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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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ZARZĄD GŁÓWNY 
INFOTEKA NR 12 

PRZEGLĄD MEDIÓW (21 05 2018) 
Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje 
opublikowane w prasie i mediach elektronicznych  

Broszura jako nagroda 
http://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/broszura-stowarzyszenia-
solidarnosc-jako-nagroda-w-konkursie-o-zolnierzach-
wykletych,artykuly,427458,1.html 
„Kapusie, Oszuści, Dewianci”. Prawicowa broszura jako nagroda dla uczniów 
grodziskich szkół. Data publikacji: 18.05.2018, KOW 

Wśród nagród, które otrzymali uczestnicy VII edycji Powiatowego Konkursu 
Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych, znalazła się broszura wydawana przez 
Stowarzyszenie Solidarność Warszawa. Część jej treści w dosadny sposób 
nawiązywała m. in. do Komitetu Obrony Demokracji czy Donalda Tuska. W 
konkursie wzięło udział 120 osób, z czego większość stanowili uczniowie 
grodziskich szkół. 
 

Czy odwoływać się od decyzji waloryzacyjnych? 
https://fssm.pl/czy-odwolywac-sie-od-decyzji-waloryzacyjnych? 
14 maja 2018. INFORMACJA PRAWNA. 

Dotyczy waloryzacji w 2018 r. świadczeń emerytalno-rentowych osób 
represjonowanych /.../ Zdaniem niektórych kancelarii prawnych 
reprezentujących osoby represjonowane, przywołanie jako podstawy prawnej 
decyzji waloryzacyjnych art. 15c, 22a oraz art. 24a ustawy z dnia 18 lutego 
1994 r. O ZAOPATRZENIU EMERYTALNYM FUNKCJONARIUSZY 
POLICJI (…), jest dowodem bezprawnego ograniczania świadczeń na 
podstawie tych samych przesłanek jak w przypadku decyzji o ponownym 
ustaleniu wysokości emerytury/renty policyjnej wydawanych na podstawie 
ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. Okoliczność ta, zdaniem tych 
kancelarii, powinna determinować potrzebę odwołania się od takich decyzji 
Dyrektora ZER do Sądu Okręgowego w Warszawie, chociażby dlatego by 
obalić potencjalny zarzut Rządu RP jako strony przed Europejskim Trybunałem 
Praw Człowieka w Strasbourgu, niewykorzystania krajowych środków 
odwoławczych. /.../ 

http://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/broszura-stowarzyszenia-solidarnosc-jako-nagroda-w-konkursie-o-zolnierzach-wykletych,artykuly,427458,1.html
http://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/broszura-stowarzyszenia-solidarnosc-jako-nagroda-w-konkursie-o-zolnierzach-wykletych,artykuly,427458,1.html
http://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/broszura-stowarzyszenia-solidarnosc-jako-nagroda-w-konkursie-o-zolnierzach-wykletych,artykuly,427458,1.html
https://fssm.pl/czy-odwolywac-sie-od-decyzji-waloryzacyjnych
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Dezubekizacja idzie do wojska? 
http://promilitaria21.home.pl/autoinstalator/joomla/aktualnosci-i-
prawo/item/7169-7-v-dezubekizacja-idzie-do-wojska 

poniedziałek, 07 maj 2018 06:52 Napisane przez Wolin.  

W ubiegłym tygodniu wyszło na jaw, że ugrupowanie rządzące chce 
uderzyć w środowisko byłych żołnierzy Wojska Polskiego, którzy 
rozpoczęli służbę w czasach PRL. Po głośnym zawetowaniu przez Pana 
prezydenta tak zwanej ustawy degradacyjnej, obecny szef MON 
zapowiedział, że jego resort nie będzie wychodzić z żadną nową ustawą 
dolegliwościową skierowaną nie tylko do członków Wojskowej Rady 
Narodowej (WRON), i…. słowa dotrzymał. 
 

Dlaczego należy zlikwidować IPN? 
http://www.socjalizmteraz.pl/pl/Artykuly/?id=1111/Dlaczego_nalezy_zlikw
idowac_IPN 
Cyprian Kraszewski 21 02 2018 

Okres rządów PiS-u to czas dzikiej dekomunizacji. Problem nie zaczął 
się jednak od ustawy dekomunizacyjnej z 2016 roku. Z dekomunizacją 
mieliśmy do czynienia już wcześniej. Wówczas z przestrzeni usuwano 
jednak osoby jednoznacznie związane z marksizmem, leninizmem czy 
stalinizmem. Przy okazji usunięto oczywiście także osoby, które nie 
kojarzyły się jednoznacznie z tymi prądami. Dzisiejsza dekomunizacja 
jest jednak jeszcze bardziej fanatyczna i dotyka szeroko pojętą lewicę, a 
także tych, którzy chociaż przez chwilę byli w PZPR. Wcześniej mieliśmy 
do czynienia z bardziej subtelnym antykomunizmem środowisk 
liberalnych. To właśnie one jednak przez całe lata dawały przyzwolenie 
na coraz bardziej prawicową narrację, której głównym wodzirejem cały 
czas był IPN. 
 

  

http://promilitaria21.home.pl/autoinstalator/joomla/aktualnosci-i-prawo/item/7169-7-v-dezubekizacja-idzie-do-wojska
http://promilitaria21.home.pl/autoinstalator/joomla/aktualnosci-i-prawo/item/7169-7-v-dezubekizacja-idzie-do-wojska
http://www.socjalizmteraz.pl/pl/Artykuly/?id=1111/Dlaczego_nalezy_zlikwidowac_IPN_
http://www.socjalizmteraz.pl/pl/Artykuly/?id=1111/Dlaczego_nalezy_zlikwidowac_IPN_
http://www.socjalizmteraz.pl/pl/Redakcja/?id=1105/Cyprian_Kraszewski
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Interpelacja nr 20459 w sprawie wdrożenia Jednolitego 
Pliku Kontrolnego dla mikro przedsiębiorców 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=3DE8DB
2A15EBAD67C12582480050508C&view=6. 
 

Komisariat to relikt PRL-u. Za biurkiem "frustraci bez 
sprzętu" 
http://tustolica.pl/komisariat-to-relikt-prl-u-za-biurkiem-frustraci-bez-
sprzetu_77176  
9 maja 2018. 

Przestępczość na Bemowie rośnie, a mieszkańców obsługują frustraci 
bez sprzętu - to jeden z komentarzy mieszkanki naszej dzielnicy, 
opisującej swoje wrażenia po wizycie w komisariacie przy Raginisa. 
Zgłoszenia są przyjmowane w warunkach gorszych niż w PRL-u. 
Policjanci protokoły zgłoszeń wypisują ręcznie, żeby zrobić kopię idą na 
drugi koniec budynku, często zabierając dokumenty osobiste, bez 
możliwości pójścia z nimi. Zamiast kopiować treść przesłuchania, piszą 
je od nowa, na nowych arkuszach. Sprawy ciągną się tygodniami, bo 
brak ludzi. Policjant narzekał, że mu dodaję pracy, bo zgłaszam 
przestępstwo. Miałam ostatnio dwie kradzieże, więc bywałam na 
posterunku wielokrotnie - napisała w mediach społecznościowych pani 
Ala. 
 

Jestem UB-ekiem? 
http://grzegorzkramer.pl/jestem-ub-ekiem/  
30 sierpnia 2017. 

