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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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KOMUNIKATY. INFORMACJE 

AGENCJA FRA ZAINTERESOWANA KWESTIAMI 
USTAWY REPRESYJNEJ 

9.04.2018 Poseł Janusz Zemke poinformował o otrzymaniu od dyrektora 
Agencji Praw Podstawowych UE – Michaela O'Flaherty odpowiedzi na 
przesłane informacje i materiały z konferencji w Brukseli o kwestiach 
ustawy represyjnej. 

Troje europosłów SLD Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka i Janusz 
Zemke rozpowszechnili materiały z zorganizowanej przez siebie 
konferencji w Brukseli pt. "Represje wobec emerytowanych 
funkcjonariuszy policji i żołnierzy w Polsce". Przesłano je także do 
Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (European Union Agency 
for Fundamental Rights - FRA). 
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W odpowiedzi, szef Agencji Praw Podstawowych Michael O'Flaherty 
podkreślił, że wie, iż kwestią ustawy represyjnej zajmuje się obecnie 
Komisja Europejska (europosłowie poinformowali także komisarz V. 
Jourovą – DG Justice), zaś otrzymana dokumentacja w sprawie rozwiązań 
ustawy represyjnej wprowadzających odpowiedzialność zbiorową 
funkcjonariuszy – może zostać wykorzystana przez Agencję Praw 
Podstawowych UE w jej dalszych pracach. 
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ZARZĄD GŁÓWNY 

NADZWYCZAJNY KRAJOWY ZJAZD 
STATUTOWY DELEGATÓW 

27.04.2018. Warszawa. Odbył się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd 
Delegatów. Uchwalony został nowy Statut Stowarzyszenia oraz 
dokonano zmian w Prezydium ZG SEiRP. 
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Zarząd Główny, na posiedzeniu w dniu 27.04.2018, podjął decyzje w 
przedmiocie dalszego korzystania z usług brokera, pokrycia kosztów 
nagłośnienia na zgromadzeniu publicznym 22 marca 2018 roku i w 
sprawie środków finansowych pozostających na rachunku 
Stowarzyszenia. Wykaz oraz teksty uchwał NKZD oraz ZG SEiRP zostaną 
zamieszczone w Elektronicznym Rejestrze Uchwał. 

Poniżej link do informacji o odbytym zjeździe na stronie ZO Słupsk: 

http://www.slupsk.seirp.pl/index.php?opcode=WYBIERZ_STRONE¶m1=
941 

foto: Henryk Znaniecki 
  

http://www.slupsk.seirp.pl/index.php?opcode=WYBIERZ_STRONE&param1=941
http://www.slupsk.seirp.pl/index.php?opcode=WYBIERZ_STRONE&param1=941
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INFOTEKA NR 11 

PRZEGLĄD MEDIÓW (7 05 2018) 

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

Bardzo ciekawe nieprawomocne orzeczenie Sądu 
Okręgowego w Poznaniu z 8 lutego 2018 roku - lustracja 
funkcjonariusza łączności 
http://orzeczenia.poznan.so.gov.pl/content/$N/153510000008006_XVI_K
_000086_2017_Uz_2018-02-08_003 

Orzeczenie w Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Dnia 08 lutego 2018 roku 
Sąd Okręgowy w Poznaniu, w Wydziale XVI Karnym. 

Zatem sama podległość służbowa - jak uznał między innymi Sąd 
Apelacyjny w Katowicach (III AUa 1820/13) w uzasadnieniu podjętego 
orzeczenia - nie może być podstawą uznania, że pełniona była służba w 
organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu Ustawy z 18.10.2006r. 
Także fakt, że lustrowany pełnił służbę w jednostce, która oficjalnie była 
pod nadzorem szefa do spraw Służby Bezpieczeństwa nie świadczy 
jeszcze o jego współpracy z tą Służbą. /.../ 
 

Bardzo wiele pomocy m.in. mama otrzymuje od 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w Lublinie 
http://www.janusz-zemke.pl/internauci_pisza 

Cenimy tę pomoc. Szanowny Panie Pośle. Piszę do Pana w imieniu mamy 
i swoim z /.../. 
Bardzo wiele pomocy m.in. mama otrzymuje od Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów w Lublinie w kwestiach prawnych, pisania pism, a 
jest tego trochę. Naprawdę dużą pracę ci ludzie wykonują na rzecz osób 
pokrzywdzonych tą ustawą, a bez nich byłoby bardzo trudno. /.../ 

 

 

http://orzeczenia.poznan.so.gov.pl/content/$N/153510000008006_XVI_K_000086_2017_Uz_2018-02-08_003
http://orzeczenia.poznan.so.gov.pl/content/$N/153510000008006_XVI_K_000086_2017_Uz_2018-02-08_003
http://www.janusz-zemke.pl/internauci_pisza
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Gdyby Wołodia dożył naszych czasów, na pewno by już 
siedział 
http://wyborcza.pl/1,100557,3668991.html 
Polityka kłamstw historycznych. Adam Michnik, Anna Nasalska, Krzysztof Pomian, Józef 
Życiński 3 lutego 2018. /.../ 

W latach 30., w okresie tzw. czerwonego terroru w ZSRR, do głosu doszli  
frustraci, którzy albo wcześniej nie zdążyli zaistnieć, bo za późno się 
włączyli do rewolucji, albo chcieli utrącić kogoś, kto zaistniał za bardzo. Ci 
ludzie mieli wtedy decydujący wpływ jako doradcy reżimu. To wtedy 
Nadieżda Krupska powiedziała o Leninie: - Gdyby Wołodia dożył naszych 
czasów, na pewno by już siedział. 

