięciami, 
bowiem tylko wówczas można uznać, że w sprawie zachodzi „szczególnie 
uzasadniony przypadek”. 
 

Potomkowie szmalcowników doszli do głosu 
https://www.tygodnikprzeglad.pl/potomkowie-szmalcownikow-doszli-
glosu/ 
Jerzy Domański 12 lutego 2017 

Kolejny raz PiS przelicytowało ultrasów z prawej strony. Ze strachu przed 
powstaniem polskiego Jobbiku tak rozhuśtano nastroje, że na pytanie o 
antysemityzm w Polsce nie da się już odpowiedzieć lekceważąco. Że to 
tylko jakiś margines.  
 

Sąd ostro o dezubekizacji: "Podważa zaufanie do państwa" 

http://wyborcza.pl/7,75398,23039827,sad-ostro-o-dezubekizacji-
podwaza-zaufanie-do-panstwa.html 

Wojciech Czuchnowski 19 lutego 2018. 

"Takie działanie wydaje się mieć charakter represyjny, dyskryminacyjny i 
podważa zaufanie do państwa" - tak Sąd Okręgowy w Warszawie ocenił 
ustawę, w myśl której rząd PiS radykalnie obcina emerytury oraz renty 
funkcjonariuszom, którzy choć jeden dzień przepracowali w "organach 
PRL". 

  

http://janusz-zemke.pl/pdf/Dezubekizacja%202017/odmowa8a.pdf
https://www.tygodnikprzeglad.pl/potomkowie-szmalcownikow-doszli-glosu/
https://www.tygodnikprzeglad.pl/potomkowie-szmalcownikow-doszli-glosu/
http://wyborcza.pl/7,75398,23039827,sad-ostro-o-dezubekizacji-podwaza-zaufanie-do-panstwa.html
http://wyborcza.pl/7,75398,23039827,sad-ostro-o-dezubekizacji-podwaza-zaufanie-do-panstwa.html
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Stosowanie konstytucji w sprawach emerytur mundurowych 
http://www.rp.pl/Mundurowi/309109999-Stosowanie-konstytucji-w-
sprawach-emerytur-mundurowych.html 
10.09.2017, Bartłomiej Ciążyński 

W sprawach emerytur mundurowych trzeba stosować konstytucję 
bezpośrednio. Sprawy odwołań od decyzji obniżających emerytury 
mundurowe aż proszą o skonfrontowanie z ustawą zasadniczą. Jest więc 
okazja, żeby sądy powszechne pokusiły się o bezpośrednie zastosowanie 
konstytucji. Gdyby sądy ciężaru badania konstytucyjności ustaw nie 
chciały ponieść, same dopuściłyby się jej naruszenia. 

 
Rząd ma pieniądze, ale na IPN 
http://wyborcza.pl/7,75398,22510714,rzad-ma-pieniadze-ale-na-ipn.html 
Estera Flieger 14 października 2017 
"Dobra zmiana" w Instytucie Pamięci Narodowej. W 2018 roku jego budżet 
wyniesie blisko 400 mln zł, a dla pracowników szykują się podwyżki. 
Polska Akademia Nauk dostanie niemal pięć razy mniej. 
 

Warszawski sąd uderza w ustawę dezubekizacyjną. "Ma 
charakter represyjny i dyskryminacyjny". 
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/warszawski-sad-uderza-w-
ustawe-dezubekizacyjna-ma-charakter-represyjny-i/3wep43p 
Mateusz Baczyński 

Onet zdobył uzasadnienie Sądu Okręgowego w Warszawie, 
rozpatrującego sprawę policjanta, który zaskarżył ustawę 
dezubekizacyjną. Co prawda sąd skierował sprawę do Trybunału 
Konstytucyjnego, ale jednocześnie ostro skrytykował zapisy, określając je 
mianem „represyjnych” i „dyskryminacyjnych. 
 
 
 
 

http://www.rp.pl/Mundurowi/309109999-Stosowanie-konstytucji-w-sprawach-emerytur-mundurowych.html
http://www.rp.pl/Mundurowi/309109999-Stosowanie-konstytucji-w-sprawach-emerytur-mundurowych.html
http://wyborcza.pl/7,75398,22510714,rzad-ma-pieniadze-ale-na-ipn.html
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/warszawski-sad-uderza-w-ustawe-dezubekizacyjna-ma-charakter-represyjny-i/3wep43pp
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/warszawski-sad-uderza-w-ustawe-dezubekizacyjna-ma-charakter-represyjny-i/3wep43pp
http://wiadomosci.onet.pl/autorzy/mateusz-baczynski
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Trybunał Konstytucyjny przyblokuje sprawy byłych esbeków 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-
renty/artykuly/1103666,trybunal-konstytucyjny-obnizenie-emerytur-
bylym-esbekom.html 
Bożena Wiktorowska, aktualizacja: 12.02.2018. 
Emerytowani funkcjonariusze, którym na podstawie ustawy 
dezubekizacyjnej obniżono świadczenia, będą musieli poczekać na 
rozpatrzenie swoich spraw przed sądem. Wszystkie zostały bezterminowo 
zawieszone. 

