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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 
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5 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 12 (78) 2018 

 
ŻYCZY KOLEŻANKOM I KOLEGOM 
ZARZĄD GŁÓWNY SEiRP 
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ZARZĄD GŁÓWNY 
ODLICZ 1% PODATKU. KOMUNIKAT PREZESA 

Od stycznia 2019 r. można dokonywać na rzecz Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych 1% odpisu od należnego podatku 
dochodowego poprzez złożenie w formularzu PIT za 2018r. 
stosownego wniosku zawierającego informacje: 

1. nazwę OPP: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 
Policyjnych, 

2. nr rejestracji OPP w KRS: 0000043188 

Antoni Duda, Prezes Zarządu Głównego SEiRP 
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PIT-OP druk do pobrania 

http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5890163/PIT+OP.pdf
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MEDIALNY PUNKT KONTAKTOWY 
POKRZYWDZONYCH BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY 

Od 24 września 2018 roku funkcjonuje nowy adres e-mailowy: 
wykluczeni@seirp.pl który będzie punktem kontaktowym dla wszystkich 
byłych funkcjonariuszy pokrzywdzonych w wyniku bezprawnego poddania 
weryfikacji, a następnie włączonych do katalogu funkcjonariuszy organów 
bezpieczeństwa państwa i katalogu funkcjonariuszy pełniących służbę na 
rzecz totalitarnego państwa przez działających w porozumieniu 
przedstawicieli IPN, MSWiA i ZER. 

Biuro Zarządu Głównego SEiRP 
  

mailto:wykluczeni@seirp.pl
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EKWIWALENT ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP 
– CD. WYROK NSA 

Bardzo ciekawy i przydatny w procesie uzyskiwania wyrównania 
ekwiwalentu za urlop wyrok NSA I OSK 2440/16 z 13 września 2018 roku, 
link: 

http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/i-osk-2440-
16/funkcjonariusze_strazy_granicznej_straz_graniczna/31a6b74.html  

I OSK 2440/16 - Wyrok 
 
Data orzeczenia 2018-09-13 
Data wpływu 2016-10-07 
Sąd Naczelny Sąd Administracyjny 
Sędziowie Małgorzata Pocztarek /sprawozdawca/ 

Marek Stojanowski /przewodniczący/ 
Rafał Wolnik 

Symbol z opisem 6193 Funkcjonariusze Straży Granicznej 
Hasła tematyczne Straż graniczna 
Sygn. powiązane II SA/Wa 1975/15 
Skarżony organ Komendant Straży Granicznej 
Treść wyniku Uchylono zaskarżony wyrok oraz decyzję I i II instancji 
Powołane przepisy Dz.U. 2016 nr 0 poz 1643; art. 118 ust. 1 pkt 2; Ustawa z dnia 12 

października 1990 r. o Straży Granicznej - tekst jedn. 
Sentencja 
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA 
Marek Stojanowski Sędziowie NSA Małgorzata Pocztarek (spr.) del. WSA 
Rafał Wolnik Protokolant starszy asystent sędziego Dorota Kozub - Marciniak 
po rozpoznaniu w dniu 13 września 2018 r. na rozprawie w Izbie 
Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej G.W. od wyroku Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 maja 2016 r. sygn. akt II 
SA/Wa 1975/15 w sprawie ze skargi G.W. na decyzję Komendanta Głównego 
Straży Granicznej z dnia [...] września 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy 
wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz urlopy 
dodatkowe 1. uchyla zaskarżony wyrok, zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną 
nią w mocy decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia [...] lipca 
2015 r. nr [...]: 2. zasądza od Komendanta Głównego Straży Granicznej na 
rzecz G.W. kwotę 840 (osiemset czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów 
postępowania sądowego. 
Uzasadnienie 

http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/i-osk-2440-16/funkcjonariusze_strazy_granicznej_straz_graniczna/31a6b74.html
http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/i-osk-2440-16/funkcjonariusze_strazy_granicznej_straz_graniczna/31a6b74.html
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Wyrokiem z dnia 18 maja 2016 r., sygn. akt II SA/Wa 1975/15, Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę G.W. na decyzję 
Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia [...] września 2015 r. nr [...] w 
przedmiocie odmowy wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy oraz urlopy dodatkowe. 
 
Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, że w związku ze zwolnieniem z 
dniem 1 czerwca 2012 r. G.W. ze służby w Straży Granicznej wypłacono 
wymienionemu należności przysługujące (zgodnie z brzmieniem art. 118 
ustawy o Straży Granicznej obowiązującym w dacie zwolnienia ze służby) w 
wysokości [...] zł, w tym ekwiwalent za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe 
oraz dodatkowe za ostatnie 3 lata służby, tj. za rok 2010, 2011 i 2012 w 
wysokości [...] zł. 
 
W dniu 5 czerwca 2015 r. G.W. wystąpił do Komendanta Głównego SG z 
wnioskiem o wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy w wymiarze 12 dni za rok 2002, po 30 dni za lata 2003-2009 
oraz niewykorzystany urlop dodatkowy w wymiarze: 10 dni za rok 2007, po 5 
dni za rok 2008 i 2009, tj. łącznie za 242 dni w kwocie [...] zł wraz z 
ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 6 grudnia 2013 r. do dnia wypłaty. 
 
Powyższy wniosek został rozpatrzony decyzją z dnia [...] lipca 2015 r., wydaną 
na podstawie art. 104 k.p.a. w zw. z art. 118 ust. 1 pkt 2 ustawy o Straży 
Granicznej (w brzmieniu obowiązującym w dacie orzekania) oraz art. 105 § 2 
k.p.a., mocą, której Komendant Główny SG odmówił wypłaty wnioskowanego 
świadczenia oraz umorzył postępowanie w części odsetek ustawowych 
uznając, iż sprawa w tym zakresie ma charakter cywilnoprawny. 
 
G.W. wniósł o ponowne rozpatrzenie sprawy. 
 
Komendant Główny Straży Granicznej decyzją z dnia [...] września 2015 r., 
utrzymał w mocy własną decyzję z dnia [...] lipca 2015 r. 
 
W motywach rozstrzygnięcia organ wskazał, iż z dniem 5 grudnia 2013 r. 
weszła w życie ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o Policji 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1351). Art. 2 tej ustawy 
znowelizował m. in. dotychczasowe brzmienie art. 118 ust. 1 pkt 2 ustawy o 
Straży Granicznej, ograniczające do trzech lat wypłatę ekwiwalentu za 
niewykorzystane przed zwolnieniem ze służby urlopy wypoczynkowe lub 
urlopy dodatkowe. Powołana ustawa z dnia 27 września 2013 r. nie zawiera 
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przepisu przejściowego, który by określał sposób traktowania okresów 
niewykorzystanych urlopów, do których funkcjonariusz nabył prawo przed 
dniem jej wejścia w życie. Jednocześnie z uzasadnienia projektu tej ustawy 
(senacki druk nr 387 z dnia 15 marca 2012 r.) wynika, że obradujące wspólnie 
komisje senackie Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisja 
Rodziny i Polityki Społecznej i Komisja Ustawodawcza, wprowadziły do 
projektu jedną poprawkę polegającą na skreśleniu przepisu art. 10 
przewidującego retroaktywne działanie nowego prawa. Komisje przychyliły się 
też do poglądu, że przyznanie prawa do ekwiwalentu z mocą wsteczną 
rodziłoby poważne konsekwencje dla finansów publicznych. 
 
Komendant Główny SG stwierdził, iż skoro skarżący nie nabył prawa do 
ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane przed zwolnieniem ze służby 
urlopy wypoczynkowe i dodatkowe za lata 2002-2009 pod rządami starych 
przepisów (art. 118 ustawy o Straży Granicznej), to do końca czynności 
związanych z realizacją zgłoszonego roszczenia jest poddany działaniu 
starych przepisów. Za trafnością powyższego stanowiska przemawia wyrok 
NSA z dnia 18 grudnia 2012 r. sygn. akt I OSK 722/12, w którym Sąd 
stwierdził: "Jak zasadnie wskazuje się w orzecznictwie 
sądowoadrrinistracyjnym, brak jednoznacznego stanowiska ustawodawcy co 
do tego, jakie należy stosować przepisy do zdarzeń mających miejsce przed 
wejściem w życie nowych przepisów, nie oznacza istnienia "luki normatywnej", 
gdyż powinna ona zostać wypełniona w drodze wykładni przez organy 
stosujące prawo, jednak regułą w tym zakresie nie może być automatyczne 
stosowanie przepisów nowej ustawy do stanów prawnych (zdarzeń) mających 
miejsce i zakończonych przed datą wejścia w życie nowej ustawy. Kwestia 
przyznania pierwszeństwa zasadzie dalszego działania przepisów 
dotychczasowych, czy też zasadzie bezpośredniego działania ustawy nowej, 
musi każdorazowo wynikać z konkretnej sprawy i charakteru przepisów 
podlegających zmianie, przy czym jednocześnie należy brać pod uwagę 
skutki, jakie może wywołać przyjęcie jednej lub drugiej zasady (por. uchwała 
składu siedmiu sędziów NSA z 10 kwietnia 2006 r. sygn. akt I OPS 1/06, 
ONSA/WSA 2006, nr 3, poz. 71; uchwała składu pięciu sędziów NSA z 20 
października 1997 r. sygn. akt FPK 11/97, ONSA 1998, z. 1, poz. 10 oraz 
powołane tam orzecznictwo i literatura)". W rozpatrywanej sprawie organ 
przyznał pierwszeństwo zasadzie dalszego działania przepisów 
dotychczasowych gdyż uznał, że nie może pominąć intencji prawodawcy przy 
stanowieniu ustawy z dnia 27 września 2013 r. 
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Decyzja Komendanta Głównego SG z dnia [...] września 2015 r. stała się 
przedmiotem skargi wniesionej przez skarżącego do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie. 
 