 

Jeśli potraficie służyć wolnej Polsce, macie szansę - czy 
można było inaczej 
https://www.tygodnikpowszechny.pl/czy-mozna-bylo-inaczej-137184  
Czy można było inaczej? Krzysztof Kozłowski  05.06.2007. Wojciech Pięciak 

Gdy w 1990 r. rozwiązano SB, część byłych funkcjonariuszy trafiła do 
UOP i policji. Czy, patrząc z perspektywy 18 lat, można było zlikwidować 
SB inaczej, lepiej? 

Rozwiązanie SB skutkowało weryfikacją tych, których nie chcieliśmy, i 
tych, których ewentualnie można było przyjąć do UOP czy policji, choć 
sama weryfikacja nie była automatyczną przepustką do nowych formacji. 
Na 25 tys. ludzi, którzy w 1989 r. mieli legitymacje SB, nie zgłosiło się do 
niej 10 tys. /.../ Ci ludzie w ogromnej większości - choć nie mogę 
odpowiadać za każdego - służyli lojalnie wolnej Polsce. 

 

  

http://wyborcza.pl/1,100557,3668991.html
https://www.tygodnikpowszechny.pl/czy-mozna-bylo-inaczej-137184
https://www.tygodnikpowszechny.pl/autor/krzysztof-kozlowski-2161
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Który policjant pierwszy powie - W imieniu Rzeczpospolitej 
odmawiam wykonania partyjnego rozkazu 
http://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,23357475,ktory-policjant-pierwszy-
powie-w-imie-rzeczpospolitej.html 
Ziemowit Szczerek 5 maja 2018 

Drepcą gówniarze z runami SS. Dudnią groźni oenerowcy w czarnych 
mundurach. Człapią demokraci, wołając o demokracji, integracji , 
tolerancji. Tupta samotny Kaczyński w szpalerze policji. Tylko 
antyfaszyści nigdzie nie idą, bo policja ich zwinęła za szerzenie faszyzmu. 
/.../Może w końcu znajdzie się ten jeden, który powie „nie”: w imię 
Rzeczpospolitej odmawiam chronienia faszystów. W imię Rzeczpospolitej 
odmawiam wykonania partyjnego rozkazu. 

To będzie jej pierwszy żołnierz. Żołnierz Rzeczpospolitej. A ja, obywatel 
Rzeczpospolitej Polskiej, przed nim zdejmę czapkę. Dumny obywatel. /.../ 

 

List pułkownika Mazguły do Jarosława Kaczyńskiego 
https://www.facebook.com/amazgula/photos/pb.1859735017583840.-
2207520000.1525370579./2078755259015147/?type=3&theater 

Panie J. Kaczyński, 1 maja znowu faszyści, ochraniani przez Pańską  
PiS-owską policję, maszerowali przez Warszawę, unosząc dumnie swoje 
wielkie flagi. Nad miastem, które tacy sami faszyści zrównali z ziemią w 
1944 r. Zamordowali przy okazji setki tysięcy warszawiaków. A Pan siedzi 
w swoim bunkrze na Nowogrodzkiej i się cieszy? 

 

  

http://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,23357475,ktory-policjant-pierwszy-powie-w-imie-rzeczpospolitej.html
http://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,23357475,ktory-policjant-pierwszy-powie-w-imie-rzeczpospolitej.html
https://www.facebook.com/amazgula/photos/pb.1859735017583840.-2207520000.1525370579./2078755259015147/?type=3&theater
https://www.facebook.com/amazgula/photos/pb.1859735017583840.-2207520000.1525370579./2078755259015147/?type=3&theater
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O tej instytucji najchętniej bym pomilczał 
https://www.tygodnikprzeglad.pl/kleszczach-ipn/ 
W kleszczach IPN. Autor: Paweł Dybicz maj 5, 2014.  

W polityce historycznej wszystkie chwyty dozwolone. /.../ Nie jest 
tajemnicą, że IPN został tubą PiS, której nawet przeciwnicy partii 
Kaczyńskiego nie ruszą, bo zaraz zostaną pomówieni o zdradę, 
fraternizowanie się z komunistami itp., słowem niebycie prawdziwymi 
Polakami. I to też jest jedno z kłamstw prawicy, której mocnym zapleczem, 
a raczej filarem jest Instytut Pamięci Narodowej. Nic więc dziwnego, że 
pytany o IPN prof. Karol Modzelewski na łamach „Gazety Wyborczej” 
powiedział: „O tej instytucji najchętniej bym pomilczał”. 

 

Ocena skutków regulacji zawartych w rządowym projekcie 
ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 
żołnierzy zawodowych i ich rodzin (druk sejmowy nr 1105) 
http://sejm.pl/Sejm8.nsf/opinieBAS.xsp?nr=1105  
Warszawa, 5 kwietnia 2018 r. Ocena skutków regulacji zawartych w 
rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu 
emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin (druk sejmowy nr 1105) 

Autor: Wojciech Zgliczyński specjalista ds. społecznych w Biurze Analiz 
Sejmowych 

 

Ocena zgodności z Konstytucją przepisów rządowego 
projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu 
emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (druk 
nr 1105) 
http://sejm.pl/Sejm8.nsf/opinieBAS.xsp?nr=1105 