  

http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1103666,trybunal-konstytucyjny-obnizenie-emerytur-bylym-esbekom.html
http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1103666,trybunal-konstytucyjny-obnizenie-emerytur-bylym-esbekom.html
http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1103666,trybunal-konstytucyjny-obnizenie-emerytur-bylym-esbekom.html
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INFOTEKA NR 7 
PRZEGLĄD MEDIÓW (26 02 2018)  

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane 
w prasie i mediach elektronicznych  

Ustawa degradacyjna, czyli nie tylko Kiszczak i Jaruzelski 
stracą stopnie. Rząd zajmie się projektem nowej ustawy 
19.02.2018 

http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/569054,ustawa-
degradacyjna-czyli-nie-tylko-kiszczak-i-jaruzelski-straca-stopnie-rzad-
zajmie-sie-nowym-prawem.html 
W ciągu trzech, czterech tygodni Rada Ministrów powinna zająć się 
projektem ustawy, umożliwiającym odebranie Wojciechowi Jaruzelskiemu 
i Czesławowi Kiszczakowi stopni generalskich - poinformował w 
poniedziałek szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. 
 

Kto zyskał na dezubekizacji? 
Izabela Kacprzak, 22.02.2018 

http://www.rp.pl/Sluzby-mundurowe/180229816-Kto-zyskal-na-
dezubekizacji.html 
Nie wszystkim funkcjonariuszom ustawa obniżyła emerytury i renty za 
pracę w SB. Są tacy, którym podniosła. Dzięki ustawie obniżającej 
świadczenia za pracę w organach podległych SB 51 funkcjonariuszom 
mundurowym z czasów PRL... podniesiono emerytury. Jak to możliwe? 

  

http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/569054,ustawa-degradacyjna-czyli-nie-tylko-kiszczak-i-jaruzelski-straca-stopnie-rzad-zajmie-sie-nowym-prawem.html
http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/569054,ustawa-degradacyjna-czyli-nie-tylko-kiszczak-i-jaruzelski-straca-stopnie-rzad-zajmie-sie-nowym-prawem.html
http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/569054,ustawa-degradacyjna-czyli-nie-tylko-kiszczak-i-jaruzelski-straca-stopnie-rzad-zajmie-sie-nowym-prawem.html
http://www.rp.pl/autor/66/izabela-kacprzak
http://www.rp.pl/Sluzby-mundurowe/180229816-Kto-zyskal-na-dezubekizacji.html
http://www.rp.pl/Sluzby-mundurowe/180229816-Kto-zyskal-na-dezubekizacji.html
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Prof. Andrzej Friszke: PiS działa jak PPR w latach 
czterdziestych 
28.10.2017, Justyna Koć 

https://wiadomo.co/prof-andrzej-friszke-pis-dziala-jak-ppr-w-latach-
czterdziestych/ 

Dla mnie postać prezesa Kaczyńskiego jest odpychająca i w tym, co mówi, 
nie widzę niczego specjalnie mądrego. Jego wizje "układu", "sieci", które 
głosił od wielu lat, są wymysłem, który się nie potwierdził. Natomiast to 
odbywa się w innej przestrzeni psychologicznej. Niektórzy powiadają, że 
Kaczyński przyciąga do siebie wszystkich niezadowolonych, 
sfrustrowanych, skrzywdzonych przez los. Jest ich liderem i zarazem 
uosobieniem. 
 

Protestujmy i chodźmy na manifestacje, będzie brzydko. Tylko 
frajerzy mogą myśleć, że bunt przeciw władzy jest ładny 
17.02.2018 

http://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,23034619,protestujmy-i-chodzmy-
na-manifestacje-bedzie-brzydko-tylko.html 
Ziemowit Szczerek – ur. w 1978 r., dziennikarz, reporter, pisarz. Właśnie 
wydał „Międzymorze”, zapis podróży po krajach Europy Środkowej 

 

W sprawie emerytur policyjnych sąd umył ręce 
http://bartlomiejciazynski.natemat.pl/230449,w-sprawie-emerytur-
policyjnych-sad-umyl-rece 
Sąd odesłał sprawy odwołań od decyzji emerytalnych wydanych na podstawie 
tzw. ustawy dezubekizacyjnej do Trybunału Konstytucyjnego. Sąd ma oczy 
szeroko zamknięte, bo widzi nieprawość ustawy, ale jednocześnie nie chce jej 
widzieć i woli zostać związany wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. To 
dwójmyślenie rodem ze „Zniewolonego umysłu” Miłosza, bo emerytom daje do 
zrozumienia, że dzieje się niesprawiedliwość, ale drugiej stronie, czyli władzy, 
puszcza oko i pozostawia rozstrzygnięcie podległemu jej TK. 