W odpowiedzi na skargę Komendant Główny SG wniósł o jej oddalenie oraz 
podtrzymał w całości stanowisko zaprezentowane w uzasadnieniu zaskarżonej 
decyzji. 
 
Sąd I instancji uznał, iż skarga nie zasługuje na uwzględnienie. 
 
W pierwszej kolejności Sąd I instancji wskazał, że istotą sporu jest to, czy art. 
118 ust. 1 pkt 2 ustawy o Straży Granicznej w brzmieniu obowiązującym od 
dnia 5 grudnia 2013 r. powinien mieć w sprawie skarżącego zastosowane. 
 
Sąd podzielił stanowisko organu, że w oparciu o ten przepis wniosek 
skarżącego nie mógł zostać rozpatrzony pozytywnie. 
 
Sąd I instancji podkreślił, że dla określenia świadczeń nabytych w związku ze 
zwolnieniem ze służby miarodajna jest co do zasady chwila wystąpienia 
skutku w postaci rozwiązania stosunku służbowego. Moment ten wyznacza 
bowiem zakres praw nabywanych przez zwalnianego funkcjonariusza, a 
organy administracji publicznej nie mogą przyznać mu dodatkowych praw, 
niewymienionych przez ustawodawcę lub uszczuplić prawa wyraźnie 
wskazane we właściwych przepisach. Jeżeli zatem skarżący nie nabył 
określonego uprawnienia w chwili zwalniania go ze służby, to co do zasady nie 
przysługuje mu ono również później, nawet w razie wystąpienia następnie 
korzystnej zmiany stanu prawnego. 
 
Jedyny wyjątek od powyższej zasady dotyczy przypadku, gdy ustawodawca 
wyraźnie i w sposób niebudzący jakichkolwiek wątpliwości ustanowi przepis, 
zwłaszcza przepis przejściowy, przyznający określonemu podmiotowi 
retroaktywnie dodatkowe uprawnienie, zgodnie z paremią, że tylko prawo 
surowsze zawsze nie działa wstecz (lex severior retro non agit). 
 
Przełamanie opisanego wcześniej zakazu retroakcji odnosi się jednak 
wyłącznie do przypadków szczególnych i nie może być domniemywane. W 
szczególności prosta nowelizacja przepisów w żadnej mierze nie wywołuje 
skutku ex tunc, gdyż nowe uregulowanie co do zasady oddziałuje jedynie na 
przyszłość. 
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W ocenie Sądu I instancji, organ słusznie podkreślił, iż wola prawodawcy w 
tym względzie jest czytelna, jeśli prześledzi się proces legislacyjny. Z 
uzasadnienia projektu powołanej ustawy z dnia 27 września 2013 r. wynika, iż 
w procesie konsultacji zgłoszono zastrzeżenia wobec art. 10 w pierwotnej 
wersji projektu, przewidującego retroaktywne działanie nowego prawa. I to nie 
tylko z powodu trudności w pozyskaniu niezbędnej dokumentacji, jak zostało 
podniesione w skardze, lecz również z uwagi na poważne konsekwencje dla 
finansów publicznych. Zatem ustawodawca świadomie, w sposób rozważny, 
biorąc pod uwagę słuszny interes funkcjonariuszy oraz interes społeczny, 
przejawiający się dbałością o finanse publiczne i celowe wydatkowanie 
środków publicznych (dobra wspólnego), dał prymat temu drugiemu i 
zadecydował o niestosowaniu nowego prawa do stanów faktycznych 
zaistniałych przed wejściem znowelizowanych przepisów w życie. 
 
W konsekwencji w dacie zwolnienia skarżącego ze służby zastosowanie miał 
art. 118 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy o Straży Granicznej, w brzmieniu 
obowiązującym przed dniem 5 grudnia 2013 r. W jego świetle, prawo do 
ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe powstaje 
z dniem rozwiązania stosunku służbowego. Od tego dnia rozpoczyna się 
obliczanie niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego i dodatkowego, za 
który przysługuje ekwiwalent. Skoro urlop wypoczynkowy funkcjonariuszowi 
Straży Granicznej przysługuje, stosownie do art. 86 ust. 1 powoływanej 
ustawy, corocznie, to na ustawowe trzy lata kalendarzowe, za które będzie 
przysługiwała mu ta należność składa się urlop niewykorzystany w roku 
zwolnienia ze służby oraz w dwóch kolejnych poprzedzających go latach. 
Konstrukcja przepisu art. 118 ust. 1 pkt 2 ustawy o Straży Granicznej nie 
pozostawia dowolności w zakresie oceny stanu faktycznego, interpretacji 
przepisu, czy też uznania administracyjnego. Koniecznymi przesłankami dla 
wydania prawidłowej decyzji o wypłacie ekwiwalentu, o którym mowa w art. 
118 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, jest fakt zwolnienia funkcjonariusza ze służby 
oraz fakt niewykorzystania przez niego urlopu za okres 3 lat wstecz. 
Wykluczona jest możliwość rozpatrzenia sprawy z uwzględnieniem innych 
przesłanek niż przewidziane w tym artykule. 
 
Z powyższych względów, zwłaszcza biorąc pod uwagę treść powołanego 
uzasadnienia do projektu ustawy z dnia 27 września 2013 r., Sąd nie podzielił 
zarzutu skargi, iż posłużenie się przez ustawodawcę w art. 118 ust. 1 pkt 2 
sformułowaniem "funkcjonariusz zwolniony", oznacza, iż wymienione w tym 
przepisie uprawnienie dotyczy wszystkich funkcjonariuszy zwolnionych ze 
służby bez jakiejkolwiek cezury czasowej. Po pierwsze, ekwiwalent pieniężny, 



16 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 12 (78) 2018 

jak sama nazwa wskazuje, jest świadczeniem ekwiwalentnym, zamiennym do 
świadczenia naturalnego – urlopu. Urlop wypoczynkowy (dodatkowy) 
przysługuje funkcjonariuszowi pełniącemu służbę, zapewnia prawo do 
odpoczynku w czasie trwania stosunku służbowego. Niedopuszczalne jest 
pozbawianie funkcjonariusza w służbie prawa do urlopu wypoczynkowego. 
Jednakże prawo to nie może być realizowane po rozwiązaniu stosunku 
służbowego w naturze, dlatego w dniu zwolnienia ze służby przekształca się w 
świadczenie ekwiwalentne pieniężne. Z tych właśnie powodów ustawodawca 
posłużył się pojęciem "funkcjonariusza zwolnionego", albowiem po zwolnieniu 
ze służby (nie wcześniej) powstaje roszczenie o wypłatę ekwiwalentu 
pieniężnego. Po wtóre, gdyby zaakceptować pogląd autora skargi, że każdy 
funkcjonariusz zwolniony kiedykolwiek ze służby, 3 lata wstecz, czy 20 lat 
wstecz, nie traci prawa do rekompensaty za nieudzielony urlop w odległych 
latach, to instytucja przedawnienia roszczeń ze stosunku służbowego była 
zbędna. Tymczasem art. 111 ust. 1 ustawy o Straży Granicznej określa, iż 
roszczenia z tytułu prawa do uposażenia i innych świadczeń oraz należności 
pieniężnych ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym 
roszczenie stało się wymagalne. Powołany przepis, w realiach niniejszej 
sprawy, byłby przepisem martwym. Sąd I instancji dostrzegł również, iż 
roszczenie skarżącego o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego powstało w dniu 1 
czerwca 2013 r., zaś wniosek o wypłatę świadczenia złożył on w dniu 5 
czerwca 2015 r., czyli w dacie złożenia wniosku roszczenie zostało 
przedawnione. Sąd podkreślił przy tym, iż Trybunał Konstytucyjny w 
powołanym przez stronę skarżącą wyroku o sygn. K 1/08 nie zanegował w 
pragmatyce policyjnej instytucji przedawnienia roszczeń ze stosunku 
służbowego, albowiem ta kwestia pozostawała poza sferą zaskarżenia. 
Powołany art. 111 ustawy o Straży Granicznej jest przepisem aktualnie 
obowiązującym w systemie prawnym i ww. wyrok Trybunału Konstytucyjnego 
nie zmienia tego stanu rzeczy. 
 
Mając powyższe na uwadze Sąd stwierdził, że organ dokonał prawidłowej 
wykładni art. 118 ust. 1 pkt 2 w nowym brzmieniu oraz przyjął, iż powołany 
przepis nie daje podstaw do pozytywnego rozpatrzenia wniosku strony. 
 