Warszawa, 13 grudnia 2016 r. Biuro Analiz Sejmowych. Opinia zlecona. 
prof. dr hab. Marek Chmaj, Kancelaria Radcowska Chmaj i Wspólnicy  
Sp. K. Opinia w przedmiocie: oceny zgodności z konstytucją przepisów 

https://www.tygodnikprzeglad.pl/kleszczach-ipn/
http://sejm.pl/Sejm8.nsf/opinieBAS.xsp?nr=1105
http://sejm.pl/Sejm8.nsf/opinieBAS.xsp?nr=1105
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rządowego projektu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin 
(druk nr 1105) 

 

Oskarżam marszałka 
http://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,23325867,oskarzam-marszalka-
wojciech-tochman.html 
Wojciech Tochman 30 kwietnia 2018 

Marek Kuchciński - druga osoba w państwie, jeden z najważniejszych 
polityków Prawa i Sprawiedliwości przemówił do ludzi językiem Adolfa 
Hitlera 

 

PiS na współczesnej polskiej scenie politycznej ma 
bezprecedensowe zasługi w krzewieniu ponurej, spiskowej 
wizji świata 
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1737630,3,kto-
jest-w-polsce-chamem.read 
Ewa Wilk 13 lutego 2018.  

Kto jest w Polsce chamem. Cham w dom. Coś się dzieje w świecie 
społecznym. W Polsce, ale nie tylko. Jakby nieuchronnie nadchodziła 
jakaś ponura era nowego barbarzyństwa: grubiaństwa, prostactwa, 
wulgarności, słownej (oby tylko) agresji. Szczególnie tam, gdzie w polityce 
pojawiają się demagodzy i populiści. 

 

PiS powraca do dezubekizacji wojska 
http://wyborcza.pl/7,75398,23353162,pis-powraca-do-dezubekizacji-
wojska.html 

PiS powraca do dezubekizacji wojska. Wojciech Czuchnowski 4 maja 
2018. PiS "odmraża" ustawę o obniżeniu emerytur i rent żołnierzom 
Ludowego Wojska Polskiego. Biuro Analiz Sejmowych opublikowało 
opinię dotyczącą projektu dezubekizacji armii - jest miażdżąca, ale to nie 
oznacza, że ustawa pójdzie do kosza. Rządowy projekt ustawy o zmianie 

http://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,23325867,oskarzam-marszalka-wojciech-tochman.html
http://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,23325867,oskarzam-marszalka-wojciech-tochman.html
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1737630,3,kto-jest-w-polsce-chamem.read
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1737630,3,kto-jest-w-polsce-chamem.read
http://wyborcza.pl/7,75398,23353162,pis-powraca-do-dezubekizacji-wojska.html
http://wyborcza.pl/7,75398,23353162,pis-powraca-do-dezubekizacji-wojska.html
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ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin 
(druk sejmowy nr 1105) jest niemal taki sam, jak ustawa przewidująca 
drastyczne obniżenie świadczeń funkcjonariuszom policji oraz służb 
specjalnych. Według szacunków obejmie od 12 do 20 tys. osób i ma 
przynieść rządowi zysk od 200 do 300 mln zł rocznie. 

 

Polska, jak prezes, o kulach 
http://wyborcza.pl/7,75968,23362499,polska-o-kulach-prezes-wiedzial-
lepiej.html#a=190&c=8000 
Jacek Żakowski, 7 maja 2018. 

Polska, jak prezes, o kulach. Przez niespełna trzy lata Kaczyński i jego 
ludzie zrobili z Polski kalekę. 

Skutek mniemanego pisowskiego podnoszenia się z kolan jest taki, że 
dumna, suwerenna, podziwiana za granicą Polska została przerobiona na 
otoczonego współczuciem chorego człowieka Zachodu. 

 

Pora zapłaty, życiowe skutki ustawy dezubekizacyjnej 
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1744518,1,zycio
we-skutki-ustawy-dezubekizacyjnej.read 
Edyta Gietka, 10 kwietnia 2018. 

Umierają znienacka, na wieść o dezubekizacjach swoich emerytur. 
Prawdziwi patrioci nie kryją satysfakcji. /.../ Teraz Jan Puda ze 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w Nowym Targu wyprasza u 
sponsorów zapomogi dla Agnieszki. Na wioskach – powiada – te śmierci 
nad kopertą zbierają prawdziwe żniwa. Niektórzy dzięki demencji  
pozostają spokojni. Już nie wiedzą, że przyszła pora zapłaty. 

 

  

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1744518,1,zyciowe-skutki-ustawy-dezubekizacyjnej.read
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1744518,1,zyciowe-skutki-ustawy-dezubekizacyjnej.read
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Postanowienie Sądu Apelacyjnego oddalające zażalenie na 
postanowienie o zawieszeniu 
http://www.ifp.pl/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=48610&
start=1875 

Postanowienie Sądu Apelacyjnego oddalające zażalenie na 
postanowienie o zawieszeniu. Wpisy na Internetowym Forum Policyjnym. 

Wraj ZER ZMNIEJSZA PRZYZNANE WCZEŚNIEJ EMERYTURY III 30 
Kwi 2018. Koleżanki i koledzy otrzymałem Postanowienie Sądu 
Apelacyjnego oddalające moje zażalenie na Postanowienie o zawieszeniu 
postępowania w mojej sprawie. Chciałem się z treścią tego Postanowienia 
z Wami podzielić. /.../ 

 

Prokuratura umarza ponownie 
http://www.newsweek.pl/polska/polityka/sledztwo-w-sprawie-
posiedzenia-sejmu-w-sali-kolumnowej,artykuly,426779,1.html 

Sąd nakazał wznowić śledztwo w sprawie posiedzenia Sejmu w Sali 
Kolumnowej. Prokuratura znowu je umorzyła. Data publikacji: 04.05.2018. 
MAW. 