Kilka dni temu, przez grupę osób (w sieci) i TVP3 – Opole [Link do 
materiału], zostałem obwołanym obrońcą UB-eków. Mówiono, że nie 
zależy mi na ofiarach systemu, że bronię zbrodniarzy. Wszystko to po 
tym, kiedy na TT powiesiłem link do artykułu z portalu ONET.PL [Link do 
materiału], z komentarzem: „Ludzie z doktoratami z PRL, służbą w 
prokuraturach PRL tworzą prawo, które innych zabija. To nie jest 
sprawiedliwość”. I polała się wspomniana lawina, której szczytem 
manipulacji był materiał dziennikarza Jakuba Biel. 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=3DE8DB2A15EBAD67C12582480050508C&view=6
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=3DE8DB2A15EBAD67C12582480050508C&view=6
http://tustolica.pl/komisariat-to-relikt-prl-u-za-biurkiem-frustraci-bez-sprzetu_77176
http://tustolica.pl/komisariat-to-relikt-prl-u-za-biurkiem-frustraci-bez-sprzetu_77176
http://grzegorzkramer.pl/jestem-ub-ekiem/
http://opole.tvp.pl/33736010/jezuita-cwierka-i-ubolewa-nad-funkcjonariuszami-ub
http://opole.tvp.pl/33736010/jezuita-cwierka-i-ubolewa-nad-funkcjonariuszami-ub
http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/dezubekizacja-ustawa-splamiona-krwia/km0r4ls
http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/dezubekizacja-ustawa-splamiona-krwia/km0r4ls
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"Pełnienie służby", "służba na rzecz totalitarnego 
państwa", kompetencje IPN ... 
http://www.janusz-zemke.pl/internauci_pisza  

W nawiązaniu do mojej wcześniejszej korespondencji przedstawiam 
kilka argumentów w sprawie obliczania emerytur funkcjonariuszy Policji 
(…). Mogą one być istotne dla tych osób, które posiadają wysługę 
emerytalną za służbę po 1990 roku lub w formacjach i instytucjach nie 
wymienionych w art. 13b. Zwracam też uwagę na błędną definicję 
pojęcia „pełnienie służby” wobec osób, które były podchorążymi studiów 
stacjonarnych w WSO MSW w Legionowie i w Akademii Spraw 
Wewnętrznych. 

Poddaję również w wątpliwość możliwość zgodnego z prawem uznania 
przez Instytut Pamięci Narodowej jako służby na rzecz totalitarnego 
państwa tych okresów służby, które nie mogły być wcześniej uznane za 
służbę w organach bezpieczeństwa państwa PRL w rozumieniu ustawy z 
dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach 
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 –1990 oraz treści tych 
dokumentów. 
 

Pismo H. Majewskiego do komisarz M. Thyssen 
http://www.janusz-
zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4605/pismo_h__majewskiego_do_k.html 

15.05.2018. 

Wracamy dziś raz jeszcze do konferencji w Brukseli ph. "Represje 
wobec emerytowanych funkcjonariuszy policji i żołnierzy w Polsce", która 
odbyła się 28 lutego br. Jednym z mówców był Henryk Majewski, były 
minister spraw wewnętrznych w III RP i działacz opozycji w latach 80. 

Poniżej tekst wystąpienia Henryka Majewskiego podczas brukselskiej 
konferencji oraz pismo do komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, 
umiejętności i mobilności pracowników Komisji Europejskiej Marianne 
Thyssen (w wersji polskiej i angielskiej). To właśnie ta pani komisarz 
została upoważniona przez J.-C. Junckera do przeanalizowania 
materiałów z konferencji i przedłożenia informacji:/.../ 

http://www.janusz-zemke.pl/internauci_pisza
http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4605/pismo_h__majewskiego_do_k.html
http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4605/pismo_h__majewskiego_do_k.html
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Tomczyk: policja chroni pomnik smoleński przez całą 
dobę 
http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-05-10/po-pomnik-smolenski-
otrzymal-calodobowa-ochrone/?ref=kafle 

2018-05-10. 

Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej to pierwszy na świecie pomnik z 
całodobową ochroną. Terenu wokół niego pilnuje sześciu 
funkcjonariuszy - informuje poseł PO Cezary Tomczyk, który o ochronę 
pomnika zapytał w interpelacji. Z odpowiedzi policji wynika, że koszt ok. 
20 tys. zł brutto miesięcznie. 

 

Poradnik dla uczestników wyborów samorządowych 2018 
Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP – „Jak się 
samorządzić?” (tekst opracowania) 

 

Przewlekłość postępowania cywilnego w świetle 
orzecznictwa Sądu Najwyższego 
https://www.temidium.pl/artykul/przewleklosc_postepowania_cywilnego_
w_swietle_orzecznictwa_sadu_najwyzszego-3264.html  

Ustawowe uprawnienie do wniesienia skargi Ustawą z dnia 17 czerwca 
2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w 
postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym 
przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki 
(dalej: „ustawa” albo „ustawa o skardze na przewlekłość”) przyznano 
stronom postępowania sądowego prawo do wniesienia skargi o 
stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło 
naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej 
zwłoki, jeżeli postępowanie w tej sprawie trwa dłużej, niż to konieczne 
dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są 
istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, albo dłużej niż to konieczne do 
załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania 
orzeczenia sądowego (przewlekłość postępowania). 

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-05-10/po-pomnik-smolenski-otrzymal-calodobowa-ochrone/?ref=kafle
http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-05-10/po-pomnik-smolenski-otrzymal-calodobowa-ochrone/?ref=kafle
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/11.%20Poradnik%20dla%20uczestnik%C3%B3w%20wybor%C3%B3w%20samorz%2505dowych%202018.docx
https://www.temidium.pl/artykul/przewleklosc_postepowania_cywilnego_w_swietle_orzecznictwa_sadu_najwyzszego-3264.html
https://www.temidium.pl/artykul/przewleklosc_postepowania_cywilnego_w_swietle_orzecznictwa_sadu_najwyzszego-3264.html


10 
 

Biuletyn Informacyjny nr 6 (72) 2018 

Trzy krety z bezpieki. Dezubekizacja dopada tajnych 
współpracowników opozycji 
Leszek Kostrzewski 21 maja 2018. 

Trzech funkcjonariuszy SB współpracowało z Kościołem i 
"Solidarnością". Wynosili najbardziej tajne dokumenty bezpieki. 
Potwierdził to wyrok sądu. Mimo to minister Mariusz Błaszczak obniżył 
im emerytury. Nie pomogły prośby "Solidarności", księży i Rzecznika 
Praw Obywatelskich. (tekst artykułu). 

 

Znalezione w internecie. Kilka komentarzy prywatnych w 
sprawie 
Konsekwentnie podnoszę, iż aby iść do przodu i w efekcie końcowym wygrać 
sprawę, musimy wpierw zastanowić się nad przyczynami klęski poniesionej w 
trakcie spraw związanych z obniżką emerytur wprowadzoną ustawą z 2009 r., 
bowiem zauważam, iż niektórzy mecenasi ponownie namawiają do powtórzenia 
argumentacji i postępowania, które doprowadziło już raz do naszej klęski. 

Proszę o przeczytanie wyroku TK z 2010 r. i decyzji Strasburga z 2013 r., gdyż 
moim zdaniem musimy zwrócić uwagę na dwa elementy, o których nikt 
dotychczas głośno nie mówi, gdyż po pierwsze, jesteśmy jedynym krajem 
wschodnioeuropejskim, który wprowadził ustawę z represjami politycznymi i 
ekonomicznymi w stosunku do wybranych przez IPN emerytów mundurowych 
odnoszące się za nienaganna pracę po 1990 roku dla kraju, po drugie 
zauważyłem, iż część prawników pragnie aktualnie powtórzyć argumenty 
poprzednio już podnoszone odnoszące się do naruszeń postanowień 
Konstytucji i prawa unijnego, które w efekcie końcowym doprowadziły do naszej 
klęski. 

Zatem – moim zdaniem - dopóki nie wyciągniemy wniosków związanych z 
klęską w trakcie walki z obniżką emerytur z ustawą z 2009 roku, to nie ma 
sensu iść do przodu, bowiem nie osiągniemy zamierzonego sukcesu.  