Odnosząc się do wniosku strony skarżącej o przedstawienie Trybunałowi 
Konstytucyjnemu pytania prawnego o treści wskazanej w skardze, Sąd 
stwierdził, iż faktem jest, że Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 23 
lutego 2010 r. o sygn. akt K 1/08 orzekł o niezgodności art. 114 ust. 1 pkt 
2 ustawy o Policji z Konstytucją RP, w części obejmującej słowa: "nie 
więcej jednak niż za ostatnie 3 lata kalendarzowe", za niezgodny z art. 66 
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ust. 2 w zw. z art. 2 Konstytucji RP. Analiza uzasadnienia wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego prowadzi do wniosku, że powyższe rozstrzygnięcie nie 
dotyczyło, jak to określił Trybunał Konstytucyjny: konstytucyjności unormowań 
regulujących uwarunkowania dochodzenia roszczeń z tytułu stosunku służby 
w Policji (oraz związanych ze stosunkiem tej służby roszczeń pochodnych), w 
tym - kwestie zakresu i terminów przedawnienia tych roszczeń. Skoro zatem 
rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego nie dotyczyło kwestii dochodzenia 
roszczeń i kwestii zakresu i terminów przedstawiania tych roszczeń, nie 
można było w żaden sposób uznać, iż powyższy wyrok stanowi podstawę do 
uregulowania kwestii roszczeń skarżącego w sposób odmienny niż określony 
w art. 118 ustawy o Straży Granicznej (patrz wyrok WSA w Warszawie z dnia 
30 stycznia 2013 r., sygn. akt II SA/Wa 1448/12). Jeszcze raz należy 
podkreślić, że przy zmianie przepisów, w przypadku braku przepisów 
intertemporalnych, pierwszeństwo ma zasada bezpośredniego działania 
prawa. Czyli przy braku przepisów przejściowych organ administracji 
publicznej wydaje decyzję administracyjną stosując przepisy prawa 
materialnego obowiązujące w dniu wydania decyzji – zgodnie z zasadą 
wyrażoną w art. 7 Konstytucji RP i art. 6 k.p.a. 
 
Zarówno przepisy ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi, jak i art. 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym nie dają 
podstaw do uznania, że wniosek strony postępowania sądowego o zwrócenie 
się przez sąd z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego jest dla tego 
sądu wiążący. Aktualne brzmienie art. 104 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 
sierpnia 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz.1064) wskazuje, iż 
Trybunał wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli akt 
normatywny w zakwestionowanym zakresie utracił moc obowiązującą przed 
wydaniem orzeczenia przez Trybunał. Skoro z dniem 5 grudnia 2013 r. weszła 
w życie ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o Policji oraz 
niektórych innych ustaw, a art. 2 tej ustawy uchylił m.in. dotychczasowe 
brzmienie art. 118 ust. 2 ustawy o Straży Granicznej, ograniczające do trzech 
lat wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystane przed zwolnieniem ze służby 
urlopy wypoczynkowe lub urlopy dodatkowe oraz ekwiwalent za czas wolny od 
służby, udzielony na podstawie art. 37 ust. 3, to biorąc pod uwagę powołany 
przepis ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Sąd I instancji nie widział 
potrzeby występowania do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o 
zbadanie konstytucyjności art. 118 ust. 2 ustawy o Straży Granicznej, w 
brzmieniu sprzed nowelizacji. 
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Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniósł skarżący, zaskarżając go w 
całości, zarzucił Sądowi I instancji naruszenie przepisów prawa materialnego 
tj. 
 
1) art. 118 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży 
Granicznej w zw. z art. 66 ust. 2 Konstytucji RP poprzez błędną wykładnię i 
uznanie, że prawo do wynagrodzenia za niewykorzystane urlopy 
wypoczynkowe może podlegać ograniczeniu wynikającemu z ustawy. 
 
W konkluzji skargi kasacyjnej wniesiono o uchylenie zaskarżonego wyroku w 
całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu 
Sądowi Administracyjnemu w Warszawie oraz zasądzenie kosztów 
postępowania według norm przepisanych. 
 
W uzasadnieniu skargi kasacyjnej podniesiono, że prawo do wynagrodzenia 
za pracę oraz płatnego urlopu wynika wprost z art. 66 ust. 2 Konstytucji RP. 
Generalną zasadą legislacyjną ustawy zasadniczej w zakresie ograniczenia 
swobód, wolności oraz gwarancji konstytucyjnych obywateli, jest wymóg 
określenia w konkretnej jednostce redakcyjnej, że może być ograniczony 
ustawą. Należy wskazać, że treść przywołanego art. 66 ust. 2 Konstytucji nie 
posiada żadnych ograniczeń regulowanych ustawą, co wprost prowadzi do 
wniosku o braku ograniczeń czasowych okresów za jakie każdy obywatel 
może dochodzić swoich roszczeń z tym związanych, a w konsekwencji do 
przymiotu niezbywalności tegoż prawa. 
 
Powyższe w ocenie skarżącego przełożyło się na błędną wykładnię stanu 
prawnego na moment przekształcenia prawa do urlopu w należny ekwiwalent 
pieniężny w związku ze zwolnieniem ze służby skarżącego, co bezpośrednio 
wpłynęło na treść skarżonego wyroku. 
 
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: 
 
Stosownie do art. 183 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o 
postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Naczelny Sąd Administracyjny 
rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, biorąc z urzędu pod uwagę 
tylko okoliczności uzasadniające nieważność postępowania, które to 
okoliczności w niniejszej sprawie nie zachodziły. 
 
Z tych względów dokonana przez Naczelny Sąd Administracyjny kontrola 
zaskarżonego wyroku została ograniczona do zbadania zasadności jednego 
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zarzutu na jakim oparta została skarga kasacyjna tj. zarzutu naruszenia prawa 
materialnego – art. 118 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 października1990r. o 
Straży Granicznej ( Dz.U.2017.2365 j.t. ze zm. ), poprzez jego błędną 
wykładnię polegającą na uznaniu, że skarżącemu nie przysługuje ekwiwalent 
pieniężny za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe za lata 2002 – 2009 oraz 
urlopy dodatkowe w latach 2007 – 2009. 
 
Stan faktyczny sprawy nie jest sporny i wynika z niego, że G.W. z dniem 1 
czerwca 2012r. został zwolniony ze służby w Straży Granicznej. W związku ze 
zwolnieniem ze służby w/wym wypłacono ekwiwalent pieniężny za 
niewykorzystane w trakcie ostatnich 3 lat urlopy wypoczynkowe i dodatkowe. 
Funkcjonariusz w dniu 5 czerwca 2015r. wystąpił z wnioskiem o wypłatę 
ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe i 
dodatkowe we wcześniejszym okresie. Wniosek nie został uwzględniony z 
uwagi na brzmienie art. 118 ust. 1 pkt. 2 w wersji obowiązującej na dzień 
zwolnienia funkcjonariusza ze służby. 
 
Zgodnie z tym przepisem funkcjonariusz zwolniony ze służby otrzymuje 
ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane przed zwolnieniem ze służby urlopy 
wypoczynkowe lub urlopy dodatkowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany 
czas wolny od służby udzielany na podstawie art. 37 ust. 3 ekwiwalent 
pieniężny za niewykorzystane przed zwolnieniem ze służby urlopy 
wypoczynkowe lub urlopy dodatkowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany 
czas wolny od służby udzielany na podstawie art. 37 ust. 3, nie więcej jednak 
niż za ostatnie 3 lata; 
 
Przy dokonywaniu wykładni tego przepisu nie bez znaczenia jest fakt, że 
w zakresie przedmiotowym tożsamą regulację zawierał art. 114 ust. 1 pkt 
2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, który stanowił, że policjant 
zwalniany ze służby otrzymuje ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane 
urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe oraz za niewykorzystany czas 
wolny od służby przyznany na podstawie art. 33 ust. 3, nie więcej jednak 
niż za ostatnie 3 lata kalendarzowe. Przy czym Trybunał Konstytucyjny 
wyrokiem z dnia 23 lutego 2010 r., sygn. akt K 1/08 orzekł, że art. 114 ust. 
1 pkt 2 ustawy o Policji, w części obejmującej słowa "nie więcej jednak 
niż za ostatnie 3 lata kalendarzowe" jest niezgodny z art. 66 ust. 2 w 
związku z art. 2 Konstytucji RP. Przepis ten w części uznanej przez 
Trybunał Konstytucyjny za niezgodny utracił moc z dniem publikacji 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego (w Dz. U. z 2010 r., nr 34, poz. 190), 
czyli z dniem 8 marca 2010 r. Pełny tekst wyroku, wraz z uzasadnieniem, 
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został zamieszczony w OTK-A z 2010 r., nr 2, poz. 14. Trybunał uznał za 
niekonstytucyjne trzyletnie ograniczenie możliwości wypłaty zwalnianym 
policjantom ekwiwalentu pieniężnego będącego należnością za 
niewykorzystany urlop wypoczynkowy, urlop dodatkowy oraz 
niewykorzystany czas wolny od służby. Jednocześnie Trybunał w 
uzasadnieniu tego wyroku przedstawił poglądy na temat interpretacji art. 
66 ust. 2 i art. 2 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny uznał, że "prawo 
do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop lub czas wolny od służby jest 
prawem majątkowym policjanta, którego ograniczenie musi odpowiadać 
wymogom art. 31 ust. 3 Konstytucji. Prawo do corocznego płatnego 
urlopu jest gwarantowane w art. 66 ust. 2 Konstytucji i nie może być 
arbitralnie ograniczone również w odniesieniu do rekompensaty 
pieniężnej za urlop niewykorzystany lub za czas wolny od pracy (w 
przypadku zaś policjantów – służby). Prawo do rocznego płatnego urlopu 
gwarantowane jest w art. 66 ust. 2 Konstytucji w sposób bezwarunkowy. 
Rekompensata pieniężna za niewykorzystany (płatny) urlop stanowi 
zatem konieczny substytut otrzymywany w miejsce niewykorzystanego 
urlopu. Przepis art. 31 ust. 3 Konstytucji RP nie wskazuje przesłanek 
adekwatnych dla istotnej tu sytuacji, których wystąpienie pozwalałyby na 
ograniczenie prawa do korzystania z płatnego urlopu lub – z traktowanej jako 
alternatywa urlopu (w razie jego niewykorzystania) – rekompensaty pieniężnej. 
Policjanci, którzy mieli niewykorzystane urlopy wypoczynkowe lub 
dodatkowe oraz niewykorzystany czas wolny od służby mają prawo do 
żądania na podstawie art. 66 ust. 2 Konstytucji dni wolnych od pracy 
(służby) i corocznych płatnych urlopów zgodnie z zasadą zaufania do 
państwa i stanowionego przez nie prawa, wynikającą z art. 2 Konstytucji. 
Możliwość uzyskania ekwiwalentu pieniężnego jedynie za ostatnie 3 lata 
kalendarzowe (art. 114 ust. 1 pkt 2 in fine ustawy o Policji) budzi 
wątpliwości także z punktu widzenia zasady sprawiedliwości 
społecznej". 
 