W śledztwie w sprawie posiedzenia Sejmu z 16 grudnia 2016 roku „nie 
wyjaśniono w sposób przekonujący z jakiego powodu, kiedy faktycznie i 
kto rzeczywiście podjął decyzję o przeniesieniu obrad do Sali 
Kolumnowej” – stwierdził warszawski sąd w grudniu ubiegłego roku. 
Nakazał prokuraturze postępowania. Teraz śledczy umorzyli je ponownie. 
Dlaczego? 
 

  

http://www.ifp.pl/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=48610&start=1875
http://www.ifp.pl/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=48610&start=1875
http://www.newsweek.pl/polska/polityka/sledztwo-w-sprawie-posiedzenia-sejmu-w-sali-kolumnowej,artykuly,426779,1.html
http://www.newsweek.pl/polska/polityka/sledztwo-w-sprawie-posiedzenia-sejmu-w-sali-kolumnowej,artykuly,426779,1.html
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Sąd Okręgowy w Warszawie zawiesza sprawy odwoławcze 
http://wyborcza.pl/7,75398,23345602,dezubekizacja-sady-zawieszaja-
sprawy-odwolawcze-czekaja-na.html 
Leszek Kostrzewski 2 maja 2018 

Dezubekizacja. Sądy zawieszają sprawy odwoławcze. Czekają na TK.  

Nawet dwa-trzy lata będą musieli czekać na wyrok mundurowi, którym 
zmniejszono emerytury w wyniku ustawy dezubekizacyjnej. Wszystkie 
sprawy w sądach są zawieszane do czasu rozpatrzenia skargi przez 
Trybunał Konstytucyjny. 
 

Tęga głowa, a język giętki, jasny i prędki 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=21163021&
view=6 

Zapytanie nr 3936 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w 
sprawie wpisu wiceministra Jarosława Zielińskiego. Zgłaszający: 
Grzegorz Furgo Data wpływu: 24-07-2017 

Panie Ministrze, „Komuniści, esbecy, zdrajcy dzisiaj z pieśnią "Wyrwij  
murom zęby..." Czy jest gdzieś jeszcze granica hipokryzji i szyderstwa? 
Precz z łotrami” 

To cytat z publicznego wpisu Pana zastępcy - Jarosława Zielińskiego. 
Trochę trafiony „kulą w płot”, ale równie obraźliwy. /.../ 

 

  

http://wyborcza.pl/7,75398,23345602,dezubekizacja-sady-zawieszaja-sprawy-odwolawcze-czekaja-na.html
http://wyborcza.pl/7,75398,23345602,dezubekizacja-sady-zawieszaja-sprawy-odwolawcze-czekaja-na.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=21163021&view=6
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=21163021&view=6
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KORESPONDENCI NAPISALI 

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU 

KOŁO W WEJHEROWIE 
WYRÓŻNIONY ODZNAKĄ "ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA 

DLA SEIRP" 

W dniu 19 kwietnia 2018r. zgodnie z wcześniejszą umową, członkowie 
SEiRP Zarządu Koła w Wejherowie odwiedzili w miejscu zamieszkania 
członka byłego wiceprezesa Koła wejherowskiego kol. Marka 
Żukowskiego, który na skutek choroby nie może uczestniczyć w działania 
na rzecz Koła. 

Na miejscu w imieniu ZG SEiRP prezes zarządu Koła kol. Waldemar 
Nowoczyn w obecności rzecznika ZW SEiRP kol. Henryk Kaźmierskiego 
i wiceprezesa Zarządu Koła kol. Tadeusza Trockiego wręczył mu nadane 
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przez ZG SEiRP na wniosek Zarządu Koła wyróżnienie odznaką "Za 
wybitne osiągnięcia dla SEiRP".  
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Zaś małżonce wręczono wiązankę kwiatów. Kol. Marek Żukowski był mile 
zaskoczony odznaką. Przekazano mu informacje na temat działalności 
Koła, planowanych wycieczkach. 

Przy kawie i cieście porozmawiano na różne tematy, a szczególnie o 
ustawie tzw. dezubekizacyjnej. Następnie pożegnano go i życzono dużo 
zdrowia. 
Henryk Kaźmierski - rzecznik ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni 
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KOŁO W WEJHEROWIE 
WRĘCZENIE ODZNAK „ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA 

DLA SEIRP” 
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W dniu 26 kwietnia 2018 r. korzystając z gościnności Zastępcy 
Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie mł. insp. Marcina 
Potrykusa w świetlicy Komendy odbyły się wręczenia odznaczeń dla 
członków SEiRP Koła w Wejherowie za działalność na rzecz 
Stowarzyszenia „Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP" przyznane przez ZG 
SEiRP dla kol. Teresy Burzyńskiej, skarbnik Zarządu Koła i kol. Tadeusza 
Trockiego, wiceprezesa Zarządu Koła. Dekoracji dokonał mł. insp. Marcin 
Potrykus w towarzystwie prezesa Zarządu Koła w Wejherowie kol. 
Waldemara Nowoczyna. 