(tekst opracowania) 

  

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/13.%20Wynosili%20najbardziej%20tajne%20dokumenty%20bezpieki..odt
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/14.%20Znalezione%20w%20internecie%20%2513%20Kilka%20komentarzy%20prywatnych%20w%20sprawie.docx
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INFOTEKA NR 13 

PRZEGLĄD MEDIÓW (4 06 2018) 
Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane 
w prasie i mediach elektronicznych  
 
Czy Polska gwarantuje sprawiedliwy proces? To 
rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości UE będzie dla 
Polski kluczowe. 
Data publikacji: 31.05.2018. Anna Kiedrzynek 

http://www.newsweek.pl/polska/polityka/trybunalu-sprawiedliwosci-ue-
rozstrzygniecie-w-sprawie-polski,artykuly,428099,1.html 

Z pytaniem czy Polska może zagwarantować podejrzanemu 
sprawiedliwy proces zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości UE 
irlandzka sędzia. Wątpliwości w tej sprawie to oczywiście skutek zmian 
wprowadzonych przez PiS w sądownictwie. Decyzja TSUE będzie dla 
naszego kraju kluczowa i może wywołać poważne skutki prawne. Jakie? 
/.../ Od wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE nie przysługuje odwołanie. 
Jak ustaliła PAP, rozstrzygnięcie w tej sprawie powinno zapaść do 27 
czerwca. 

 

Dedykuję wszystkim co umieją czytać i samodzielnie 
myślą 
https://pl-pl.facebook.com/pg/NIE-dla-obni%C5%BCania-emerytur-
mundurowych-1777736369171619/posts/ 

Szanowni Państwo, W polskim porządku prawnym funkcjonuje obecnie 
haniebne prawo łamiące w wielu punktach konstytucję RP. Jest to 
uchwalona 16 grudnia 2016 r. przez posłów pis w sali kolumnowej 
Sejmu, represjonująca bez żadnego powodu ponad 50 tysięcy 
emerytowanych funkcjonariuszy służb mundurowych, w tym wdowy i 
dzieci po funkcjonariuszach - ustawa represyjna. 

  

http://www.newsweek.pl/polska/polityka/trybunalu-sprawiedliwosci-ue-rozstrzygniecie-w-sprawie-polski,artykuly,428099,1.html
http://www.newsweek.pl/polska/polityka/trybunalu-sprawiedliwosci-ue-rozstrzygniecie-w-sprawie-polski,artykuly,428099,1.html
https://pl-pl.facebook.com/pg/NIE-dla-obni%C3%85%C2%BCania-emerytur-mundurowych-1777736369171619/posts/
https://pl-pl.facebook.com/pg/NIE-dla-obni%C3%85%C2%BCania-emerytur-mundurowych-1777736369171619/posts/
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Delfiny polityczne, czyli płotki, leszcze i piranie 
https://obserwatorpolityczny.pl/?p=53841 
Written by krakauer, 30 maja 2018 

Umiłowany przywódco wyzdrowiej! Naród cierpi jak Ciebie nie ma! Bez 
ciebie pożrą nas delfiny! Jeszcze bardziej cierpi ta część Suwerena, 
która posiada jedynie słuszne legitymacje partyjne. To właśnie tam 
wylęgają się te groźne zwierzęta – osławione delfiny polityczne! 

 

Gdzie my jesteśmy? 
https://www.facebook.com/1777736369171619/photos/pb.17777363691
71619.-2207520000.1528104264./2136389089973010/?type=3&theater 

 

Hołota z mojej ulicy.  
http://wyborcza.pl/alehistoria/7,121681,23479955,tasmy-kaczynskiego-
ujawniamy-nieznane-wypowiedzi-prezesa-pis.html 

Taśmy Kaczyńskiego. Ujawniamy nieznane wypowiedzi prezesa PiS sprzed 24 lat. 
Wojciech Maziarski 4 czerwca 2018 

"On nie był w stanie być premierem rządu koalicyjnego, bo wtedy nie 
byłby zbawcą ojczyzny. Ci ludzie z pokolenia '56 są ambitni na poziomie, 
który określić trzeba jako maniakalny" - tak w 1994 r. Jarosław Kaczyński 
scharakteryzował Jana Olszewskiego, gloryfikowanego dziś przez 
pisowską propagandę. Przedstawiamy nieznane dotychczas nagranie, 
które rzuca światło na to, jak Kaczyński pojmuje politykę i własną w niej 
rolę. 

 

  

https://obserwatorpolityczny.pl/?p=53841
https://obserwatorpolityczny.pl/?author=2
https://www.facebook.com/1777736369171619/photos/pb.1777736369171619.-2207520000.1528104264./2136389089973010/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1777736369171619/photos/pb.1777736369171619.-2207520000.1528104264./2136389089973010/?type=3&theater
http://wyborcza.pl/alehistoria/7,121681,23479955,tasmy-kaczynskiego-ujawniamy-nieznane-wypowiedzi-prezesa-pis.html
http://wyborcza.pl/alehistoria/7,121681,23479955,tasmy-kaczynskiego-ujawniamy-nieznane-wypowiedzi-prezesa-pis.html
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Interpelacja nr 22409 do ministra spraw wewnętrznych i 
administracji w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej 
Zgłaszający: Agnieszka Ścigaj. Data wpływu: 20-05-2018 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=3775A9C7
&view=6 

Szanowny Panie Ministrze! Zwracam się do Pana Ministra na podstawie 
art. 192 regulaminu Sejmu w związku z uchwaleniem tzw. ustawy 
dezubekizacyjnej, której przepisy objęły osoby pełniące służbę na rzecz 
totalitarnego państwa od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. w 
cywilnych i wojskowych instytucjach i formacjach, powodując obniżenie 
ich emerytur i rent. (…) 

(…) Dlatego też zwracam się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedź na 
następujące pytania: Czy ministerstwo zamierza podjąć prace 
legislacyjne, celem skrupulatniejszej weryfikacji osób, które zostały 
objęte przedmiotową ustawą, z uwagi na występowanie przypadków, 
które zostały opisane w niniejszej interpelacji? Jak przedstawiają się 
dane w zakresie ilości osób objętych wskazaną ustawą, z 
uwzględnieniem podziału na poszczególne województwa? 

 

Jarosława Kaczyńskiego trzeba wszelkimi legalnymi 
środkami odsunąć od władzy 
Witold Bereś, Krzysztof Burnetko: Nasze postulaty wrześniowe konstyrp Wrzesień 14, 
2017. 

(tekst art.) 

Jarosława Kaczyńskiego trzeba wszelkimi legalnymi środkami odsunąć 
od władzy. Polska z nim u władzy prędzej czy później straci 
suwerenność. Co gorsza: narodowo-socjalistyczna indoktrynacja z 
każdym dniem infekuje coraz mocniej mentalność Polaków i my, liberalni 
demokraci, mamy coraz mniejsze szanse na zwycięstwo. Ale walczyć 
trzeba. Zacznijmy przynajmniej stawiać sprawy bez ogródek „Zbrodnią 
jest oskarżenie o sianie zamętu (…) gdy jednocześnie bezwstydnym 
knowaniem narzuca się w oczach całego świata panowanie nieprawości. 
Zbrodnią jest wprowadzanie w błąd i używanie do nikczemnej roboty 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=3775A9C7&view=6
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=3775A9C7&view=6
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/7.%20Jaros%C5%82awa%20KaczyDskiego%20trzeba%20wszelkimi%20legalnymi%20%5Brodkami%20odsun%2505%2507%20od%20wBadzy..docx
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opinii publicznej, którą się wypaczyło i doprowadziło do obłędu”. To o 
Polsce? Nie. Napisał to Emil Zola w styczniu 1898 roku. J’accuse 
(„Oskarżam”) to list otwarty do prezydenta Francji broniący niewinnie 
skazanego Alfreda Dreyfusa. 

 

Adam Szłapka. Jedna lista zmiażdży PiS. Konstytuanta 
2019 
http://wyborcza.pl/7,75968,23489351,jedna-lista-zmiazdzy-pis-
konstytuanta-2019.html 

4 czerwca 2018.  