Jednocześnie zauważyć należy, iż w omawianym wyroku Trybunał 
Konstytucyjny odniósł się również do kwestii przedawnienia roszczeń. 
Stwierdził, że "Kwestią odmienną, pozostającą poza granicami zaskarżenia – 
a zatem poza sferą orzekania Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie – jest 
ocena konstytucyjności unormowań regulujących uwarunkowania dochodzenia 
roszczeń z tytułu stosunku służby w Policji (oraz związanych ze stosunkiem tej 
służby roszczeń pochodnych), w tym – kwestie zakresu i terminów 
przedawnienia tych roszczeń". Oznacza to, że kwestia ta może zostać 
uregulowana w ramach przepisów o przedawnieniu roszczeń. 
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Wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do omawianego 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego skutkowało zmianą z dniem 5 
grudnia 2013 r. brzmienia art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji dokonaną 
w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o Policji 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1351). Przepis ten 
otrzymał brzmienie "ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane urlopy 
wypoczynkowe lub dodatkowe oraz za niewykorzystany czas wolny od 
służby udzielany na podstawie art. 33 ust. 3". 
 
Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w rozpoznawanej sprawie 
wskazać należy, iż wprawdzie przepis art. 118 ust. 1 pkt 2 ustawy o Straży 
Granicznej nie był przedmiotem kontroli Trybunału Konstytucyjnego, w tym co 
do kwestii jego zgodności z art. 66 ust. 2 i art. 2 Konstytucji RP, to jednak 
ustawodawca dostrzegł, że dla zapewnienia pełnej spójności systemu prawa 
niezbędna jest nowelizacja przepisów tych aktów normatywnych, które 
zawierały analogiczną cenzurę czasową, jak ta zakwestionowana przez 
Trybunał Konstytucyjny – w tym art. 118 ust. 1 pkt 2 ustawy o Straży 
Granicznej. W uzasadnieniu do projektu powołanej wyżej ustawy z dnia 27 
września 2013 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw 
podano m.in., że projektowana ustawa zmierza do zapewnienia zgodności 
rozwiązań dotyczących służb mundurowych przyjętych w prawie krajowym z 
gwarancjami wynikającymi z przepisów prawa europejskiego. W 
konsekwencji przepis art. 118 ust. 1 pkt 2 ustawy o Straży Granicznej na 
podstawie art. 2 pkt 1 wskazanej ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz 
niektórych innych ustaw, z dniem 5 grudnia 2013 r. otrzymał brzmienie 
"ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane przed zwolnieniem ze służby 
urlopy wypoczynkowe lub urlopy dodatkowe oraz ekwiwalent za 
niewykorzystany czas wolny od służby udzielany na podstawie art. 37 
ust. 3". Oznacza to, że z przepisu art. 118 ust. 1 pkt 2 ustawy o Straży 
Granicznej usunięto ograniczenia w zakresie uprawnienia 
funkcjonariusza Straży Granicznej m.in. do ekwiwalentu pieniężnego za 
niewykorzystane przed zwolnieniem ze służby urlopy wypoczynkowe lub 
urlopy dodatkowe wyłącznie za trzy lata. 
 
W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego stwierdzenie przez Trybunał 
Konstytucyjny niekonstytucyjności normy prawnej zawartej w art. 114 ust. 1 
pkt 2 ustawy o Policji nie pozostaje bez znaczenia dla stosowania normy 
tożsamej, która zakresowo obejmuje m.in. art. 118 ust. 1 pkt 2 ustawy o Straży 
Granicznej. Powołany wyrok Trybunału Konstytucyjnego chociaż obalił 
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wyłącznie domniemanie konstytucyjności tej normy w określonej części i 
derogował w części wskazany przepis ustawy o Policji, w którym jest ona 
zamieszczona, to jednak spowodował nowy sposób interpretowania jego 
treści. Niewątpliwie dotyczy to również wykładni art. 118 ust. 1 pkt 2 ustawy o 
Straży Granicznej w brzmieniu obowiązującym w dacie orzekania przez 
organy w tej sprawie. Posłużenie się powyższymi zasadami interpretacyjnymi 
przy wykładni art. 118 ust. 1 pkt 2 ustawy o Straży Granicznej jest niezbędne 
po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, gdyż bez umotywowanych racji nie 
należy tożsamym sformułowaniom w dwóch aktach prawnych nadawać 
różnych znaczeń. 
 
W niniejszej sprawie powołany wyrok Trybunału Konstytucyjnego należy 
przyjąć jako wskazówkę interpretacyjną w zakresie, w jakim Trybunał 
stwierdził, że przepis w części obejmującej słowa "nie więcej jednak niż za 
ostatnie 3 lata kalendarzowe" jest niezgodny z art. 66 ust. 2 w związku z art. 2 
Konstytucji RP. Prawo do corocznego płatnego urlopu – jako gwarantowane 
konstytucyjnie – nie może być arbitralnie ograniczone. Dotyczy to również 
prawa do ekwiwalentu pieniężnego za urlop niewykorzystany, będącego 
prawem majątkowym, którego ograniczenie powinno odpowiadać wymogom 
określonym w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Ostatnio powołany przepis 
Konstytucji nie wskazuje przesłanek adekwatnych dla sytuacji poddanej 
kontroli Trybunału Konstytucyjnego, których wystąpienie pozwalałoby na 
ograniczenie prawa do korzystania z płatnego urlopu lub z traktowanej jako 
alternatywa urlopu (w razie niemożności jego wykorzystania) – rekompensaty 
pieniężnej. 
 
Przede wszystkim zauważyć należy, iż oparcie się przez Sąd I instancji 
wyłącznie na językowej wykładni art. 118 ust.1 pkt 2 omawianej ustawy 
prowadzi do konkluzji, której nie można pogodzić z zasadą praworządności i 
zasadą sprawiedliwości społecznej – art. 2 Konstytucji RP oraz określoną w 
art. 66 ust. 2 Konstytucji RP zasadą dni wolnych od pracy (służby) i 
corocznych płatnych urlopów wypoczynkowych i urlopów dodatkowych. 
Tymczasem Sąd I instancji zaaprobował dokonaną przez organy Straży 
Granicznej wykładnię art. 118 ust. 1 pkt 2 ustawy o Straży Granicznej, 
przyjmując, że przepis ten wyklucza możliwość wypłaty na rzecz skarżącego 
ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe i urlopy 
dodatkowe za okresy dłuższe niż ostatnie trzy lata. 
 
Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, uwzględniając treść i motywy 
omówionego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, takie rozumienie art. 118 ust. 
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1 pkt 2 ustawy o Straży Granicznej nie odpowiadało dyrektywie 
interpretacyjnej wykładni w zgodzie z Konstytucją RP, gdyż naruszało jej 
zasady określone w art. 66 ust. 2 i art. 2, co w odniesieniu do tożsamo 
brzmiącej normy zawartej w art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji stwierdził już 
Trybunał Konstytucyjny. Dokonując wykładni art. 118 ust. 1 pkt 2 ustawy o 
Straży Granicznej w ówczesnym brzmieniu należało zatem pominąć treść tego 
przepisu w części obejmującej słowa "nie więcej jednak niż za ostatnie 3 lata" 
(por. wyrok NSA z 13.01.2017, sygn. akt 2530/16). 
 
W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, podzielając stanowisko 
zaprezentowane w skardze kasacyjnej uznał, że zarówno organy, jak i Sąd I 
instancji dokonały błędnej wykładni art. 118 ust. 1 pkt 2 ustawy o Straży 
Granicznej. 
 
Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 
188 P.p.s.a. i art. 203 pkt. 1 P.p.s.a. orzekł, jak w sentencji wyroku. 
 

link: http://www.seirp.pl/ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-po-wyroku-
tk_-wyrok-nsa 

  

http://www.seirp.pl/ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-po-wyroku-tk_-wyrok-nsa
http://www.seirp.pl/ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-po-wyroku-tk_-wyrok-nsa
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ZAŻALENIE DO PROKURATURY REGIONALNEJ 
NA BEZCZYNNOŚĆ ORGANU CD. 

„ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU 
PRZESTĘPSTWA” – BI NR 9, STR. 7 

Zażalenie na bezczynność organu z dnia 16.11.2018 
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Odpowiedź Prokuratury Regionalnej z dnia 21.11.2018 

  



26 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 12 (78) 2018 

INFOTEKA NR 19 
PRZEGLĄD MEDIÓW (19 11 2018) 
Zawiera skrót artykułów dotyczących głównie szeroko pojętej 
problematyki emerytalno-rentowej, ze szczególnym uwzględnieniem 
wszelkich dostępnych newsów dotyczących ustawy represyjnej 
opublikowanych w prasie i mediach elektronicznych w wyborze 
dokonanym w Biurze ZG SEiRP. 