 

https://wiadomo.co/prof-andrzej-friszke-pis-dziala-jak-ppr-w-latach-czterdziestych/
https://wiadomo.co/prof-andrzej-friszke-pis-dziala-jak-ppr-w-latach-czterdziestych/
http://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,23034619,protestujmy-i-chodzmy-na-manifestacje-bedzie-brzydko-tylko.html
http://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,23034619,protestujmy-i-chodzmy-na-manifestacje-bedzie-brzydko-tylko.html
http://bartlomiejciazynski.natemat.pl/230449,w-sprawie-emerytur-policyjnych-sad-umyl-rece
http://bartlomiejciazynski.natemat.pl/230449,w-sprawie-emerytur-policyjnych-sad-umyl-rece
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Podinspektor Tadeusz Górny. Zginął zabity decyzją ZER. Cześć 
Jego pamięci! NiezaSŁUŻYLIŚMY udostępnił(a) post 
użytkownika Andrzej Rozenek. 
22.02.2018 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1811557398857179&set=pcb.1811
557458857173&type=3&theater 

Zachęcam do lektury jutrzejszego Tygodnik NIE! Jedna z 35 ofiar haniebnej 
ustawy eutanazyjno-represyjnej, wykładowca z Centrum Szkolenia Policji w 
Legionowie. 

 

Śmierć wyszła na ulice 

https://dorzeczy.pl/kraj/16057/Smierc-wyszla-na-ulice.html 
DORZECZY.PL, autor: Wojciech Wybranowski. Dodano 5.12.2016. 

Szpycnięte z winkla. W imieniu Moskwy prześladowali, torturowali i zabijali. Nie 
dali szans na godne życie naszym dziadkom i rodzicom. Teraz, pełni buty, 
arogancji i bezczelnej pychy, zagrożeni utratą wysokich emerytur, wsparci przez 
działaczy KOD, grożą buntem społecznym. Jeśli PiS ustąpi przed frontem 
obrony esbeków, będzie to kolejną porażką Polski w walce z Imperium Zła 
 

WYROK 
https://www.tygodnikpowszechny.pl/wyrok-145357 

"Ubek", "esbek", "esbecja" to nie są w dzisiejszej Polsce słowa neutralne. 
Przeciwnie: to są słowa o niezwykle mocnym nacechowaniu negatywnym. Mówi 
się "ubek", a myśli się o wszystkich zbrodniach epoki stalinowskiej; mówi się 
"esbek" – i moralny wyrok jest już wydany. Konsekwencje? Rozmowa na temat 
byłych pracowników Służby Bezpieczeństwa przeważnie kończy się zanim się 
zaczęła. 

Nie może być tak, że o tym, kiedy demokratyczne państwo rozlicza się z 
przeszłością, decydowało jedynie to, kiedy uda się zebrać większość w Sejmie. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1811557398857179&set=pcb.1811557458857173&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1811557398857179&set=pcb.1811557458857173&type=3&theater
https://dorzeczy.pl/kraj/16057/Smierc-wyszla-na-ulice.html
https://dorzeczy.pl/
https://www.tygodnikpowszechny.pl/wyrok-145357
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Ustawa dezubekizacyjna to represja, łamie konstytucję i 
narusza zasadę sprawiedliwości społecznej – piszą sędziowie 
do TK. 
Anna Wójcik 21.02.2018. 

https://oko.press/ustawa-dezubekizacyjna-represja-lamie-konstytucje-narusza-
zasade-sprawiedliwosci-spolecznej-pisza-sedziowie-tk/ 

To ustawa represyjno-odwetowa i dyskryminacyjna. Arbitralne obniżanie 
świadczeń, motywowane jedynie względami politycznymi, sprzeniewierza się 
konstytucyjnemu prawu do zabezpieczenia społecznego i narusza zasady 
równości, ochrony praw nabytych i zaufania obywateli do państwa i 
stanowionego przez nie prawa - piszą sędziowie. 