Po latach od 4 czerwca 1989 r. potrzebujemy nowej umowy społecznej, 
która stanie się podstawą konstytuanty po PiS. Warto rozpocząć tę 
dyskusję i w jej czasie pamiętać nie tylko o wolności, ale również o 
solidarności 29 lat temu 4 czerwca my, społeczeństwo, odrzuciliśmy 
autorytaryzm i wybraliśmy wolność. Wybory w 1989 r. były historyczne, 
bo dokonaliśmy cywilizacyjnego wyboru: zwrotu Polski ze Wschodu na 
Zachód, w kierunku konstytucyjnej demokracji, państwa prawa i 
otwartego społeczeństwa. 

Po 30 latach czekają nas wybory o równie historycznym znaczeniu. 
Skala zniszczeń dokonanych przez PiS w Polsce jest olbrzymia. Nie 
mamy czasu, musimy być mądrzy i wygrać za rok, bo w 2023 r. będzie 
już za późno. 

 

Kolano czy Pięta 
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1750938,1,z-dekalogu-posla-
piety-przypominamy-jego-wlasne-slowa.read 

Jan Dziadul 2 czerwca 2018  

Z dekalogu posła Pięty. Przypominamy jego własne słowa. Do tej pory 
byłem przekonany, że poseł Pięta jest nie z tego świata. Rozlicza, 
dekomunizuje, strzela, tropi gejów, lewaków i krzyżem dzień w dzień leży 
w kościele. A tu romans! 

 

http://wyborcza.pl/7,75968,23489351,jedna-lista-zmiazdzy-pis-konstytuanta-2019.html
http://wyborcza.pl/7,75968,23489351,jedna-lista-zmiazdzy-pis-konstytuanta-2019.html
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1750938,1,z-dekalogu-posla-piety-przypominamy-jego-wlasne-slowa.read
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1750938,1,z-dekalogu-posla-piety-przypominamy-jego-wlasne-slowa.read
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Kreator nowej mody 
http://wyborcza.pl/7,75968,23460754,lech-kaczynski-chce-byc-
kreatorem-nowej-mody.html  
Lech Kaczyński: Chcę być kreatorem nowej mody. wywiad Rozm. Jarosław Kurski  
28 maja 2018. 

Przez lata była moda na liberalizm. I mamy tego skutki. Prawa człowieka 
interpretuje się w sposób groźny dla porządku społecznego - przestępcy 
są bezkarni, a ofiary bezbronne. Trzeba to zmienić - mówi minister 
sprawiedliwości Lech Kaczyński. Wywiad pierwotnie ukazał się w 
"Gazecie Wyborczej" nr 264, wydanie z dnia 13.11.2000. 

 

Zabawne i gorzkie okruchy rzeczywistości 
http://poczmanskiwieslaw.blogspot.com/  

środa, 9 maja 2018 

Dawno nie pisałem w swym blogu, bo takiego jak ja starucha coraz 
częściej nawiedzają ponure myśli, którymi nie godzi się innym zawracać 
głów. A nadto rządząca partia i podległy jej rząd podejmują nieustannie 
działania staruchom resztę życia do cna obrzydzające, toteż potrzebuję 
nierzadko sporo czasu, by goryczy sprawionej uczynkami władzy nie 
ulegać. Na szczęście przyszła wiosna, słoneczko radośnie rozjaśnia 
szarą rzeczywistość i nawet obecny wódz narodu in spe, nie jest w 
stanie do cna jej zapaskudzić. Zwłaszcza, że od kilku dni przebywa w 
szpitalu, co zapewne ogranicza mu możliwości także w tym zakresie. 

 

Czy pozytywna decyzja na podstawie art. 8a jest aktem 
łaski? 
http://www.janusz-zemke.pl/internauci_pisza 

Panie Pośle, przesyłam tekst do wykorzystania: /.../ Wykorzystano 
anonimowy dokument z Internetu i uzupełniono uwagami podzespołu 
prawnego FSSM RP 

 

http://wyborcza.pl/7,75968,23460754,lech-kaczynski-chce-byc-kreatorem-nowej-mody.html
http://wyborcza.pl/7,75968,23460754,lech-kaczynski-chce-byc-kreatorem-nowej-mody.html
http://poczmanskiwieslaw.blogspot.com/
http://www.janusz-zemke.pl/internauci_pisza


16 
 

Biuletyn Informacyjny nr 6 (72) 2018 

Przeżyć za 44 zł miesięcznie. Skutki ustawy 
dezubekizacyjnej dotykają coraz więcej osób 
http://wyborcza.pl/7,155287,23469197,przezyc-za-44-zl-miesiecznie-
skutki-ustawy-dezubekizacyjnej.html  
Małgorzata Kolińska-Dąbrowska 30 maja 2018.  

Za sprawą ustawy dezubekizacyjnej przybyło osób pobierających 
najniższe renty socjalne. Wdowy i wdowcy po byłych funkcjonariuszach 
służb PRL, którym obcięto świadczenia, dostają też minimalną pomoc z 
ośrodków pomocy społecznej. Małżonkowie zmarłych pracowników PRL-
owskich służb są w tragicznej sytuacji finansowej po tym, jak 
zmniejszono im renty rodzinne. Okazuje się, że oferta ośrodków pomocy 
społecznej jest uboga i obejmuje głównie jednorazowe zasiłki na odzież, 
jedzenie lub leki oraz w niektórych przypadkach dopłatę do opieki. 

 

Rosół poluje na psa 
http://nie.com.pl/rosol-poluje-na-psa/  
numer 21/2018 

PiS to stan umysłu. Aby przypodobać się ministrowi, komendantka 
szkoły policyjnej szuka haków na podwładnego. 

Komendantka Centrum Szkolenia Policji (CSP) w Legionowie wysłała do 
komendantów wojewódzkich policji pismo. Chce, żeby donosili na jej 
wykładowcę. W szczególności interesuje panią komendantkę, czy 
podczas zajęć nauczyciel nie demonstrował nieprawomyślnych 
poglądów politycznych. Myślicie, że to wspomnienia z poprzedniej 
epoki? 

  

http://wyborcza.pl/7,155287,23469197,przezyc-za-44-zl-miesiecznie-skutki-ustawy-dezubekizacyjnej.html
http://wyborcza.pl/7,155287,23469197,przezyc-za-44-zl-miesiecznie-skutki-ustawy-dezubekizacyjnej.html
http://nie.com.pl/rosol-poluje-na-psa/
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RPO: Trzej byli oficerowie SB współpracowali z Kościołem i 
powinni zachować emerytury. 
http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1125216,oficerowie-sb-wspolpraca-
z-kosciolem-zachowa-emerytury.html  
21.05.2018 

Trzej byli oficerowie SB, którzy w latach 80. ostrzegali Kościół o 
działaniach służb PRL, nie powinni mieć obniżonych emerytur zgodnie z 
tzw. ustawą dezubekizacyjną - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. 
Wystąpił w tej sprawie do szefa MSWiA. 

 

Szczurołap, czyli potrzeba deratyzacji 
https://innapolityka.pl/szczurolap-czyli-potrzeba-deratyzacji/ 
20 kwietnia 2018 Leszek Miller Lewy prosty 

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński przebywał w Janowie Lubelskim. 
Patrząc w oczy wiernego elektoratu opowiadał o historycznych 
dokonaniach PiS i niestrudzonej pracy prezesa Kaczyńskiego. Nie 
zabrakło też odniesień do tych, którzy jątrzą, sypią piasek, wkładają kij i 
rzucają kłody. Myśląc o nich marszałek oświadczył, że porządkowanie 
zapuszczonego domu nie jest łatwe. „My odbudowujemy dom – Polskę, 
w którym mieszka 38 milionów ludzi, prawda, a więc nie możemy 
odgrzybić, odszczurzyć, prawda, zastosować środków chemicznych, 
żeby raz dwa wyremontować, tylko musimy, prawda jeszcze dbać o 
zdrowie obywateli – stwierdził Kuchciński. 