Brudziński nie cofnął żadnej decyzji o obniżeniu 
emerytury byłym funkcjonariuszom 
Aktualizacja: 2018-11-08 

https://www.rp.pl/Rzad-PiS/311079901-Brudzinski-nie-cofnal-zadnej-
decyzji-o-obnizeniu-emerytury-bylym-
funkcjonariuszom.html&cid=44&template=restricted  Izabela Kacprzak 

W ciągu blisko dwóch lat minister nie wydał ani jednej pozytywnej decyzji 
cofającej obniżkę emerytury byłym funkcjonariuszom. 

 
Państwo z tektury 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=226293241731867
6&id=1777736369171619&__tn__=K-R 

Jestem jednym z kilkudziesięciu tysięcy represjonowanych emerytów 
mundurowych, których „dobra zmiana” pozbawiła środków egzystencji i 
jednym z kilku tysięcy byłych funkcjonariuszy, którzy zwrócili się do 
Ministra Spraw Wewnętrznych o uwzględnienie przepisów art. 8a ustawy 
represyjnej cofających wobec nich skutki stosowania odpowiedzialności 
zbiorowej. Zwracając się do Ministra, miałem nadzieję, że przestrzegał on 
będzie zasad demokratycznego państwa prawa. Jednak po dwu latach 
wymiany jałowej korespondencji z Ministrem, przekonałem się, że w 
państwie pis podczas konfrontacji obywatela z władzą nie obowiązują 
żadne zasady cywilizowanego postępowania. 

 
 

https://www.rp.pl/Rzad-PiS/311079901-Brudzinski-nie-cofnal-zadnej-decyzji-o-obnizeniu-emerytury-bylym-funkcjonariuszom.html&cid=44&template=restricted
https://www.rp.pl/Rzad-PiS/311079901-Brudzinski-nie-cofnal-zadnej-decyzji-o-obnizeniu-emerytury-bylym-funkcjonariuszom.html&cid=44&template=restricted
https://www.rp.pl/Rzad-PiS/311079901-Brudzinski-nie-cofnal-zadnej-decyzji-o-obnizeniu-emerytury-bylym-funkcjonariuszom.html&cid=44&template=restricted
https://www.rp.pl/autor/66/izabela-kacprzak
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2262932417318676&id=1777736369171619&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2262932417318676&id=1777736369171619&__tn__=K-R
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Fikcyjna nadzieja... 8a po 20 latach służby w Policji 
(link do pliku PDF) 
Prezentujemy decyzję jaką otrzymał jeden z naszych kolegów, który chciał 
skorzystać z dobrodziejstwa sławetnego artykułu 8a, po ponad 20 latach 
służby na podstawowych stanowiskach w Policji, w ostatnich kilku latach 
na stanowisku zastępcy, a następnie komendanta jednego z 
podwarszawskich komisariatów Policji. Ten wykwit intelektualny 
urzędników MSWiA – to jawne kpiny z policjanta po 20 latach służby w 
dodatku w anturażu upowszechnianych informacji, że policjanci i milicjanci 
nie podlegają tej ustawie. 
 
Nie wiedziałeś, że w twojej sprawie toczyło się 
postępowanie administracyjne? Możesz żądać 
wznowienia 
Autor: Adam Sroga 08.04.2018; Aktualizacja: 10.04.2018 
https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1115908,wznowienie-
postepowania-administracyjnego-kiedy-to-mozliwe.html  
Powyższy artykuł publikujemy w kontekście wniosku, w którym wzywamy 
Dyrektora ZER MSWiA do wydania decyzji o umorzeniu tych postępowań 
i dołączenie do nich indywidualnych imiennie oznaczonych wyciągów z 
wniosków ZER MSWiA skierowanych do IPN o sprawdzenie 
świadczeniobiorców i odpowiedzi IPN w każdej pojedynczej, 
indywidualnej sprawie. 
 
O "ustawie dezubekizacyjnej" w Brukseli 
Porucznik Wojciech Raczuk, 28 lut, 12:25 
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/o-ustawie-dezubekizacyjnej-w-
brukseli-byly-szef-msw-represjonowany-w-prl-staje-w/x054qlr MATEUSZ 
BACZYŃSKI I JANUSZ SCHWERTNER 

Leżałem na ziemi, po chwili podniosłem się i zobaczyłem, jak leje się ze 
mnie krew. Zacząłem prosić jeszcze o 10 minut życia. 

Więcej w naszym wniosku do Premiera: 
http://www.seirp.pl/wniosek-o-przyznanie-renty-specjalnej  

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1115908,wznowienie-postepowania-administracyjnego-kiedy-to-mozliwe.html
https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1115908,wznowienie-postepowania-administracyjnego-kiedy-to-mozliwe.html
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/o-ustawie-dezubekizacyjnej-w-brukseli-byly-szef-msw-represjonowany-w-prl-staje-w/x054qlr
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/o-ustawie-dezubekizacyjnej-w-brukseli-byly-szef-msw-represjonowany-w-prl-staje-w/x054qlr
http://wiadomosci.onet.pl/autorzy/mateusz-baczynski-i-janusz-schwertner
http://wiadomosci.onet.pl/autorzy/mateusz-baczynski-i-janusz-schwertner
http://www.seirp.pl/wniosek-o-przyznanie-renty-specjalnej
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Postrzelony na służbie milicjant stracił część renty 
Izabela Kacprzak Aktualizacja: 2018-11-13, 19:46 Publikacja: 2018-11-13 
https://www.rp.pl/Sluzby-mundurowe/181119750-Postrzelony-na-sluzbie-
milicjant-stracil-czesc-renty.html&cid=44&template=restricted  

Został kaleką, kiedy jako milicjant ścigał zabójcę, PiS zabrało mu 
świadczenia. Czy premier przyzna mu rentę specjalną? PRL oddał 
zdrowie, III RP – rentę – historia 68-letniego dziś porucznika Wojciecha 
Raczuka, funkcjonariusza wydziału kryminalnego Milicji Obywatelskiej w 
Białej Podlaskiej, pokazuje, jak rozlicza się mundurowych bohaterów. 

 
Policjant stracił prawie 5 tys. zł emerytury, bo pilnował 
konsulatu. "Przygotowuję pismo do Trybunału Praw 
Człowieka" 
Marcin Pietraszewski 18.11.2018 
http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,24170804,policjant-stracil-
prawie-5-tys-zl-emerytury-przygotowuje.html 
Ma kilka prezydenckich odznaczeń, ponad 200 nagród oraz 
podziękowania za zabezpieczenie pielgrzymki Jana Pawła II w Sosnowcu. 
W "nagrodę" Krzysztofowi Kwiatkowskiemu obniżono emeryturę z 6,5 tys. 
do 1,7 tys. zł. 
 

Potraktowano nas gorzej niż przestępców 
Opublikowano: 13 11 2018r. 
http://gazetabaltycka.pl/promowane/potraktowano-nas-gorzej-niz-
przestepcow-nie-mamy-za-co-zyc 
/…/Wśród adresatów pisowskiej ustawy represyjnej są osoby starsze, 
które za młodu przeżyły piekło obozów koncentracyjnych, ofiary 
hitlerowskich eksperymentów medycznych, funkcjonariusze, którzy w 
służbie zostali ranni w wyniku starcia z bandytami i do dzisiaj 
pozostają kalekami. Wreszcie, ustawa ta skrzywdziła tysiące wdów i 
dzieci (w tym wiele dzieci niepełnosprawnych) pobierających renty po 
zmarłych funkcjonariuszach oraz dzieci niepełnosprawne będące jeszcze 
na utrzymaniu represjonowanych rodziców. 

https://www.rp.pl/autor/66/izabela-kacprzak
https://www.rp.pl/Sluzby-mundurowe/181119750-Postrzelony-na-sluzbie-milicjant-stracil-czesc-renty.html&cid=44&template=restricted
https://www.rp.pl/Sluzby-mundurowe/181119750-Postrzelony-na-sluzbie-milicjant-stracil-czesc-renty.html&cid=44&template=restricted
http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,24170804,policjant-stracil-prawie-5-tys-zl-emerytury-przygotowuje.html
http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,24170804,policjant-stracil-prawie-5-tys-zl-emerytury-przygotowuje.html
http://gazetabaltycka.pl/promowane/potraktowano-nas-gorzej-niz-przestepcow-nie-mamy-za-co-zyc
http://gazetabaltycka.pl/promowane/potraktowano-nas-gorzej-niz-przestepcow-nie-mamy-za-co-zyc
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Kuchciński: do TK trafi stanowisko Sejmu o 
konstytucyjności tzw. ustawy dezubekizacyjnej 
Aktualizacja: 2018-10-10. 
https://www.pap.pl/aktualnosci/news,337757,kuchcinski-do-tk-trafi-
stanowisko-sejmu-o-konstytucyjnosci-tzw-ustawy 

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński zapowiedział, że do Trybunału 
Konstytucyjnego przesłane zostanie stanowisko Sejmu, zgodnie z którym 
tzw. ustawa dezubekizacyjna jest w całości zgodna z konstytucją. "W 
związku z wątpliwościami wokół ustawy dezubekizacyjnej informuję, że 
nie podzielam opinii Komisji Ustawodawczej w części dotyczącej 
niezgodności art. 15c ust. 2 i 3 ustawy z Konstytucją. Do TK przesłane 
zostanie stanowisko, zgodnie z którym ustawa jest w całości zgodna z 
Konstytucją" - napisał marszałek na Twitterze. 