 

Waloryzacja emerytur i rent w 2018 roku 
http://www.seirp.pl/informacja-prezesa-zg-seirp-ws-sredniej-emerytury-i-renty-
rodzinnej-zus 

Z dniem 1 marca 2018 roku zostaną zwaloryzowane wszystkie emerytury i renty 
wypłacane przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. Świadczenia naszych 
koleżanek i kolegów, którym od 1 października 2017 roku zmniejszono 
świadczenia emerytalne i rentowe, z dniem 1 marca 2018 roku zostaną 
zwaloryzowane do poziomu wskazanego w komunikatach Prezesa ZUS. 

Zgodnie z tymi komunikatami miesięczna kwota przeciętnej emerytury 
wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych od dnia 1 marca 2018 r. wynosi 2 130,68 zł., a miesięczna kwota 
przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych od dnia 1 marca 2018 r. wynosi  
1 799,26 zł. Emerytura, renta rodzinna i renta dla osób całkowicie niezdolnych 
do pracy- 1029,80 zł miesięcznie, renta dla osób częściowo niezdolnych do 
pracy- 772,35 zł miesięcznie. Kwoty dodatków do emerytury i renty wynoszą: 
pielęgnacyjnego – 215,84 zł miesięcznie, dla sierot zupełnych - 405,67 zł 
miesięcznie. 

 

https://oko.press/ustawa-dezubekizacyjna-represja-lamie-konstytucje-narusza-zasade-sprawiedliwosci-spolecznej-pisza-sedziowie-tk/
https://oko.press/ustawa-dezubekizacyjna-represja-lamie-konstytucje-narusza-zasade-sprawiedliwosci-spolecznej-pisza-sedziowie-tk/
http://www.seirp.pl/informacja-prezesa-zg-seirp-ws-sredniej-emerytury-i-renty-rodzinnej-zus
http://www.seirp.pl/informacja-prezesa-zg-seirp-ws-sredniej-emerytury-i-renty-rodzinnej-zus
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KORESPONDENCI NAPISALI 
STOWARZYSZENIE KOMENDANTÓW POLICJI 

POLSKIEJ 
SPOTKANIE Z KOMENDANTEM STOŁECZNYM POLICJI W 

WARSZAWIE 
W dniu 22 stycznia 2018 roku członkowie Zarządu Warszawskiego 
Oddziału Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej, insp. Jan 
Strzeliński, mł. insp. Marek Luty, mł. insp. Robert Makowski i insp. 
Jarosław Konończuk, spotkali się z powołanym 11 grudnia 2017 r. 
Komendantem Stołecznym Policji nadinsp. Pawłem Dobrodziejem. 

W trakcie spotkania przedstawiciele SKPP zapoznali Komendanta 
Stołecznego z dotychczasową działalnością Stowarzyszenia – zarówno w 
sferze szeroko rozumianej profilaktyki społecznej, szkolenia i 
doskonalenia zawodowego policjantów jak i różnych form pomocy 
udzielanej policjantom, emerytom oraz ich rodzinom. 

Z. Bartula 

 
 

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU 
KOŁO W KOŚCIERZYNIE 

W dniu 09 lutego 2018r. w „Sali Seniora” Kościerskiego Domu Kultury 
odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła SEiRP w 
Kościerzynie. W zebraniu uczestniczyło 26 członków zwyczajnych, 1 
wspierający oraz zaproszeni goście: Jan Pietruszewski, prezes ZW SEiRP 
w Gdańsku z/s w Gdyni, Erwin Bruggemann, wiceprezes ZW SEiRP w 
Gdańsku, Janusz Matrejek, wiceprezes Terenowego NSZZP w 
Kościerzynie. 

http://www.komendancipolicji.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1082:spotkanie-z-komendantem-stolecznym-policji-w-warszawie&catid=33&Itemid=130
http://www.komendancipolicji.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1082:spotkanie-z-komendantem-stolecznym-policji-w-warszawie&catid=33&Itemid=130
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Zebraniu przewodniczył kol. Brunon Raulin, który przedstawił porządek 
obrad. W pierwszych punktach obrad przedstawiono sprawozdania z 
działalności organów Koła. Sprawozdanie z działalności Koła za 2014 rok 
oraz za okres III kadencji przedstawił wiceprezes Koła kol. J. Landowski, 
w 2014r. Koło liczyło 57 członków, a na dzień 31.12.2017 – 63. W tym 
okresie wstąpiło do Koła 11 nowych członków. W smutku pożegnaliśmy 4 
naszych kolegów (trzech w 2018 roku), wykreślono z listy członków 6 
członków zwyczajnych. Zorganizowano 34 spotkania integracyjne w tym 
2 zabawy taneczne, 9 wycieczek krajoznawczych na terenie kraju i 2 
wyjazdy do teatru. W tym okresie za wzorową działalność, trud i 
zaangażowanie wyróżniono naszych członków: 3 odznaczeniami „Za 
Wybitne osiągnięcia dla SEiRP”, 16 odznaczeniami „Za Zasługi dla 
SEiRP” z dyplomem, 12 medalami „Medalem XXV Lat 
Stowarzyszenia”. Dwie osoby uhonorowano pisemnymi 
Podziękowaniami za współpracę i wspieranie działalności. 