Przed wręczeniem odznaczeń, w gabinecie Zastępcy przy kawie, herbacie 
i ciastkach omówiono sprawy dot. uroczystości z okazji 100 letniej 
rocznicy powołania Policji. Obejrzano zdjęcia i albumy ilustrujące 
działalność historyczną Policji wejherowskiej w tym okresie. 
Poinformowano, iż główne uroczystości w Wejherowie odbędą się na 
Placu Wejhera założyciela "Grodu Wejhera". 
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Tekst i zdjęcia 

Kaźmierski Henryk -rzecznik ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH 

SPOTKANIE Z PREZYDENTEM RP,  
B. KOMOROWSKIM 

W dniu 23 marca 2018 r. Pan Prezydent Bronisław Komorowski przyjął w 
swoim biurze w Warszawie wdowy, osobę niepełnosprawną, żony i matki 
osób niepełnosprawnych, służb mundurowych. W spotkaniu uczestniczyły 
Posłanki na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej, Mirosława Nykiel i Ewa 
Kołodziej. Wielkie podziękowania należą się wym. Posłankom, za jego 
zorganizowanie. 
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Z wielką uwagą Pan Prezydent Bronisław Komorowski wysłuchał 
poszczególnych historii wym. osób represjonowanych Ustawą z  
16 grudnia 2016 r., które szczegółowo opowiedziały o tym wszystkim, co 
je ostatnio spotkało i o walce, jaką toczą, aby zmienić tę represyjną 

Ustawę, niezgodną z prawem i Konstytucją RP. 
Pan Prezydent wraz z Małżonką, zapewnili, że na wszelkich spotkaniach 
będą informować różne środowiska o niesprawiedliwej represji, jaka 
spotkała emerytów, rencistów-inwalidów, wdowy i sieroty służb 
mundurowych ze strony partii rządzącej, która uchwaliła tę haniebną 
Ustawę. 

Delegaci służb mundurowych podziękowali serdecznie za spotkanie i 
wsparcie ze strony Pana Prezydenta, Bronisława Komorowskiego oraz 
Pani Prezydentowej, Anny Komorowskiej. 
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KATOWICE. SPOTKANIE Z PEŁNOMOCNIKIEM 
KIU ANDRZEJEM ROZENKIEM ORAZ 

PREZYDENTEM FSSM RP ZDZISŁAWEM 
CZARNECKIM 

Koło Miejskie nr 12 SEiRP w Katowicach, przy akceptacji Zarządu 
Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach wraz z W-ce Przewodniczącymi 
SLD, Markiem Baltem i Zbigniewem Zaborowskim, zorganizowało w 
Centrum Konferencyjnym ul. Żeliwna 38 spotkanie z Pełnomocnikiem KIU 
FSSM RP, Panem Andrzejem Rozenek oraz Prezydentem FSSM RP, 
Zdzisławem Czarneckim nt. „REPRESJE WOBEC EMERYTÓW 
SŁUŻB MUNDUROWYCH I ICH RODZIN”. 



27 
 

Biuletyn Informacyjny nr 5 (71) 2018 

W spotkaniu, poza wym. osobami, uczestniczyli inni  zaproszeni goście, 
Posłanka na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej, Ewa Kołodziej, 
Posłowie na Sejm RP z Nowoczesnej: W-ce Przewodniczący Partii, Jerzy 
Meysztowicz, W-ce Przewodniczący Klubu, Mirosław Suchoń, 
Przedstawiciel Biura Posłanki na Sejm RP Izabeli Leszczyny, Pan Łukasz 
Pabiś, W-ce Przewodniczący SLD, Marek Balt, Zbigniew Zaborowski, 
członkowie Zarządu Komitetu Obrony Demokracji w Katowicach, Pani 
Magdalena Nurzyńska, mec. Bartłomiej Piotrowski, W-ce Prezes ZW 
SEiRP w Katowicach, Edward Krzysztofik, Pan Dariusz Sierocki z 
FSSM RP, Prezes Koła Miejskiego SEiRP w Katowicach, Ryszard 
Purzyński, i V-ce Prezes Koła Miejskiego SEiRP w Katowicach, Ewa 
Macek oraz przedstawiciele Straży Granicznej i Wojska. 



28 
 

Biuletyn Informacyjny nr 5 (71) 2018 

Ogółem było ponad 130 osób, wśród nich emeryci, renciści, rodziny i 
osoby wspierające. Spotkanie prowadziła Ewa Macek, Śląski 
Koordynator Emerytów i Rencistów Policyjnych. Uczestnicy spotkania 
uczcili minutą ciszy pamięć 38 zmarłych koleżanek i kolegów w związku 
z bezprawnym, drastycznym obniżeniem emerytur, rent inwalidzkich i rent 
rodzinnych. 
Pełnomocnik KIU Andrzej Rozenek bardzo wysoko podsumował pracę 
Komitetów Inicjatywy Ustawodawczej (w tym woj. śląskie), zbiórkę 
podpisów pod zmianą Ustawy (ponad 250 tys. w całym kraju). Omówił 
także swoje wystąpienie w Sejmie 22 marca, pierwsze czytanie zmiany 
Projektu Ustawy. Podziękował za ogromne wsparcie Posłom na Sejm RP 
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z PO, Nowoczesnej, PSL, Demokratów, SLD, która nie jest w Sejmie, a 
także uczestnikom pikiety. Większością głosów partii rządzącej PIS, wym. 
Projekt został odrzucony i oczekiwał będzie do wyborów parlamentarnych. 