 

Mecenas o ustawie dezubekizacyjnej: Pięć skarg do EPTC 
to taka próbna seria - zobaczymy, co z nimi ten sąd zrobi 
Mira Suchodolska 12.10.2018, 
http://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/582963,ustawa-
dezubekizacyjna-rakowska-trela-etpc-dezubekizacyjna-ubezy-renta-
emerytura.html,komentarze-popularne,1#comment-4843746 

"Mam nadzieję, że Trybunał odpowie jeszcze w tym roku. Ta pierwsza 
odpowiedź będzie krótka: przyjmujemy bądź nie przyjmujemy skargi. 
Liczę jednak na to, że skargi zostaną przyjęte do rozpoznania" - mówi 
mecenas Anna Rakowska Trela, która reprezentuje osoby objęte ustawą 
dezubekizacyjną. 

 

Strasburg na razie nie dla represjonowanych emerytów 
mundurowych –  
info. p. mec. A. Rakowskiej Treli:/…/ 

„… Szanowni Państwo, dziś odebrałam pierwsze z rozstrzygnięć 
Trybunału odnośnie skarg, które składałam - niestety, Trybunał uznał 
skargę za niedopuszczalną z uwagi na niewyczerpanie krajowych 
środków odwoławczych (art. 35 par. 1 Konwencji). Należy zakładać, że w 

https://www.pap.pl/aktualnosci/news,337757,kuchcinski-do-tk-trafi-stanowisko-sejmu-o-konstytucyjnosci-tzw-ustawy
https://www.pap.pl/aktualnosci/news,337757,kuchcinski-do-tk-trafi-stanowisko-sejmu-o-konstytucyjnosci-tzw-ustawy
http://www.dziennik.pl/autor/40,mira-suchodolska
http://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/582963,ustawa-dezubekizacyjna-rakowska-trela-etpc-dezubekizacyjna-ubezy-renta-emerytura.html,komentarze-popularne,1#comment-4843746
http://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/582963,ustawa-dezubekizacyjna-rakowska-trela-etpc-dezubekizacyjna-ubezy-renta-emerytura.html,komentarze-popularne,1#comment-4843746
http://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/582963,ustawa-dezubekizacyjna-rakowska-trela-etpc-dezubekizacyjna-ubezy-renta-emerytura.html,komentarze-popularne,1#comment-4843746
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pozostałych sprawach, które składałam, odpowiedź będzie analogiczna. 
Przykro mi. Jednocześnie moje domysły co do przenoszenia do innych 
sądów spraw, które Apelacja "odwiesiła" się sprawdzają - w takiej właśnie 
sprawie na portalu informacyjnym ukazała mi się informacja, że Sąd 
Okręgowy zwraca się do Apelacyjnego o przekazanie. 
Pozdrawiam i pozostaję do dyspozycji, adwokat prof. nadzw. dr hab. Anna 
Rakowska-Trela …” 
 

Interpelacja nr 26712 do ministra spraw wewnętrznych i 
administracji w sprawie przepisów tzw. ustawy 
dezubekizacyjnej 
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B59HT6&vi
ew=6 

 

Interpelacja nr 26276 do ministra spraw wewnętrznych i 
administracji w sprawie przewlekłości w wydawaniu 
decyzji na podstawie art. 8a tzw. ustawy dezubekizacyjnej 
z dnia 16.12.2016 r. 
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B4WHMN&
view=6 

 

Interpelacja nr 26251 do ministra spraw wewnętrznych i 
administracji w sprawie przedłużających się postępowań 
administracyjnych dotyczących odwołań funkcjonariuszy 
od decyzji obniżających świadczenia emerytalne 
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B4WHLV&v
iew=6  

 

  

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B59HT6&view=6
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B59HT6&view=6
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B4WHMN&view=6
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B4WHMN&view=6
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B4WHLV&view=6
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B4WHLV&view=6
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Interpelacja nr 26775 do ministra spraw wewnętrznych i 
administracji w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej 
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B5EJ6A&vi
ew=6 

 

Interpelacja nr 22953 do ministra spraw wewnętrznych i 
administracji w sprawie wysokości udzielanych przez 
MSWiA dotacji dla organizacji pozarządowych, 
stowarzyszeń i fundacji 
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=014D4181&
view=6 

 

Interpelacja nr 27721 w sprawie patologii w suwalskiej 
Policji Zgłaszający Bożena Kamińska. Adresat minister 
spraw wewnętrznych i administracji. Data wpływu 15-11-
2018 do decyzji Prezydium Sejmu 
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=27721 

Interpelacja nr 27721 w sprawie patologii w suwalskiej Policji 

Zgłaszający Bożena Kamińska, Adresat minister spraw wewnętrznych i 
administracji 

Data wpływu 15-11-2018 do decyzji Prezydium Sejmu 

INTERPELACJA 

Do Joachima Brudzińskiego – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 
sprawie patologii w suwalskiej Policji 

Szanowny Panie Ministrze,  

Po ostatnich wyborach parlamentarnych wygranych przez Prawo i 
Sprawiedliwość i dodatkowo po objęciu przez Pana Jarosława Zielińskiego 
stanowiska Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i 
Administracji niemalże w ekspresowym tempie z podległych mu struktur 
suwalskiej Policji odeszło kilkunastu, a nawet jak mówi część źródeł 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B5EJ6A&view=6
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B5EJ6A&view=6
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=014D4181&view=6
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=014D4181&view=6
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=27721
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kilkudziesięciu funkcjonariuszy. Wszyscy zajmowali stanowiska funkcyjne: 
komendantów, naczelników wydziałów oraz dyżurnych. Ową „czystkę”, jak 
wynika z otrzymanych przeze mnie sygnałów zarządził Pan Jarosław Zieliński. 
Część funkcjonariuszy odeszła sama nie widząc możliwości służby pod dyktando 
Pana Zielińskiego, pozostali „dostali propozycje nie do odrzucenia” i także 
odeszli. Ponadto dotarła do mnie także informacja, iż po ostatnich wygranych 
wyborach przez Prawo i Sprawiedliwość, podczas jednej z „imprez” służb 
mundurowych z regionu Podlasia Pan Jarosław Zieliński zorganizował sobie 
pokój w tamtym lokalu, w którym podejmował na rozmowy kolejno 
funkcjonariuszy zainteresowanych pozostaniem w służbie. Każdy z nich otrzymał 
podobno informację zwrotną w jakim charakterze jego pozostanie w strukturach 
Policji widzi Pan Jarosław Zieliński. To wręcz niebywałe, żeby nie powiedzieć 
skandaliczne! Na tym jednak nie koniec. Na miejsce doświadczonych oficerów z 
długoletnim stażem i doświadczeniem mianowani zostali młodzi policjanci. W 
myśl zasady „mierni, ale wierni”. Stanowiska komendantów w suwalskiej Policji 
objęli młodzi funkcjonariusze z Białegostoku i Augustowa. Po „przyjściu” do 
Suwałk otrzymali od razu awanse „z przyspieszenia” na wyższe stopnie poza 
kolejnością. Dodatkowo Komendant KMP w Suwałkach po roku służby dostał 
kolejny poza kolejnością awans na wyższy stopień. Naczelnikami wydziałów w 
KMP w Suwałkach lub ich zastępcami zostali między innymi: sierżant sztabowy 
z kilkuletnim stażem Naczelnikiem Wydziału Kadr, Ruchem Drogowym kieruje 
„ledwie”, jak wskazuje anonimowe źródło młodszy aspirant, a w 
„Dochodzeniówce” zastępcą Naczelnika Wydziału został funkcjonariusz, który 
nigdy w swoim zawodowym życiu nie przeprowadził poważnej sprawy. Wybierani 
są, jak wskazuje anonimowe źródło właśnie tacy funkcjonariusze, a nie 
doświadczeni oficerowie lub podoficerowie, którzy jeszcze zostali i którzy nie 
tylko chcieliby, ale i mają odpowiednie doświadczenie i predyspozycje do 
kierowania ludźmi. W dodatku kilku doświadczonych funkcjonariuszy kończy 
studia oficerskie, ale im jak to się określa „stołków się nie proponuje”. 

Ponadto obecny Komendant KMP w Suwałkach wymyślił sobie akcję 
„błysk”, która już stała się pośmiewiskiem niemal w całej Polsce. Polega ona na 
tym by ustawiać radiowozy w najbardziej uczęszczanych miejscach i włączać 
światła błyskowe przez pół godziny stojąc, by być widocznym. Policjanci w tym 
czasie nic nie mają robić. Po prostu mają być tylko widoczni. I taki „rytuał” odbywa 
się kilka razy dziennie w różnych wyznaczonych przez Pana Komendanta 
miejscach bez względu na porę roku i warunki atmosferyczne. Co kuriozalne 
Komendant KMP w Suwałkach nie uczestniczy w sesjach Rady Miasta, gdyż ma 
zakaz udziału w spotkaniach z władzami Suwałk i samorządowcami. Nikt z 
suwalskiej Policji nie może uczestniczyć w imprezach lokalnych nawet 
charytatywnych, które nie są organizowane przez lokalne struktury Prawa i 
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Sprawiedliwości. Natomiast, gdy ‘imprezy” i uroczystości organizuje Prawo i 
Sprawiedliwość lub odbywają się one pod patronatem tej partii wówczas 
komendanci i naczelnicy z KMP w Suwałkach muszą być wszyscy!!! Albo prawie 
wszyscy. Zastanawiać może tylko to, po co całe kierownictwo KMP w Suwałkach 
na koncertach muzycznych czy wystawach?! W dodatku jeden z patroli od blisko 
dwóch lat, a może i dłużej pilnuje całą dobę posesji Pana Jarosława Zielińskiego 
w podsuwalskiej wsi. Czy jest tam fizycznie obecny, czy też nie radiowóz i tak 
musi „dozorować”. Osobiście wspomniane patrole kontroluje obecny Komendant 
KMPO w Suwałkach. Kontrolują także „ów dozór” patrole z KWP w Białymstoku. 
Dzwonią i pytają „czy wszystko jest ok z domem Wiceministra Jarosława 
Zielińskiego” dyżurni KWP w Białymstoku. Policjanci muszą „twardo” siedzieć we 
wspomnianych radiowozach, a jeśli mają potrzebę w ich miejsce musi przyjechać 
inny patrol. Podobno na co zwraca się uwagę Pan Jarosław Zieliński wybudował 
się także w miejscowości Krzywe i już w niedługim czasie suwalscy policjanci 
będą musieli pilnować dwóch posesji. I co kuriozalne posesjach Pana Jarosława 
Zielińskiego ma podłączony alarm bezpośrednio do dyżurnego w KMP w 
Suwałkach, a nie do firmy ochroniarskiej. 