Salę lekko przymurowało, ale generalnie powszechna deratyzacja i 
usuwanie pasożytów znalazły zrozumienie. 

  

http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1125216,oficerowie-sb-wspolpraca-z-kosciolem-zachowa-emerytury.html
http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1125216,oficerowie-sb-wspolpraca-z-kosciolem-zachowa-emerytury.html
https://innapolityka.pl/szczurolap-czyli-potrzeba-deratyzacji/
https://innapolityka.pl/szczurolap-czyli-potrzeba-deratyzacji/
https://innapolityka.pl/author/leszek-miller/
https://innapolityka.pl/category/lewy-prosty/
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INTERPELACJE I LISTY 

HENRYK BOROWIŃSKI 
PO NADZWYCZAJNYM ZJEŹDZIE 

STATUTOWYM 
30 kwietnia 2018 r. 
Nie jestem urodzonym malkontentem, ale nie mam satysfakcji z 
uchwalonego 27 kwietnia br. Statutu. Porównanie do Konstytucji z 23 
kwietnia 1935 roku jest uderzająco podobne: prawo ułomne i 
niedoskonałe, ale najważniejsze, że zostało uchwalone. 

Nie zamierzam punktować niezgodności nowego Statutu z ustawą o 
stowarzyszeniach, aby nie dać amunicji tym, którzy będą decydować o 
wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego. A może specjaliści nie będą 
drobiazgowi? Trzymam przysłowiowe kciuki za akceptacją. Bądźmy 
dobrej myśli i uznajmy, że Nadzwyczajny Zjazd podejmując uchwałę 
przyjmującą Statut, miał pełne zaufanie do pracy Komisji Statutowej pod 
przewodnictwem wiceprezesa ZG Leszka Orkisza i wspomagających ją 
ekspertów kancelarii prawnej. Jeśli nawet Statut zostanie przyjęty, to moje 
uwagi mogą skutkować wniesieniem poprawek podczas jesiennego 
Krajowego Zebrania Delegatów. 

Przedmiotem moich rozważań jest odniesienie do zagrożeń politycznych. 

Narzuca się pytanie, czy to jest Statut Stowarzyszenia Emerytów i 
Rencistów Policyjnych, czy innej organizacji. Pojęcie emeryta-rencisty 
policyjnego znajdziecie tylko w nazwie, ale już próżno szukać w treści 
Statutu. Natomiast wszyscy mamy i nosimy niebieski dokument z napisem 
RZECZPOSPOLITA POLSKA z godłem i treścią: LEGITYMACJA 
EMERYTA - RENCISTY POLICYJNEGO. A co mamy w paragrafie 1 
ustęp 1 uchwalonego Statutu, że SEiRP jest dobrowolnym, samorządnym 
i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, byłych funkcjonariuszy i 
żołnierzy resortu spraw wewnętrznych, posiadających ustanowione prawo 
do emerytury lub renty...... Czyli Stowarzyszenie nie zrzesza emerytów i 
rencistów policyjnych, tylko byłych......     Decydenci polityczni w razie 
potrzeby dopiszą, kogo Statut ma na myśli w zakresie podmiotowym i 
zakwalifikują jako naszych członków, tylko byłych funkcjonariuszy resortu 
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spraw wewnętrznych i byłych żołnierzy np. Korpusu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego (KBW). Należy operować terminami czasu teraźniejszego, 
a nie przeszłego. Gdy decydentom politycznym przyjdzie ochota nam 
dokuczyć w przestrzeni medialnej, to wykorzystają nasz Statut, że 
zrzeszamy tylko tych, którzy służyli na rzecz totalitarnego ustroju, a którym 
Sejm w imię sprawiedliwości społecznej ograniczył świadczenia 
emerytalno-rentowe ustawą z 16 grudnia 2016 r. Jesteśmy wszyscy równi, 
bo mamy status emeryta-rencisty policyjnego. Już nieważne kto jaką 
funkcję sprawował, na jakim był stanowisku lub jaki miał stopień służbowy 
i czy "wąchał chleb policyjny, czy tylko milicyjny". W ten sposób powinny 
zaniknąć podziały na "słusznych emerytów policyjnych" i tych 
"niesłusznych", których trzeba organizacyjnie schować. Statut ma pełnić 
funkcję integracyjną naszego środowiska. W imię dobrze pojętego 
interesu Stowarzyszenia, należy wykreślić zwroty "byłych" z całego 
Statutu. 

Tak na marginesie. W swej długoletniej karierze nie udało mi się nigdy 
spotkać w naszych stowarzyszeniowych strukturach żołnierza KBW lub 
żołnierza Nadwiślańskich Jednostek MSW. Po co więc wprowadzać do 
Statutu niebyt? 

Na tym zakończę moje rozważania, które skłonią czytelnika do refleksji. 
Ciąg dalszy nastąpi. 

Henryk Borowinski - honorowy prezes Zarządu Głównego 
 

Statut Federacji 
Tym razem nie o naszym Statucie, ale Federacji Stowarzyszeń Służb 
Mundurowych. III Kongres Federacji w sprawie Statutu, odbył się tydzień 
wcześniej, aniżeli nasze Nadzwyczajne Krajowe Zebranie Delegatów. 
Ostatecznie zrezygnowano ze zmian strukturalnych na szczeblu 
wojewódzkim oraz miejskim i powiatowym. Natomiast nie zrezygnowano 
ze statusu Federacji jako organizacji pożytku publicznego i uchwalono 
możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Mimo sprzeciwu 
delegacji Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, 
przegłosowano większą ilością głosów proponowane zmiany. Prezes 
Zarządu Głównego SEiRP– Antoni Duda przedstawił Kongresowi uchwałę 
Zarządu Głównego w myśl, której nie wyrażamy zgody na wprowadzenie 
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opisanych zmian do Statutu Federacji, ze względu na interes największej 
i najliczniejszej organizacji spośród wszystkich tworzących Federację. 
Mimo kilkakrotnych wystąpień prezes Antoni Duda nie zyskał zrozumienia 
delegatów. 

Problem polega na tym, że Przewodniczący Federacji (dawniej Prezydent) 
uzasadnił potrzebę zmian, brakiem dostatecznych środków pieniężnych 
do prowadzenia działalności statutowej Federacji. Bez pieniędzy nie da 
się prowadzić działań w obronie pokrzywdzonych ustawą represyjną. 
Dochody ze składek członkowskich oraz darowizn, nie wystarczają na 
pokrycie kosztów wynajmu lokalu, obsługi administracyjno-biurowej i 
kosztów manifestacji w Warszawie, a także spotkań na terenie całego 
kraju. Natomiast nie brał pod uwagę okoliczności, że stanowi to dla 
środowiska emerytów i rencistów policyjnych potencjalne zagrożenie. 

A to dlatego, że z mojego punktu widzenia: 

1. Jesteśmy najbogatszą organizacją w Federacji. Wszyscy przy nas to 
„biedacy”. Biedny ma mniej do stracenia, bo konta prawie puste. Jeśli 
nastąpi kryzys, bądź działalność gospodarcza zacznie przynosić straty, 
albo nastąpią uchybienia skutkujące dotkliwymi karami finansowymi, to 
fiskus zajmie te konta, z których można zaspokoić żądania wierzycieli. 
Takie mogą być realia. 

2. Większość członków to związki i stowarzyszenia, które mają status 
organizacji pożytku publicznego. Włączenie się Federacji może prowadzić 
do konfliktu interesów. Efekty Federacji w postaci odpisów 1% mogą być 
zatem nader skromne. Jest także problem z reżimem wydatkowania 
środków pozyskanych z OPP gdyż trzeba zastosować zabezpieczenia 
komputerowe, aby za to samo zdarzenie losowe nie wypłacać 
świadczenia z Federacji i organizacji wchodzącej w skład FSSM. Środki 
te są pod szczególnym nadzorem, gdyż pochodzą z Budżetu Państwa. 
Można się narazić na przykre konsekwencje, skutkujące wykreśleniem z 
wykazu. To jest też dla nas zagrożenie. 