Pełnomocnik KIU Andrzej Rozenek, Prezydent FSSM RP Zdzisław 
Czarnecki oraz Śląski Koordynator Emerytów i Rencistów Policyjnych 
Ewa Macek szeroko omówili wyjazd delegacji służb mundurowych FSSM 
RP do Brukseli, w której uczestniczyli. Zwrócili szczególną uwagę na 
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WYSŁUCHANIE osób objętych represją Ustawy z 16 grudnia 2016 r. i 
KONFERENCJĘ w Parlamencie Europejskim w dniu 28.02.2018 r, reakcję 
Eurodeputowanych z Europy, a także omówiono postanowienia PE i Unii  
Europejskiej. 
Wym. Posłowie stwierdzili, iż ustawa jest represyjna, niezgodna z 
Konstytucją RP, odbiera bezprawnie emerytury i renty jako prawa nabyte. 
Nie może być odpowiedzialności zbiorowej. Należy nieść pomoc 
psychologiczną i fizyczną dla Represjonowanych. 
Posłowie partii opozycyjnych, przedstawiciele KOD, a także osoby 
uczestniczące w dyskusji uznali, że należy połączyć wspólne siły (Komitet 
ds. Wyborów Samorządowych, Euro parlamentarnych i Parlamentarnych). 
W pierwszej kolejności należy przygotować się do wyborów 
samorządowych w taki sposób, aby pokonać partię PIS/ uświadamianie 
ludziom, aby nie głosowali na partię rządzącą, która uchwala w Sejmie 
ustawy niezgodne z Konstytucja RP, prawem polskim i unijnym. Zebrani 
uznali, że w dalszym ciągu należy organizować wspólne manifestacje i 
marsze. 

Ciekawy film ze spotkania: 

link: https://www.youtube.com/watch?v=KG495qgpb9s 
Ewa Macek, Śląski Koordynator  
Emerytów i Rencistów Policyjnych 
  

https://www.youtube.com/watch?v=KG495qgpb9s
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE 

ROCZNICA KATYŃSKA 

Jak co roku na placu na terenie Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie 
odbył się uroczysty Apel Pamięci, poświęcony policjantom 
zamordowanym przez NKWD w 1940 r. Zgromadzeni goście po 
wysłuchaniu apelu i po oddaniu salwy honorowej przez Kompanię 
Honorową, złożyli kwiaty i znicze pod tablicą pamiątkową poświęconą asp. 
Konstantemu Wolskiemu. 

W dniu 16.04.2018 na terenie Oddziału Prewencji Policji przy ulicy 
5. Wileńskiej Brygady AK w Olsztynie, odbył się uroczysty Apel Pamięci 
poświęcony przedwojennym policjantom zamordowanym przez NKWD. 
Gospodarzem uroczystości był mł. insp. Edward Szydłowski, Zastępca 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, a wśród gości znaleźli  
się m.in. Marcin Domian, doradca Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, 
Marcin Kuchciński, członek Zarządu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego, Mieczysław Wójcik, dyrektor Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Olsztyna, nadkom. 
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Sławomir Koniuszy, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP w 
Olsztynie, kom. Robert Stangreciak, Zastępca Komendanta Miejskiego 
Policji w Olsztynie, Jerzy Kowalewicz, Przewodniczący Zarządu 
Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie. Jak co roku swoją obecnością 
uroczystość uświetnili Piotr Rafalski, wnuk asp. Konstantego wolskiego 
oraz Barbara Gawlicka, Przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzin 
Katyńskich w Olsztynie.  

Zaproszeni goście po wysłuchaniu Apelu Pamięci i po oddaniu salwy 
honorowej przez Kompanię Honorową, złożyli kwiaty i znicze pod tablicą 
pamiątkową asp. Konstantego Wolskiego. 

Delegacja ZW SEiRP do postawienia zniczy pamięci: Waldemar Hypś i 
Jerzy K. Kowalewicz - przypis OBI. 

Tekst i zdjęcia ze strony KWP Olsztyn 

http://www.warminsko-
mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/44625,KWP-Czesc-ich-pamieci-
uroczysty-apel-poswiecony-policjantom-zamordowanym-przez-N.html 
  

http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/44625,KWP-Czesc-ich-pamieci-uroczysty-apel-poswiecony-policjantom-zamordowanym-przez-N.html
http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/44625,KWP-Czesc-ich-pamieci-uroczysty-apel-poswiecony-policjantom-zamordowanym-przez-N.html
http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/44625,KWP-Czesc-ich-pamieci-uroczysty-apel-poswiecony-policjantom-zamordowanym-przez-N.html
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ZARZĄD OKRĘGOWY W POZNANIU 

KOŁO W KALISZU 

W dniu 13 kwietnia 2018 r w pięknej Sali „Kryształowej” Restauracji  
„Komoda” w Kaliszu odbyło się Walne Zgromadzenie Kaliskiego SEiRP. 
Zebranie ukierunkowane było na sprawozdanie z działalności zarządu, 
wybranie władz i zarazem integracyjne spotkanie seniorów Kaliskiego 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. 

Zebranie otworzył Prezes Kaliskiego Stowarzyszenia Zbigniew Gąsiorek, 
który przywitał zaproszonych gości: z samorządu lokalnego, 
przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji, Jana Zachciał – Prezesa ZW 
SEiRP w Poznaniu, zaproszonych z Zarządu Związku Żołnierzy Wojska 
Polskiego, z Zarządu Związku Emerytów i Rencistów Straży Pożarnej, z 
Zarządu Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej. Po tym 
przekazał prowadzenie zebrania Romanowi Wojciechowskiemu. 