Ponadto Pan Jarosław Zieliński jako Sekretarz Stanu w MSWiA ogólnie 
lubi być w centrum uwagi. Przyjeżdża z ochroną SOP-u służbowymi 
samochodami. Co kuriozalne i wręcz niewiarygodne bardzo często za 
funkcjonariuszy SOP-u „robią” miejscowi policjanci, którzy przebierają się w 
garnitury, zakładają okulary i wkładają do ucha słuchawki od telefonów i 
nośników by poważniej wyglądać i chodzą w pobliżu Pana Wiceministra 
Zielińskiego. Tak było między innymi na imprezie z okazji Dnia Strażaka w 
Suwałkach, gdzie owa „pseudo ochrona” idzie obok Pana Zielińskiego. Tuż obok 
wspomnianego Pana Ministra szedł również Komendant Wojewódzki Policji z 
Białegostoku, dobrze „znający” ową „ochronę”, bo w końcu wśród niej był także 
naczelnik jednego z wydziałów KWP w Białymstoku. Co ciekawe, jak Pan 
Jarosław Zieliński jedzie z Warszawy do Suwałk to taka informacja wpływa do 
Komendanta KMP w Suwałkach i wówczas z jego polecenia przy głównej drodze 
ustawiając się policyjne patrole w różnych miejscach i „błyskają”. Bywało również 
tak, że patrole zjeżdżały do KMP w Suwałkach i wyjeżdżały pojedynczo, tak by 
było jeszcze więcej widocznych radiowozów i motorów błyskających. To 
przywołuje wspomnienia dość nieprzyjemnych komunistycznych czasów. 

W dodatku w trakcie debat społecznych z udziałem Pana Wiceministra 
Jarosława Zielińskiego w różnych miejscach w Suwałkach za publiczność robili 
wielokrotnie cywilni pracownicy z KMP w Suwałkach, którzy na owe debaty byli 
wożeni na polecenie Komendanta. Pan Jarosław Zieliński podzielił społeczność 
w Suwałkach. Wszystkie rocznice i obchody Świąt Państwowych i tych o 
charakterze lokalnym obchodzone są bez udziału miejscowych struktur Policji. 
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Kuriozalne jest także to, że nawet na Święto Policji nie zaprasza się 
przedstawicieli miasta i samorządu. Nawet na Dzień Dziecka organizowany 
przez miasto Suwałki Policjanci nie mogli pojechać ze swoim sprzętem, aby 
pokazać go dzieciom, gdyż był zakaz Pana Wiceministra Jarosława Zielińskiego. 
Pan Jarosław Zieliński „wymyślał” sobie Dzień Dziecka w innym dniu i wówczas 
policjanci jeździli po szkołach i namawiali dyrekcje na zorganizowanie grup dzieci 
na imprezę Dnia Dziecka pod patronatem Pana Wiceministra. I właśnie tak 
później, w wyniku takich działań i zachowań dochodzi do patologii! Bulwersować 
może także fakt, iż jak podaje pewne źródło, które chce pozostać anonimowe, 
że po ostatnich wyborach parlamentarnych w KMP w Suwałkach niejako na etat 
zatrudniony został jedne z miejscowych księży. Ma on w KMP w Suwałkach swój 
pokój, kartę wejściową. W dodatku po całej Polsce wozi go służbowym 
samochodem kierowca Komendanta KMP w Suwałkach! Pobiera pensję, a nikt 
do zbyt często w KMP w Suwałkach nie widuje. Właściwie po dziś dzień wielu 
zastanawia się jaki był cel zatrudnienia owego księdza?! I po co wydawać na „to 
stanowisko” pieniądze? 
W związku z powyższym zwracam się z pytaniem do Pana Ministra: 1. Czy 
uważa Pan w świetle przestawionych informacji za właściwe dotychczasowe 
postępowanie Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego? Czy 
takie zachowanie/postawy są właściwe dla Sekretarza Stanu w Ministerstwie? 
Czy nie uważa Pan, że zwłaszcza kierownictwo MSWiA powinno szczególnie 
„świecić przykładem”? 2. Ilu funkcjonariuszy, w tym przede wszystkich tych 
funkcyjnych odeszło ze służby w KMP w Suwałkach od czasu ostatnich 
wygranych wyborów parlamentarnych przez Prawo i Sprawiedliwość? 3. Czy nie 
uważa Pan, że akcja określona już mianem „akcji błysk” jedynie ośmiesza 
struktury suwalskiej Policji i sprawia w rzeczywistości, że suwalscy 
funkcjonariusze stają się niestety „pośmiewiskiem” na oczach wszystkich 
Polaków, w tym także „ich koleżanek i kolegów po fachu”? 4. Dlaczego po dziś 
dzień przedstawiciele Służb Mundurowych, w tym przypadku z KMP w 
Suwałkach nie uczestniczą w ważnych uroczystościach, nawet tych o 
charakterze Świąt Państwowych, jedynie w uroczystościach i wydarzenia 
organizowanych przez PiS lub pod jego „patronatem”? Nie uważa Pan Minister 
przy tym, że Pan Jarosław Zieliński swoim postępowaniem podzielił i dalej dzieli 
lokalną społeczność w Suwałkach i to już począwszy od tych najmłodszych 
pokoleń? Czy właśnie tak ma wyglądać ta „dobra zmiana” PiS w Suwałkach? 5. 
Czy może Pan jednocześnie obiecać, że dołoży wszelkich starań, aby podczas 
uroczystości organizowanych w Suwałkach przez władze lokalne, a nie tylko na 
tych „pod patronatem” PiS uczestniczyli przedstawiciele suwalskiej Policji? 6. W 
jakim celu w KMP w Suwałkach zatrudniono jednego z miejscowych księży i 
czemu ma służyć utrzymywanie przez lokalną społeczność tego stanowiska w 
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strukturach KMP w Suwałkach? 7. Czy zamierza Pan wyciągnąć stosowne 
konsekwencje wobec podległego Panu Wiceministra Jarosława Zielińskiego? A 
może „utożsamia się” Pan z przedstawionymi „patologicznymi” zachowaniami i 
postawami Pana Wiceministra Jarosława Zielińskiego? 

 

Suwalscy policjanci mają dość wiceministra Jarosława 
Zielińskiego 
http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,24170351,suwalscy-
policjanci-maja-dosc-wiceministra-jaroslawa-zielinskiego.html  

Maciej Chołodowski, 5.11.2018.  

Suwalscy policjanci mają dość tego, jak są traktowani przez wiceministra 
Jarosława Zielińskiego - suwalskiego posła, podlaskiego "barona" PiS 

 

Dymisja Zielińskiego nieuchronna? "Policjanci są traktowani 
jak chłopi pańszczyźniani" 
https://dorzeczy.pl/kraj/84021/Dymisja-Zielinskiego-nieuchronna-
Policjanci-sa-traktowani-jak-chlopi-panszczyzniani  

Policjanci są traktowani jak słudzy, jak chłopi pańszczyźniani, a nie jak 
funkcjonariusze poważnego państwa. Nikt się nimi nie zajmuje do 
momentu, gdy są potrzebni do obsypania wiceministra Zielińskiego 
konfetti lub do stania pod jego domem - podkreśla Marek Biernacki były 
szef MSWiA, minister sprawiedliwości oraz koordynator ds. służb 
specjalnych. 

 

Panowie od historii 
https://www.tygodnikprzeglad.pl/panowie-od-historii/  

Przemysław Witkowski, Listopad 13, 2018. 

Od lat do IPN napływali ludzie związani ze skrajną prawicą. Instytut stał 
się przechowalnią radykałów, eks-katechetów i hobbystów 

 

http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,24170351,suwalscy-policjanci-maja-dosc-wiceministra-jaroslawa-zielinskiego.html
http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,24170351,suwalscy-policjanci-maja-dosc-wiceministra-jaroslawa-zielinskiego.html
https://dorzeczy.pl/kraj/84021/Dymisja-Zielinskiego-nieuchronna-Policjanci-sa-traktowani-jak-chlopi-panszczyzniani
https://dorzeczy.pl/kraj/84021/Dymisja-Zielinskiego-nieuchronna-Policjanci-sa-traktowani-jak-chlopi-panszczyzniani
https://www.tygodnikprzeglad.pl/panowie-od-historii/
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To już będzie inna Policja... 
https://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/marek-balawajder/blogi/news-to-juz-
bedzie-inna-
policja,nId,2658962#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_camp
aign=chrome 

Autor: Marek Balawajder, piątek, 9 listopada. /…/  
Zapomnieli, że w służbie są dzisiaj 20-, 30-, 40-latkowie. Zapomnieli, że 
za 2,5 tysiąca nie da się żyć, zapomnieli, że etosu do garnka nie włożysz 
i zupy nie ugotujesz. Nie zrzucą już winy na komunistyczne macki, bo sami 
te macki odcięli. I gdzie są winni? Bo w sobie winy nie widzą. 