3. Prezes Antoni Duda brał pod uwagę brak woli do dialogu i porozumienia 
ze strony Przewodniczącego Federacji, który okazywał nieprzychylny 
stosunek do swojej macierzystej organizacji. Nie pomylił się, gdyż 
Przewodniczący zlekceważył mandat delegata i nie uczestniczył w 
Nadzwyczajnym Krajowym Zebraniu Delegatów SEiRP wybierając wyjazd 
na jubileuszowe zebranie Koła na Śląsku. W związku z brakiem 
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właściwych relacji partnerskich, A. Duda uznał, że nie ma zabezpieczenia 
interesów Stowarzyszenia w łonie Federacji. Popieram Antoniego Dudę, 
gdyż bardzo odważnie, zdecydowanie i z determinacją bronił naszych 
interesów jako rasowy przywódca. Na poparcie tej tezy przytaczał ostatnie 
fakty zakłócenia współpracy z brokerem ubezpieczeniowym, który w 
przeszłości wyprowadził ubezpieczonych z PZU do Warty, wykorzystując 
przejęcie od nas całej bazy danych EMERYT, a pertraktacje prowadził 
aktualny Przewodniczący, który był wtedy Prezesem Zarządu Głównego. 
Używał mocnych argumentów, aktywnie wielokrotnie zabierając głos, a 
jednocześnie wystawiając się na niezasłużoną krytykę wielu delegatów. 

Czy prezes Antoni Duda miał rację? –pozostawiam ocenie czytelników. 
Uważam, że postępuje słusznie, nie występując z inicjatywą wystąpienia 
Stowarzyszenia z Federacji, ani też zawieszenia członkostwa w Federacji. 
Nie należy działać pochopnie. Pochwalam postawę prezesa. 

Dla reporterskiej ścisłości oświadczam, że wystąpiłem na Kongresie z 
inicjatywą podziękowania działaczom Federacji, którzy nie szczędzili 
wysiłków dla całego środowiska mundurowego, a którzy mieli sukcesy. 
Zasłużyli na wieczną pamięć, a nie dożyli jak wiceprezydent - płk Jan 
Kacprzak, czy też żyjący, a niezaproszeni: wiceprezydent Albin Piątkowski 
i Jan Rutkowski, którzy walczyli skutecznie o utrzymanie funduszu 
socjalnego. W materiałach spłycono i pominięto fragmenty mojej 
wypowiedzi. Niestety obecnie w naszym kraju bardziej czci się osoby które 
uczestniczyły w klęskach, a bohaterów sukcesów się pomija i przemilcza. 
Nawet w oficjalnych dokumentach. 

Tu i teraz mam sposobność jeszcze raz podziękować za lata współpracy 
tym wszystkim, których poznałem od początku powstania Federacji, a 
których pozostawię w mej serdecznej pamięci. 

Pozdrawiam - Henryk Borowiński, Maj, 2018r. 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU 

KOŁO W WEJHEROWIE. ROWEROWY POTOP W 
SZWECJI 

W dniach 13 i 14 maja 2018 roku, na zaproszenie zarządu SEiRP Koła w 
Wejherowie, a szczególnie jego wiceprezesa kol. Tadeusza Trockiego, 
udział w masowej imprezie, o nazwie "Rowerowy Potop" w Karlskronie – 
Szwecja, organizowanej przez Stena Line w Gdyni i AZS Gdańsk, wzięli 
członkowie Koła SEiRP z Radziejowa k. Piotrkowa Kujawskiego. 

Podczas przemierzania malowniczego szlaku okolic Karlskrony. 
Wspaniała słoneczna pogoda, dobry klimat w grupie sprawiły, że 
wieczorem po powrocie na prom wszyscy byli w dobrych nastrojach i po 
krótkim odpoczynku uczestniczyli w wieczorku tanecznym. 
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Nawiązano przyjaźnie, które w przyszłym roku mają zaowocować jeszcze 
większą grupą uczestników w tej imprezie. Na zakończenie przekazano 
gościom pamiątkowe publikacje książkowe o Wejherowie i okolicy. 
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tekst i zdjęcia: Tadeusz Trocki 
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KOLEJNY CZŁONEK NASZEGO 
STOWARZYSZENIA ODSZEDŁ NA WIECZNĄ 

SŁUŻBĘ! 

Ze smutkiem i żalem powiadamiam, że w dniu 29 
maja 2018 roku w wieku 81 lat zmarł po 
długoletniej chorobie nasz kolega, były naczelnik 
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej 
Policji w Gdyni, podinsp. w st. spocz. Grzegorz 
Andraszewicz. 
Pogrzeb odbył się w dniu 4 czerwca 2018 roku 
na cmentarzu Witomińskim w Gdyni. 

Cześć Jego Pamięci! 
 
 

Henryk Kaźmierski, rzecznik ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni 
 
ODSZEDŁ SIERŻ. SZTAB. W ST. SPOCZ. JÓZEF 

CHMIELIŃSKI 
W dniu 16 maja 2018r.na cmentarzu 
komunalnym w Sopocie odbyła się ceremonia 
pogrzebowa zmarłego po długiej chorobie w dniu 
11.05.2018 kol. sierż. sztab. Józefa 
CHMIELIŃSKIEGO lat 83, długoletniego członka 
SEiRP Koło w Sopocie. Zmarły po odbyciu 
zasadniczej służby wojskowej rozpoczął służbę w 
byłej MO na stanowiskach milicjanta dowódcy 
plutonu i dzielnicowego. Przez cały okres służby 
związał się z byłą KMMO w Sopocie. 

W miesiącu czerwcu 1986 roku przeszedł na 
emeryturę. Za okres służby został odznaczony wieloma odznaczeniami 
resortowymi i państwowymi w tym Złotym Krzyżem Zasługi. Za działalność 
w SEiRP od chwili przejścia na emeryturę aż do kresu życia, pomimo 
stanu zdrowia został wyróżniony dyplomem uznania oraz ,,Za zasługi dla 
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SEiRP z dyplomem”. Ceremonię pogrzebową poprzedziła msza św. w 
Kościele Parafialnym pw. SPJ w Sopocie, którą współkoncelebrował m.in. 
ks. prał. kmdr dr Marian Próchniak I-szy kapelan Marynarki Wojennej RP. 
Zmarłego oprócz rodziny i bliskich żegnali koledzy emeryci z Koła w 
Sopocie jak i niezrzeszeni, delegacja Policji z KMP w Sopocie. 

Cześć Jego Pamięci! 
Andrzej Kurszewski, Prezes Zarządu SEiRP Koła w Sopocie 

 
ZARZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH 

DZIEŃ SENIORA PO RAZ DRUGI W 
MYSŁOWICACH 
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19 maja 2018 roku w sobotę mysłowickim rynkiem zawładnęli seniorzy i 
ich wnuki. Uroczystości obchodów tegorocznej II edycji Dnia Seniora 
rozpoczęła orkiestra dęta Kopalni Węgla Kamiennego Mysłowice – 
Wesoła i wypuszczenie gołębi. 



28 
 

Biuletyn Informacyjny nr 6 (72) 2018 

Poza zabawą w klimacie lat siedemdziesiątych, na scenie wystąpiły 
uczennice miejscowych szkół, słuchaczki Uniwersytetu III Wieku. 
Seniorzy i nie tylko mogli sprawdzić poziom cukru, wykonać badanie 
wzroku, a także spirometrię i analizę składu ciała. Bogatą część 
artystyczną przygotowali uczniowie z mysłowickich szkół oraz chóry. Poza 
tym swoje prace wystawili pensjonariusze domów opieki społecznej i 
pomocy oraz członkowie klubów seniora. Panie zorganizowały pokaz 
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mody retro. W trosce o bezpieczeństwo seniorów przeprowadzony został 
pokaz samoobrony, a miejskie służby policji, strażników miejskich i 
strażaków z PSP udzielili niezbędnych porad w tym zakresie. Porad 
związanych z bezpieczeństwem konsumentów udzielała rzecznik praw 
konsumentów. 
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Odpowiedzialnymi za ten blok zagadnień byli Mieczysław Skowron i 
Andrzej Makowski, radni Mysłowickiej Rady Seniorów, a zarazem 
członkowie Koła Nr 27 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 
w Mysłowicach. 
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Dzień Seniora w Mysłowicach był okazją do ogłoszenia wyników konkursu 
„Przychodnia przyjazna seniorom”. Seniorzy otrzymywali „Koperty życia” i 
„Paszporty dla zdrowia seniora”. Atrakcją zabawy na rynku był Nocny Zlot 
Pojazdów Zabytkowych „Classic Mania Night”. 