 

Kol. Józef Landowski przedstawił stan finansów który wykazuje 
wzrost dochodów Koła co umożliwiało wzrost zakupów potrzebnych 
materiałów na działalność. Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem 
kol. Stanisława Krakowskiego wysoko oceniła działalność Zarządu 
wnioskując o udzielenie absolutorium. 
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Po części sprawozdawczej Prezes ZW SEiRP w Gdańsku  
J. Pietruszewski wraz z wiceprezesem E. Bruggeman wręczyli za 
zaangażowanie i aktywną działalność na rzecz Stowarzyszenia nadane 
przez Zarząd Główny SEiRP w Warszawie odznaczenia „Za Zasługi dla 
SEiRP” z dyplomem koleżance Wiesławie Szczypior i koledze Ryszardowi 
Ceszlak. 
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W trakcie dyskusji głos zabrał Prezes ZW Jan Pietruszewski, który omówił 
bieżące działania Zarządu Głównego oraz Zarządu Wojewódzkiego 
dotyczące zmian Statutu Stowarzyszenia, skutki wejścia w życie ustawy 
„represyjnej” z dn. 16.12.2016r., podejmowanych działań dotyczących 
funduszu socjalnego po jego zmianach wprowadzonych przez 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. Ponadto zachęcał do 
odpisu 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia, które to pieniądze posłużą 
dla najuboższych emerytów policyjnych oraz działań prawnych na rzecz 
poszkodowanych przez ustawę „represyjną” (opinie prawne itp.) Również 
odpowiadał na zadawane pytania z sali dotyczące środowiska 
emeryckiego kierunków rozwoju naszego Stowarzyszenia w przyszłości. 
W swym wystąpieniu. wysoko ocenił działalność obecnego Zarządu Koła, 
życząc dalszej takiej działalności. Następnie głos zabrał. E. Bruggemann 
który przedstawił propozycje dotyczące planowanych w 2018 roku 

wycieczek organizowanych przez ZW SEiRP w Gdańsku oraz imprez, w 
tym możliwość organizacji spotkania integracyjnego w Jastrzębiej Górze. 

 

Po wyczerpaniu tego punktu obrad przystąpiono do głosowań nad 
uchwałami z działalności i plany na 2018 rok Zarządu Koła oraz udzielenia 
absolutorium ustępującemu Zarządowi. Uchwały podejmowano 
jednogłośnie. Następnie dokonano wyboru władz Zarządu Koła, Komisji 
Rewizyjnej Koła i Delegatów na Wojewódzki Zjazd Delegatów w Gdańsku. 
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Wybrano Zarząd Koła w składzie: prezes - Roman Jereczek, I wiceprezes 
- Józef Landowski, wiceprezes - Wiesław Bączkowski, skarbnik - Tadeusz 
Willich, sekretarz - Rafał Traczykowski oraz Komisję Rewizyjną w składzie 
niezmienionym. Podziękowano za dotychczasową pracę kolegom: 
Dariuszowi Raulin, sekretarzowi i Jackowi Radomskiemu, skarbnikowi. 

 

Po zamknięciu i wyczerpaniu programu obrad Walnego Zebrania 
członkowie oraz zaproszeni goście udali się do pobliskiego lokalu, gdzie 
podano obiad i kawę z ciastem. W miłej scenerii lokalu przy kawie i cieście 
trwała dalsza dyskusja nad działalnością Koła i Stowarzyszenia, jego 
przyszłymi planami i zadaniami, które winny zaowocować integracją 
środowiska emerytów policyjnych, ich rodzin oraz wspomnieniami nie tak 
dawnych czasów lat służby. Spotkanie zakończyło się w późnych 
godzinach wieczorowych. 

Józef Landowski 
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KOŁO W KOŚCIERZYNIE.  
JUBILEUSZ ZYGFRYDA KROPIDŁOWSKIEGO 

W dniu 3 lutego 2018 r. Prezes Zarządu Koła SEiRP w Kościerzynie 
Romana Jereczek, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w 
Kościerzynie podinsp. Tomasz Radomski oraz kol. Wojciech Zabrocki 
udali się na uroczyste spotkanie urodzinowe kol. Zygfryda 
Kropidłowskiego, który obchodził 85-te urodziny. Jubilatowi wręczono 
„List gratulacyjny” od Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku oraz 
upominek w postaci kwiatka doniczkowego, życząc dostojnemu jubilatowi 
zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.  