W 2018r i na wieczną służbę z naszych szeregów odeszli: Stanisław Kus 
- wieloletni prezes zarządu kaliskiego koła, Wojciech Trawczyński. Pamięć 
o nich uczciliśmy minutą ciszy. Cześć ich pamięci. Odeszli na wieczną 
wartę. 
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Prowadzący zauważył, iż mamy wokół siebie wiele aktywnych koleżanek 
i kolegów oraz napotykamy sprzyjające nam osoby z zewnątrz, które 
udzielają nam poparcia w pełnym tego słowa znaczeniu. Dzięki tym 
osobom dobrze funkcjonujemy. Będziemy je sukcesywnie wyróżniać. W 
dniu dzisiejszym odznaczono członków: Odznaką Za Wybitne Osiągnięcia 
dla SEiRP; Odznaką Za Zasługi z Dyplomem; Odznaką Honorową  
XXV-lecia SEiRP /Południowa WLKP/; Medalem XXXV-lecia ZŻWP; 
Krzyżem ZŻWP; Odznaką Honorową Za Zasługi dla Federacji Służb 
Mundurowych. 

Sprawozdanie z działalności zarządu i o stanie koła wygłosił Prezes 
Zbigniew Gąsiorek, który podkreślił, że do tradycji należą nasze spotkania, 
a celem jest pełna integracja i zapewnienie godziwego wypoczynku po 
latach służby. Wypracowaliśmy ciekawe formy pracy, jak: rajdy rowerowe, 
wycieczki turystyczne krajowe i zagraniczne, pikniki integracyjne, 
spartakiady strzeleckie, spotkania historyczne, spotkania weteranów 75 
plus, spotkania z Komendantem Miejskim Policji. Powołano zespoły 
problemowe, prowadzimy kronikę, informujemy zainteresowanych o 
naszych inicjatywach na stronie internetowej i na tablicach ogłoszeń. 
W każdy poniedziałek mamy dyżury w naszej siedzibie. Nasi członkowie 
biorą czynny udział w pracach innych organizacji pozarządowych. 
Angażujemy się do imprez organizowanych przez miejskie organy 
samorządowe. Uczestniczymy w debatach społecznych o tematyce 
„bezpieczeństwo w mieście i powiecie”. Odwiedzamy chorych i 
pomagamy im w rozwiązywaniu problemów życia codziennego, 
pomagamy chorym w zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny oraz 
uczestniczymy w opracowaniu wniosków o zapomogi dla seniorów 
/komisja socjalna/. Jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy, które pozwolą 
nam miło spędzać życie seniora i skutecznie rozwiązywać istniejące 
problemy życiowe. Prezes podkreślił, że wszystko co robimy, 
zawdzięczamy aktywnemu działaniu członków naszego zarządu, 
kierowników zespołów problemowych i koleżanek jeszcze pracujących 
Jadwidze Banasiak, Małgorzacie Poczekała, Ani Bendkowskiej i Blance 
Sobczak oraz wielu innym. Składamy im moralne podziękowania 
wyróżniając ich odznaczeniami, dyplomami i listami pochwalnymi. 

Prezes podziękował za wsparcie naszych działań władzom 
samorządowym miasta Kalisza, Kierownictwu Komendy Miejskiej Policji 
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oraz państwu Margocie i Cezaremu Suszyńskim za goszczenie nas w 
swoim lokalu. Na podkreślenie zasługuje również bardzo dobra 
współpraca z bratnimi służbami mundurowymi (wojska, pożarnictwa i 
służby więziennej) w ramach Federacji Stowarzyszenia Służb 
Mundurowych. 

Następnie przedstawiony został plan pracy naszego Stowarzyszenia na 
2018 r. Prezes Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie tej komisji. 
Sprawozdanie i plan pracy zostały jednogłośnie przegłosowane i 
zarządowi udzielono absolutorium.  

W wyniku przeprowadzonych wyborów, do Zarządu Koła wybrano: 
Gąsiorek Zbigniew - prezes zarządu; Kubik Henryk, wiceprezes zarządu; 
Wojciechowski Roman, wiceprezes zarządu; Forysiak Lubomira, 
skarbnik; Juraszek Sławomir, sekretarz; Ozdowski Marian, członek; 
Janiak Jan, członek; Wojcieszak Adam, członek. W skład Komisji 
Rewizyjnej wybrano: Szafrański Jan, przewodniczący; Balcerzak 
Krzysztof, wiceprzewodniczący; Musielak Teresa - członek; Krzewski 
Wiesław - członek. Delegatami na Zjazd Wojewódzki zostali wybrani: 
Balcerzak Krzysztof, Borecka Grażyna, Gąsiorek Zbigniew, Forysiak 
Lubomira, Koluśniewski Ryszard, Krzewski Wiesław, Kubik Henryk, 
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Ozdowski Marian, Szafrański Jan, Wojciechowski Roman i Wojcieszak 
Adam. 

Po przeprowadzeniu wyborów głos zabrali: goście z władz 
samorządowych, Prezes ZW naszego stowarzyszenia – Jan Zachciał. 
Mówcy podkreślali aktywne o szerokim zakresie działanie naszego 
Stowarzyszenia oraz aktywny udział członków w życiu miasta. Prezes ZW 
SEiRP – Jan Zachciał zaznaczył, że kaliskie Stowarzyszenie należy do 
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najbardziej rozwijających się o bardzo szerokim zakresie działania, należy 
do najliczniejszych w województwie i wprowadza co raz to nowe formy 
pracy. Kol. Grażyna Jasiukiewicz przedstawiła zasady działania komisji 
socjalnej oraz tryb i sposób rozwiązywania problemów finansowych 
naszych emerytów i rencistów, Kol. Waldemar Pawlak poinformował o 
planowanych w 2018 r wycieczkach, Kol Adam Wojcieszak przedstawi ł 
jakie zadania wykonało w 2017r koło PTTK „Z Buta” i poinformował o 
planowanych zamierzeniach w 2018r i kol. Ryszard Koluśniewski 
przybliżył problematykę ubezpieczeń na życie oraz przedstawił potrzebę 
korzystania z tych ubezpieczeń. 