Dzień Seniora odbywał się pod patronatem Wojciecha Saługi, marszałka 
województwa śląskiego oraz Edwarda Lasoka, prezydenta Mysłowic. 

Tekst i zdjęcia: Alina Skowron 

Link do serwisu foto: 
http://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi,E9CD70A6D9BD924BA1B5F67812F1
4A017D89E74A 
  

http://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi,E9CD70A6D9BD924BA1B5F67812F14A017D89E74A
http://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi,E9CD70A6D9BD924BA1B5F67812F14A017D89E74A
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU 

KOŁO W KALISZU. KALISKIE SEIRP BLIŻEJ 
MORZA 

W miejscowości Dziwnówek, w dniach 21-27 kwietnia 2018r gościła na 
siedmiodniowym turnusie rekreacyjno-rehabilitacyjnym 52 osobowa grupa 
Kaliskiego SEiRP. Dziwnówek to atrakcyjna miejscowość o charakterze 
uzdrowiskowym znajdująca się na mierzei pomiędzy jeziorem 
Wrzosowskim a Bałtykiem. 

Kuracjusze korzystali z 6 noclegów i całodobowej opieki pielęgniarskiej. 
Dziennie serwowano nam jeden zabieg rehabilitacyjny i 3 obfite i smaczne 
posiłki. Odległość od domu wczasowego do morza wynosiła ok. 90 m. 
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Dominującą formą wypoczynku były długie spacery brzegiem morza i 
korzystanie z walorów morskiego powietrza. Organizowaliśmy ognisko z 
pieczeniem kiełbasek i wieczorki taneczne przy muzyce biesiadnej. 
Przyjemną atrakcją turnusu była jednodniowa wycieczka do Kołobrzegu. 

Autokar z Kalisza był do naszej dyspozycji przez cały turnus. Pogoda jak 
w kwietniu była urozmaicona. Przez cały czas pobytu panowała wspaniała 
atmosfera, a uczestnicy oderwali się od otaczających ich codziennych 
problemów. Do domu wróciliśmy w znakomitych nastrojach mając za sobą 
mile spędzone chwile. 

Przygotowaniem i koordynacją całości pobytu kaliskiej grupy SEiRP 
zajmował się kol. Eugeniusz Linkowski, który również przekazał niniejszą 
relację. 

Rzecznik prasowy, Roman Wojciechowski 
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KARCZEMKA-PLESZEW. ZAWODY 
STRZELECKIE WETERANÓW SŁUŻB 

MUNDUROWYCH 
W dniu 26 maja 2018 roku trzy zespoły Stowarzyszenia Emerytów i 
Rencistów Policyjnych Koło w Kaliszu wzięły udział w VI Otwartych 
Zawodach Strzeleckich Weteranów Służb Mundurowych 
Pleszew/Karczemka 2018 organizowanych przez Stowarzyszenie 
Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 10 w Pleszewie, Związek 
Żołnierzy Wojska Polskiego Koło w Pleszewie oraz Klub Żołnierzy 
Rezerwy LOK Pleszew. 
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Organizatorzy podjęli nas miłą i serdeczną atmosferą, jednak 
współzawodnictwo odbywało się na serio w zaciętej i sportowej 
rywalizacji, w następujących konkurencjach: 

I. Z karabinu Kałasznikow kal. 7,62 mm i CZ-75 kal. 9 mm w 
konkurencji drużynowej i indywidualnej, 

II. Z pistoletu i CZ-75 kal. 9 mm w konkurencji drużynowej i 
indywidualnej. 

Poziom zawodów był bardzo wysoki. I Drużyna SEiRP w Kaliszu w 
konkurencji pistolet centralnego zapłonu: odległość 25 m, tarcza 23p 
zajęła 3 miejsce, zaś kol. Henryk Kubik z kaliskiego SEiRP w tej samej 
konkurencji w klasyfikacji indywidualnej zajął 2 miejsce wynikiem 100 pkt. 
Istotne i ciekawe, że zwycięzca tej konkurencji kol. Artur Adamkiewicz z  

KŻR LOK Komunalni w Kaliszu wygrał tym samym wynikiem tj. 100 pkt. O 
kolejności zadecydowały tzw. „10” centralne. 

W zawodach uczestniczyło 17 drużyn reprezentujących poszczególne 
rodzaje służb i instytucje oraz indywidualnie 66 zawodników. 

Spotkanie upływało w miłej atmosferze, sportowej rywalizacji oraz 
integracji środowiska braci mundurowej. W trakcie zawodów można było 
spożyć grochówkę z wojskowego kotła oraz podawano ciasto z kawą i 
herbatą, co sprzyjało prowadzonym rozmowom. 



36 
 

Biuletyn Informacyjny nr 6 (72) 2018 

Relację przekazał Sławomir Juraszek 

Rzecznik Prasowy, Roman Wojciechowski 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE 

WARSZAWA. KOŁO 33. ZGROMADZENIE 
22.05.2018 PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM 

„wszyscy potrzebujemy niezawisłych sędziów i niezależnych 
sądów” 

Oto list, który przyszedł do portalu. 

"Witam Szanowni Państwo; przesłane zdjęcia zostały wykonane w 
dniu 13 marca 2018 r ok. godz. 8.00 przy wejściu do siedziby 
Wydziału XIII Sądu Okręgowego w Warszawie ul. Płocka 9. W tym 
dniu spotkała się spontanicznie grupa emerytów mundurowych 
dotkniętych działaniem ustawy represyjnej z dnia 16 grudnia 2016 r 
aby wesprzeć sędziów w walce o niezawisłość. 13 marca br. to była 
data wyznaczonych przez Sąd pierwszych rozpraw związanych z 
rozpatrywaniem odwołań od decyzji o obniżeniu emerytur. W 
związku z tym, że Sąd skierował pytanie prawne do Trybunału 
Konstytucyjnego czy Ustawa Represyjna jest zgodna z Konstytucją 
- postępowania zostały bezterminowo zawieszone." 
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W grupie tej były dwie osoby z Koła 33 SEiRP. 
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W dniu 22 maja 2018r. w godz. 7.30 – 9.30 pod XIII Wydziałem Sądu 
Okręgowego w Warszawie ul. Płocka 9 pod egidą Federacji Stowarzyszeń 
Służb Mundurowych RP na czele z Prezydentem Zdzisławem Czarneckim 
odbyło się zgromadzenie represjonowanych funkcjonariuszy Ustawą z 
dnia 16.12.2016r. Członkowie Koła 33 SEiRP również brali udział. 
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Banery, zostały zakupione ze składek 
członkowskich naszego koła, niektórzy 
członkowie rozdawali ulotki. 
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ZMARŁ ZDZISŁAW WŁODZIMIERZ TUNICKI 
W dniu 28 maja 2018r. na Cmentarzu Wólka Węglowa odbył się pogrzeb 
kolegi Zdzisława Włodzimierza TUNICKIEGO Wiceprezesa Koła 33 
SEiRP przy KSP. 

Cześć Jego Pamięci! 
Zarząd Koła 33. 