Chorąży w stanie spocz. Zygfryd Kropidłowski do Milicji Obywatelskiej 
wstąpił w 1955 r., służbę rozpoczął w KPMO Kościerzyna, w trakcie której 
przechodził kolejne szczeble kariery zawodowej od funkcjonariusza pionu 
prewencji, przez pion kryminalny a kończąc jako Dyżurny RUSW w 
Kościerzynie. Na emeryturę przeszedł 31 września 1981 r. Po przejściu 
na emeryturę włączył się do pracy społecznej na rzecz środowiska 
emeryckiego. Od 2001 r. aktywnie działał w Stowarzyszeniu Emerytów i 
Rencistów KWP Gdańsk Oddział w Kościerzynie, a od 2008 r. w 
Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów Policji Koło w Kościerzynie. W 
2010 za pracę społeczną na rzecz Koła i Stowarzyszenia odznaczony 
odznaką „Za Zasługi dla SEiRP” z Dyplomem. 

Józef Landowski  
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KOŁO W WEJHEROWIE 
W dniu 17 lutego 2018 r. w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie 
odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła SEiRP w 
Wejherowie. W zebraniu uczestniczyło 24 członków oraz zaproszeni goście: 
kol. Hieronim Brzozowiec, kol. Erwin Bruggemann, wiceprezesi ZW SEiRP w 
Gdańsku z/s w Gdyni. 
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Prezes ustępującego Zarządu Koła kol. Waldemar Nowoczyn otwierając 
Walne zebranie przywitał członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych 
gości, a następnie przedstawił porządek zebrania, który jednogłośnie 
został przyjęty. Zgodnie z porządkiem obrad prezes Waldemar Nowoczyn 
przedstawił sprawozdanie z działalności Koła za okres kadencji, zaś 
skarbnik kol. Teresa Burzyńska złożyła sprawozdanie finansowe. W 
imieniu przewodniczącej Komisji Rewizyjnej kol. Marii Paruzel 
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył członek komisji kol. Czesław 
Makowski, który pozytywnie ocenił działalność finansową Zarządu 
wnioskując o udzielenie ustępującemu Zarządowi absolutorium. 

 

Walne Zebranie przyjęło z pełną akceptacją wszystkie przedstawione 
sprawozdania udzielając tym samym absolutorium ustępującemu 
zarządowi. 
Po części sprawozdawczej zabrał głos wiceprezes ZW kol. Hieronim 
Brzozowiec, który w swoim wystąpieniu omówił sprawy dot. ustawy 
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dezubekizacyjnej stwierdzając, że w chwili obecnej wszystkie sprawy 
toczące się w Sądzie w Warszawie są zawieszone do chwili udzielenia 
Sądowi Okręgowemu odpowiedzi przez Trybunał Konstytucyjny. Zaś kol. 
Erwin Bruggemann ustosunkował się do zaplanowanych w bieżącym roku 
imprez i wycieczek. 

 
Następnie dokonano wyboru władz Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej Koła 
oraz Delegatów na Wojewódzki Zjazd w Gdańsku. Wybrano Zarząd Koła 
w osobach: prezes - Waldemar Nowoczyn, wiceprezes - Tadeusz Trocki, 
sekretarz - Mirosław Block, skarbnik - Teresa Burzyńska oraz Komisję 
Rewizyjną w składzie niezmienionym. Delegatami na zjazd Wojewódzki 
zostali kol. kol. Waldemar Nowoczyn i Tadeusz Trocki. 
 
Henryk Kaźmierski - rzecznik ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni 
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KOŁO W WEJHEROWIE. 
ŚWIĘTO KOBIET I IMIENINY KRYSTYNY 

 
W dniu 13 marca 2018 r. w siedzibie Zarządu Koła w Wejherowie z 
inicjatywy Prezesa Koła, by uczcić Święto Kobiet i imieniny Krystyn. W 
spotkaniu uczestniczył I zastępca Komendanta Powiatowego Policji mł. 
insp. Marcin Potrykus, który w imieniu Prezesa Zarządu Koła kol. 
Waldemara Nowoczyna wręczył kobietom koperty - niespodzianki, w 
których były kupony LOTTO na dzień 13.bm. 
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Następnie przy kawie i ciastkach, które panie same przygotowały oraz 
torcie i lampce szampana od Zarządu Koła, życzono zdrowia i 
wszystkiego co sobie Panie życzyły. Było wesoło. Panie były zadowolone 
z mile spędzonego czasu. 