Następnie przy kawie i ciastku rozpoczęto wieczorek taneczny i 
wspomnienia z różnych momentów służby. Muzykę przygotowali i 
podawali Panowie Grudniccy. 
Roman Wojciechowski 
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KOŁO PTTK „Z BUTA” PRZY KOLE W KALISZU. 
IV RAJD ROWEROWY DO CEKOWA 

W dniu 01 maja 2018 roku, jak już od czterech lat w „Święto Pracy” 
wybraliśmy się z członkami Koła „Z Buta” przy SEiRP w Kaliszu na Rajd 
Rowerowy trasą Kalisz- Ceków - Kalisz. Na półmetku rajdu 
zaplanowaliśmy III Zawody Strzeleckie z broni pneumatycznej (karabin i 
pistolet) oraz piknik dla uczestników rajdu, członków wspierających SEiRP 
w Kaliszu i ich rodzin oraz licznych przyjaciół. Postanowiliśmy uczcić 
„Święto Pracy” aktywnie, dla tężyzny fizycznej i ducha oraz integracji  
środowiska. 

W godzinę wyjazdu wyznaczoną na 9.00 padał deszcz. Istniała więc 
obawa, że część uczestników – rowerzystów może zrezygnować, lecz 
wszyscy wcześniej zgłoszeni do Komandora Rajdu Henryka Kubika stawili  
się na miejscu zbiórki na parkingu przy Teatrze im. Wojciecha 
Bogusławskiego. Ruszyliśmy alejkami parku do ul. Stawiszyńskiej, 
następnie w ul. Skarszewską do Wojciechówki. Dalej jechaliśmy przez 
Kolonię Skarszewek-Skarszew-Ilno-Żelazków-Janków- Szadek-Kosmów-
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Ceków do siedziby Koła Łowickiego nr 32 „Złoty Róg”. Ważne jest, że 
Komandor Rajdu kol. Henryk Kubik „dodał” tzw. odcinki szutrowe oraz po 
bruku, niczym, jak we wcześniejszych historycznych wyścigach 
kolarskich. Pogoda poprawiała się z każdym przejechanym kilometrem. 
Na postojach uczestnicy rajdu pozbawiali się wierzchniego okrycia 
chroniącego przed deszczem i wiatrem, a na miejscu wraz z gospodarzem 
obiektu Łowczym Piotrem Mielcarkiem, przywitało nas słońce. 
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Po pouczającej prelekcji łowczego koła nr 32 „Złoty Róg” w Cekowie, Pana 
Piotra Mielcarka, który przybliżył słuchaczom myślistwo i omówił szeroko 
aspekt członkostwa, ekosystem rejonu Cekowa oraz przybliżył wiedzę o 
występujących zwierzętach. Przedstawił też informacje o szkodach, jakie 
wyrządzają dzikie zwierzęta oraz jak myśliwi chronią tereny rolnicze, 
między innymi wypłacają odszkodowania z własnych środków, informował 
o rygorach polowań itp. Po zaznajomieniu się z obiektem i zwiedzeniu Sali 
Reprezentacyjnej Koła Łowczego uczestnicy rajdu udali się na 
poczęstunek. 

Po odpoczynku przeprowadzono III Zawody Strzeleckie o Puchar Prezesa 
Koła „Z Buta” przy SEiRP w Kaliszu z broni pneumatycznej – (konkurencje 
pistolet i karabin pneumatyczny po 10 strzałów z każdej jednostki broni). 
w strzelaniach ochoczo brali udział zarówno „kolarze” jak i pozostała 
część uczestników pikniku. Jednocześnie rozpalono ognisko, gdzie 
oczekujący na swoją kolejkę do strzelania mogli rozpocząć grillowanie 
kiełbasek. Po zakończeniu strzelania podsumowano wyniki i wręczono 
dyplomy i puchary dla najlepszych strzelców oraz dyplomy dla 
uczestników rajdu i pikniku. Wyniki strzelania: I miejsce Piotr Mielcarek - 
członek SEiRP oraz "Z Buta", II miejsce Maciej Nowak - członek "Z Buta", 
III Miejsce Krzysztof Głuszczak - członek SEiRP oraz "Z Buta". 
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Zadowoleni uczestnicy rajdu rowerami wrócili do Kalisza pokonując 
ogółem 70 km. Do zobaczenia na kolejnych eskapadach i piknikach. 
Relację przekazał Sławomir Juraszek, 
Rzecznik prasowy, Roman Wojciechowski 
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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 96 
Zarząd Wojewódzki SEiRP w Olsztynie od 21 maja 2010 r. wydaje 

"Olsztyński Biuletyn Informacyjny" 

Jest także w sieci: 
https://issuu.com/obizwseirpolsztyn/docs/obi096 

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/obi096
https://issuu.com/search?q=zwseirp&type=publication&language=pl
http://spoti.pl/zwseirpolsztyn/profil/publikacje
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