  



42 
 

Biuletyn Informacyjny nr 6 (72) 2018 

WOJEWÓDZKI ZJAZD DELEGATÓW 

Delegaci uczestniczący 4 czerwca w obradach VIII Zjazdu Delegatów, po 
zapoznaniu się ze sprawozdaniem ustępujących władz wojewódzkich za 
okres 2014-2018 oraz po wysłuchaniu wystąpień i głosów w dyskusji, 
udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi. Podziękowali członkom 
wojewódzkich władz Stowarzyszenia oraz prezesom kół i aktywistom za 
ich trud i wysiłek w kończącej się kadencji. 
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Przeprowadzono wybory władz 
wojewódzkich, delegatów na zjazd 
krajowy oraz kandydatów do 
zarządu głównego i głównej komisji 
rewizyjnej. W skład nowo 
wybranego prezydium ZW weszli: 
Czesław Okrasa - prezes, Jerzy 
Skrycki I wiceprezes, Marian 
Stankiewicz-wiceprezes, Paweł 
Chudzicki - skarbnik oraz 
członkowie- Bogdan 
Dobrowolski, Bolesław Punda, 
Mieczysława Puziarska. 
Członkami wojewódzkiej komisji 
rewizyjnej zostali: Teresa 

Kozłowska, Antoni Paradziński, Krzysztof Szandecki. Na zjazd 
krajowy wydelegowano: Stanisława Kraszewskiego, Czesława Okrasę, 
Jerzego Skryckiego i Mariana Stankiewicza. Kandydatami na członka 
Zarządu Głównego wybrani zostali Czesław Okrasa i Jerzy Skrycki a 
Głównej Komisji Rewizyjnej Hanna Kaźmierczak-Grabiec. 

Delegaci zobowiązali nowo wybrany zarząd wojewódzki do podjęcia 
działań zmierzających m.in. do: wzrostu liczby członków, 
popularyzowania 1 % odpisów podatkowych OPP, reaktywowania komisji 
problemowych, popularyzowania Internetu jako medium ułatwiającego 
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działania i podnoszącego mobilność wewnątrzorganizacyjną, 
przestrzegania zapisów statutowych na szczeblu wojewódzkim oraz w 
kołach, w tym apolityczności naszej organizacji. 

W zjeździe uczestniczył Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb 
Mundurowych kol. Zdzisław Czarnecki, który przedstawił aktualne 
problemy będące przedmiotem prac Zarządu Federacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem działań mających przeciwdziałanie skutkom ustawy 
represyjnej. 

Na zakończenie zjazdu głos zabrał Prezes Zarządu Głównego kol. Antoni 
Duda, który przedstawił aktualne problemy będące przedmiotem prac 
Zarządu Głównego. Podziękował za pracę ustępującym władzom. 
Pogratulował wyboru członkom nowo wybranych władz. 

Adam Szyszko 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU 

XX LECIE SEIRP DOLNEGO ŚLĄSKA 
W dniach 21-22 kwietnia 2018r. w OW ,,Krucze Skały” w Karpaczu odbyły 
się uroczystości XX - lecia działalności SEiRP na Dolnym Śląsku. 

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Henryk Grotkiewicz przywitał wszystkich 
przedstawicieli Kół woj. dolnośląskiego oraz zaproszonych gości z 
różnych środowisk naszego regionu współpracujących bądź 
popierających działalność stowarzyszenia. Uroczystość swoją obecnością 
zaszczycili między innymi założyciele Stowarzyszenia kol. J. Cyr, M. 
Zając, wiceprezydent Jeleniej Góry P. Paczóski, wiceprzewodniczący ZG 
NSZZP w Warszawie P. Malon, wiceprzewodniczący ZWNSZZP we 
Wrocławiu M. Walczyk, prezesi i przedstawiciele: Związku Żołnierzy 
Wojska Polskiego w Jeleniej Górze, Stowarzyszenia K-ntów Policji 
Polskiej we Wrocławiu, KMP w Jeleniej Górze, prezesi SEiRP w Opolu z/s 
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w Nysie St. Dziedzic, K. Kopaniarz oraz inni. Minutą ciszy uczczono, tych 
którzy odeszli z naszych szeregów a zasłużyli się w działalności 
Stowarzyszenia. Po wystąpieniu prezesa wieloletni członek i działacz 
Stowarzyszenia kol. Z. Dziwicki przedstawił zebranym historię powstania 
i działalności naszej organizacji, która w wielu aspektach była barwna i 
ciekawa. Spotkanie jubileuszowe stało się również okazją do 
podziękowań i wyróżnień dla osób i organizacji współpracujących w 
przyszłości jak i obecnie ze Stowarzyszeniem. Zarząd Główny SEiRP w 
Warszawie przyznał odznakę ,,Za wybitne osiągnięcia” kol. W. Gałusze 
(prezes Koła w Gryfowie Śl.) J. Morawskiemu (prezes Koła w Kątach 
Wrocławskich), K. Jakubowskiej (sekretarz Koła w Oławie). ,,Odznakę Za 
zasługi” z dyplomem otrzymali kol. St. Barabasz, K. Boks, P. Brach, H. 
Mroczkowski (ZW SEiRP). A. Zygulski (wiceprezes Koła Jelenia Góra). 
Ponadto Zarząd Główny nadał tytuł Honorowego Prezesa Koła w Złotoryi 
kol. Z. Królowi. 

Zarząd Wojewódzki SEiRP we Wrocławiu uhonorował działaczy i 
założycieli Stowarzyszenia kol. J. Cyra i M. Zająca okolicznościowymi, 
statuetkami ,,XX lecia SEiRP”. Okolicznościowe medale ,,XX lecia SEiRP” 
przyznano między innymi A. Dudzie prezesowi ZG SEiRP w Warszawie, 
nadinsp. T. Trawińskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we 
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Wrocławiu oraz innym zasłużonym, a wszystkim obecnym na uroczystości 
wręczono je osobiście. 

Po ceremonii wręczenia odznaczeń i wyróżnień wystąpili goście, którzy 
podziękowali za wieloletnią efektywną współpracę i działalność na rzecz 
regionu deklarując jednocześnie dalszą jej kontynuację. Miłym akcentem 
zakończenia części oficjalnej był występ zespołu lokalnego ,,AGAT” z 
Domu Kultury w Jeleniej Górze, który otrzymał gromkie brawa wraz z 
kilkakrotnym bisowaniem. Po przerwie obiadowej rozpoczął obrady 
Wojewódzki Zjazd Delegatów woj. dolnośląskiego poświęcony wyborowi 
nowych władz Stowarzyszenia. W pierwszej części dotychczasowy 
Prezes ZW H. Gronkiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności 
Zarządu za 2017 rok. pod kątem merytorycznie wykonanych działań jak i 
w ujęciu finansowym. Sprawozdanie z działalności Zarządu 
Wojewódzkiego przyjęto i udzielono mu absolutorium. W fazie głosowania 
na prezesa ZW SEiRP we Wrocławiu z/s w Jeleniej Górze jednogłośnie 
wybrano ponownie kol. Henryka Grotkiewicza. Dokonano również wyboru 
członków Prezydium ZW, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz 
delegatów na Zjazd Krajowy. Obchody zakończono uroczystą kolacją z 
udziałem delegatów Zjazdu i gości zaproszonych przy dźwiękach muzyki. 

Adam Różycki 
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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 97 
Zarząd Wojewódzki SEiRP w Olsztynie od 21 maja 2010 r. wydaje 
"Olsztyński Biuletyn Informacyjny" 

Jest także w sieci: 
http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/komunikacja-
wewnetrzna/brak/129,ZW-SEiRP.html 
http://www.seirp.pl/olsztyński-biuletyn-informacyjny, 
archiwum OBI https://issuu.com/obizwseirpolsztyn 

http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/komunikacja-wewnetrzna/brak/129,ZW-SEiRP.html
http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/komunikacja-wewnetrzna/brak/129,ZW-SEiRP.html
http://www.seirp.pl/olszty%C3%85%C2%84ski-biuletyn-informacyjny,
https://issuu.com/obizwseirpolsztyn
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