Kaźmierski Henryk - rzecznik ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni 
Zdjęcia Tadeusz Trocki i Henryk Kaźmierski 
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KOŁO W WEJHEROWIE 

 
Zmarł st. sierż. w st. spocz. Kazimierz Sadowski 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 20 lutego 2018 roku w wieku 
93 lat zmarł Nasz kolega i przyjaciel były kierownik garaży Komendy 
Miejskiej MO członek wejherowskiego Koła SEiRP st. sierż. w stanie 
spoczynku Kazimierz Sadowski. 

Pogrzeb odbył się w dniu 23 lutego 2018r na cmentarzu Komunalnym w 
Rumii. 

Cześć jego pamięci! 
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ZARZĄD OKRĘGOWY W PIOTRKOWIE 
TRYBUNALSKIM 

OPOCZNO – KARNAWAŁ 2018 

W dniu 9 lutego 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych Koło w Opocznie pod przewodnictwem Kol. Bernarda 
Adamczyka – prezesa zarządu, jak rokrocznie, zorganizował zabawę 
taneczną z okazji kończącego się karnawału w zaprzyjaźnionym lokalu 
„JAŚ i MAŁGOSIA” w Opocznie. W zabawie uczestniczyli członkowie 
rodzin policyjnych oraz zaproszeni goście. Zabawa, to czas wspólnych 
tańców, biesiadowania, ciekawych rozmów nurtujących środowisko 
emerytów i rencistów mundurowych. Wspaniale bawiąc się uczestnicy nie 
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zapomnieli o osobach i instytucjach potrzebujących wsparcia 
finansowego. 
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Skierowany został apel o przekazanie 1% z odpisu od podatku 
dochodowego od osób fizycznych (PIT) dla fundacji działających na rzecz 
osób niepełnosprawnych, sierot oraz organizacji działających na rzecz 
naszego Stowarzyszenia, w tym na rzecz wnuczka naszego kolegi - 
Marcela Tomasika i wsparcia go odpisem z podatku na cele 
rehabilitacyjne i lecznicze. Za przekazaną pomoc z góry dziękujemy 
darczyńcom, osobom wrażliwym i ofiarnym. Oprawę muzyczną w 
wykonaniu utworów i śpiewu na żywo, zapewnił zespół „RELAX”. 
Wybiegając w przyszłość – do zobaczenia na kolejnej zabawie 
karnawałowej w dniu 2 marca 2019 r., na którą już dziś serdecznie 
zapraszamy. 

Autor: Marek Predoń 
Bernard Adamczyk 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH 
SPOTKANIE Z ŻOŁNIERZAMI 

W dniu 6 lutego 2018 r. w Cieszynie z inicjatywy przedstawicieli emerytów 
służb mundurowych odbyło się spotkanie z Koordynatorem FSSM woj. 
śląskiego, Ewą Macek i Koordynatorem, Krzysztofem Buchacz. Celem 
spotkania było podsumowanie akcji zbierania podpisów pod projektem 
ustawy zmieniającej „ustawę represyjną” z dnia 16 grudnia 2016 r. 
Spotkanie rozpoczęto uczczeniem minutą ciszy 33 ofiar obowiązującej od 
października 2017 r. ustawy. Ewa Macek przedstawiła aktualny status 
ustawy złożonej w dniu 11 stycznia przez OKIU na ręce Marszałka Sejmu. 
W skali kraju udało się zebrać 250.000 podpisów poparcia. W 
województwie śląskim zebrano ich ponad 30.000. Należy podkreślić, że 
przedstawiciele służb mundurowych z Cieszyna byli bardzo mocno 
zaangażowani w zbierania podpisów i wspierali działania OKIU. 
W dalszej części spotkania poinformowano zebranych o odbytych 5 
konferencjach z udziałem Posłów na Sejm RP partii opozycyjnych: PO, 
Nowoczesnej, SLD, Kol. Ewa Macek podkreśliła bardzo duże wsparcie i 
zaangażowanie Pani Poseł na Sejm RP z PO- Ewy Kołodziej. E. Macek i 
K. Buchacz poinformowali zebranych o wyjeździe przedstawicieli 
środowisk mundurowych do siedziby PE w Brukseli. W dniu 28 lutego 
nastąpi wysłuchanie na forum PE delegatów środowisk mundurowych 
dotkniętych „ustawą represyjną”, Woj. śląskie i wdowy reprezentować 
będzie- Ewa Macek. Spotkanie zorganizowane zostało przez 
eurodeputowanych SLD z inicjatywy Posła Janusza Zemke. 
Wspólnie uzgodniono, że aktualnie najważniejszą sprawą jest docieranie 
do osób starszych, nieporadnych, niepełnosprawnych i samotnych, 
dotkniętych ustawą. Zwrócono uwagę na konieczność udzielania 
wsparcia tym osobom. Nie bez znaczenia jest również dalsza integracja 
środowisk służb mundurowych. 
Spotkanie, w którym wzięło udział ponad 30 osób zostało zorganizowane 
z inicjatywy Pana Jana Ogara, Prezesa Związku Żołnierzy Wojska 
Polskiego w Cieszynie. W spotkaniu wziął udział Prezes Koła SEiRP w 
Cieszynie, Pan Józef Hanzel, oraz przedstawiciele ZEiR SG. 
W imieniu Koordynatorów woj. śląskiego 
Emerytów i Rencistów Policyjnych 
Ewa Macek, Krzysztof Buchacz  
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KOMUNIKAT 
Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP z dnia 09 

stycznia 2017 r. 

W grudniu 2016 r. Parlament RP uchwalił, a Prezydent RP – podpisał ustawę 
zmieniającą ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz ich rodzin. 
Ustawą tą, w sposób bezprecedensowy, odebrano świadczenia emerytalne i 
rentowe za okres służby w organach bezpieczeństwa PRL, (o czym świadczy 
współczynnik 0,0% za każdy rok służby). Jednocześnie, dla osób „uznanych” za 
funkcjonariuszy bezpieczeństwa „państwa totalitarnego”, wysokość emerytury, 
renty, renty rodzinnej, nie może być wyższa niż średnia z ubezpieczenia 
powszechnego. 
Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP od lipca 2016 r. prowadzi 
działania przeciwko tym rozwiązaniom prawnym. Przyjęta strategia zależna jest 
od posiadanych środków finansowych. 
Do chwili obecnej wydatkowano kwotę ok. 50.000, zł, z tego: Federacja 25.000, 
zł – na konferencję oraz finansowane przez SEiRP 16.000, zł – na opinię prawną 
i ok. 8.000, zł – na obsługę manifestacji pod Sejmem. 
Przewidujemy konieczność przygotowania opinii prawnych w zakresie działań na 
arenie międzynarodowej i krajowej zarówno dla organizacji jak i dla osób 
indywidualnych. 
Aktualnie prowadzone są rozmowy z kancelariami prawnymi specjalizującymi się 
w problematyce ochrony praw obywatelskich, prawa międzynarodowego oraz 
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 
Aby zrealizować te zadania, niezbędne są znaczne środki finansowe. Dlatego 
też utworzono odrębne konto w banku Pekao S.A. pod nazwą „DAROWIZNY” o 
numerze: 

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880 
z którego środki będą wykorzystywane tylko na następujące cele: opinie prawne, 
wzory dokumentów procesowych, publikacje prasowe oraz materiały 
propagandowe. 
W związku z powyższym, zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o wpłaty 
na wyżej wymienione konto w postaci kwoty jednorazowej lub jako zlecenia 
stałego. 
FSSM RP będzie informowała o stanie tego konta i poniesionych wydatkach. 
Osobą prowadzącą konto „Darowizny” jest skarbnik FSSM RP – Ewa 
Grzegorczyk. 
/Zdzisław Czarnecki/ 
Prezydent FSSM RP  
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OLSZTYŃSKI BIULETYN INFORMACYJNY NR 94 
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Zarząd Wojewódzki SEiRP w Olsztynie od 21 maja 2010 r. wydaje 
"Olsztyński Biuletyn Informacyjny" 

Jest także w sieci: 
https://issuu.com/obizwseirpolsztyn/docs/obi094 
archiwum od nr 69 
https://issuu.com/search?q=zwseirp&type=publication&language=pl 
archiwum do nr 69 http://spoti.pl/zwseirpolsztyn/profil/publikacje 
  

https://issuu.com/obizwseirpolsztyn/docs/obi094
https://issuu.com/search?q=zwseirp&type=publication&language=pl
http://spoti.pl/zwseirpolsztyn/profil/publikacje
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PROGRAM UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE "SEIRP 2016" 
1. Grupowe ubezpieczenie na życie – link:  

Grupowe ubezpieczenie na życie "Warta Ekstrabiznes Plus". 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia: 
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Ekstrabiznes_Plus_OW
U_2015.pdf 
2. Warianty ubezpieczenia – tabele 

 

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Ekstrabiznes_Plus_OWU_2015.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Ekstrabiznes_Plus_OWU_2015.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Ekstrabiznes_Plus_OWU_2015.pdf
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dane kontaktowe: 
Barbara Lachowicz: 
tel.+48 739 009 954, 
e-mail: blachowicz@kdb-brokerzy.pl 

mailto:blachowicz@kdb-brokerzy.pl
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