Dzisiaj Policjanci poczuli, że w jedności siła, że jak się zjednoczą i nie 
dadzą złamać, to zmienią swoje życie. 

 

Afera KNF: Pałką bezpieki w Czarneckiego 
Wojciech Czuchnowski, 17 listopada 2018 

http://wyborcza.pl/7,75398,24178912,afera-knf-palka-bezpieki-w-
czarneckiego.html  
Robienie z Leszka Czarneckiego agenta bezpieki ma w oczach opinii 
publicznej zohydzić bankiera, dzięki któremu udało się ujawnić aferę KNF. 
Sprawę jego kontaktów z SB opisywaliśmy 10 lat temu. Czarnecki na 
nikogo nie donosił. O naciskach ze strony służb powiedział kolegom z 
konspiracji. 
 

„Brak standardów”. Szybka habilitacja Marka 
Chrzanowskiego 
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/%E2%80%9Ebrak-
standard%C3%B3w%E2%80%9D-szybka-habilitacja-marka-
chrzanowskiego/ar-BBPP5b8?li=BBr5MK7 

Grażyna Zawadka, Izabela Kacprzak 7 godz. Temu Zarzuty o plagiat, 
„brak standardów”, niewielki dorobek naukowy - kontrowersje wokół 
kariery naukowej dr Marka Chrzanowskiego, byłego już 
przewodniczącego KNF. 

https://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/marek-balawajder/blogi/news-to-juz-bedzie-inna-policja,nId,2658962#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
https://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/marek-balawajder/blogi/news-to-juz-bedzie-inna-policja,nId,2658962#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
https://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/marek-balawajder/blogi/news-to-juz-bedzie-inna-policja,nId,2658962#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
https://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/marek-balawajder/blogi/news-to-juz-bedzie-inna-policja,nId,2658962#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
http://wyborcza.pl/7,75398,24178912,afera-knf-palka-bezpieki-w-czarneckiego.html
http://wyborcza.pl/7,75398,24178912,afera-knf-palka-bezpieki-w-czarneckiego.html
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/%E2%80%9Ebrak-standard%C3%B3w%E2%80%9D-szybka-habilitacja-marka-chrzanowskiego/ar-BBPP5b8?li=BBr5MK7
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/%E2%80%9Ebrak-standard%C3%B3w%E2%80%9D-szybka-habilitacja-marka-chrzanowskiego/ar-BBPP5b8?li=BBr5MK7
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/%E2%80%9Ebrak-standard%C3%B3w%E2%80%9D-szybka-habilitacja-marka-chrzanowskiego/ar-BBPP5b8?li=BBr5MK7
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Cyryl jak Cyryl, ale te metody 
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Tercet egzotyczny czy ostatnie takie trio 
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POSIEDZENIE PREZYDIUM ZG SEIRP 
W dniu 7 grudnia 2018 roku, w siedzibie ZG SEiRP w Warszawie, odbyło 
się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SEiRP. Prowadził je 
Prezes Antoni Duda. Poza nim w posiedzeniu udział wzięli: Leszek Orkisz, 
Jerzy Skrycki, Agnieszka Smolińska, Waldemar Sopek, Piotr Styczyński 
oraz Wojciech Trzeciecki. Otwarcia obrad dokonał Prezes Antoni Duda, 
który poinformował o trybie zwołania posiedzenia i jego celach. 
Jednogłośnie przyjęto porządek obrad. 
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Po omówieniu protokołu z wcześniejszego posiedzenia Prezydium 
podjęto Decyzję o pomocy finansowej z funduszu OPP zgodnej z 
Protokołem Komisji OPP – przyznano pomoc na ogólną kwotę 19 tys. 
złotych. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Prezesa Antoniego Dudy 
podjęto Decyzję w sprawie rekomendacji dotychczasowego składu 
personalnego Komisji OPP jako składu na VIII Kadencję ZG SEiRP. 

W kolejnej Decyzji postanowiono przyjąć druk sprawozdania finansowego 
za rok 2018 dla Kół oraz Zarządów Wojewódzkich i Okręgowych, jako 
obowiązujący druk sprawozdania finansowego za 2018 rok. 

Na wniosek Prezesa Antoniego Dudy Prezydium zarekomenduje na 
najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego SEiRP kandydata do 
pełnienia obowiązków funkcji Skarbnika – Wojciecha Trzecieckiego, który 
wyraził na to zgodę. 

Przydzielono zakresy obowiązków także innym członkom Prezydium ZG 
SEiRP. Piotr Styczyński, oprócz Sekretarza ZG będzie pełnił także funkcję 
Rzecznika Prasowego ZG SEiRP, a Waldemar Sopek odpowiedzialny 
będzie za problematykę dotyczącą ustawy represyjnej. 
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Ustalono kolejne posiedzenie Prezydium ZG na koniec stycznia, a 
najbliższe posiedzenie Zarządu Głównego planowane jest na drugą 
połowę marca 2019 roku. 

Piotr Styczyński 
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SEJM RP 
STANOWISKO MARSZAŁKA M. 

KUCHCIŃSKIEGO  
Marszałek Sejmu, Marek Kuchciński w dniu 23.11.2018r. przekazał do 
Trybunału Konstytucyjnego stanowisko Sejmu w sprawie pytań 
prawnych Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczących konstytucyjności 
ustawy represyjnej. 
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Do pobrania: 

Pełna treść pisma wraz z uzasadnieniem. 

 
 

FSSM RP 
O SPRAWIE OPINII SEJMU NT. USTAWY 
REPRESYJNEJ POINFORMOWALIŚMY 

INSTYTUCJE UE 
FSSM RP wykonała kolejny krok w sprawie kuriozalnej zmiany opinii 
Sejmu nt. ustawy represyjnej przygotowanej dla TK. W dniu 5.12.2018 
stosowna informacja wraz z zestawieniem treści obu opinii została 
przesłana do szefów instytucji UE oraz europosłów SLD, których możemy 
chyba spokojnie nazwać "rzecznikami" osób poszkodowanych tą ustawą 
w Parlamencie Europejskim. 

Link do pełnej informacji na stronie FSSM RP: 

https://fssm.pl/o-sprawie-opinii-sejmu-nt_-ustawy-represyjnej-
poinformowalismy-instytucje-ue 

  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxv4WN3Z_fAhXLiiwKHVifBiEQFjAHegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fwww.janusz-zemke.pl%2Fpdf%2FDezubekizacja%25202017%2FStanowisko_marszalka.pdf&usg=AOvVaw1HBMIqs2LOelDcfYTLwVwj
https://fssm.pl/o-sprawie-opinii-sejmu-nt_-ustawy-represyjnej-poinformowalismy-instytucje-ue
https://fssm.pl/o-sprawie-opinii-sejmu-nt_-ustawy-represyjnej-poinformowalismy-instytucje-ue
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH 
KOŁO W MYSŁOWICACH W KOPALNI SREBRA I 

SZTOLNI CZARNEGO PSTRĄGA W 
TARNOWSKICH GÓRACH 

24 listopada 2018 r. koleżanki i koledzy z Koła Nr 27 SEiRP w 
Mysłowicach udali się na zaplanowaną wycieczkę do Kopalni Srebra i 
Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach. 
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Wycieczkę rozpoczęliśmy od podziemnego przepływu łodziami 600 – 
metrowego odcinka pomiędzy szybami Ewa i Sylwester XIX – wiecznej 
Sztolni Głębokiej Fryderyk. Chodnik odwadniający tarnogórskie 
podziemia zwany sztolnią wykuty został w skale dolomitowej na 
głębokości ok. 20 – 30 metrów, w zależności od ukształtowania terenu. 
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Po zakończeniu rejsu udaliśmy się do jedynej w Polsce trasy turystycznej, 
która prowadzi przez podziemia będące pozostałością po dawnym 
górnictwie kruszców srebra, ołowiu i cynku. W czasie tej wędrówki 
mieliśmy okazję zobaczyć wykute w skale przodki górnicze, chodniki 
transportowe i potężne komory powstałe na przełomie XVIII i XIX wieku. 
Labirynt korytarzy, z których najniższy fragment ma wys. ok. 140 cm, to 
pozostałość po działającej do początku XX wieku królewskiej kopalni 
kruszców Fryderyk. 
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Szlak dla turystów liczy 1740 metrów i łączy ze sobą trzy szyby górnicze: 
Anioł, Żmija i Szczęść Boże. Jedną z największych atrakcji jest przepływ 
łodziami na długości 270 m. 

Warto zaznaczyć, że 9 lipca 2017 r. podczas 41 Sesji Komitetu 
Światowego Dziedzictwa, opisane wyżej obiekty w Tarnowskich Górach 
zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 

Wycieczkę przebogatą we wrażenia, które z pewnością pozostaną na 
długo w naszej pamięci, zakończyliśmy smacznym obiadem w pobliskiej 
restauracji. 

http://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi,B62F0AA70BC8A2560C2CFC78F419
9A99707282D5 

Tekst i zdjęcia: Mieczysław Skowron 

  

http://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi,B62F0AA70BC8A2560C2CFC78F4199A99707282D5
http://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi,B62F0AA70BC8A2560C2CFC78F4199A99707282D5
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20 LECIE KRAJOWEGO ZARZĄDU EMERYTÓW I 
RENCISTÓW SW 

W dniu 16 listopada 2018 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym 
„Jastrząb” w Poraju odbyła się uroczystość 20 lecia Krajowego Zarządu 
Emerytów i Rencistów Służby Więziennej. Gospodarzami wym. spotkania 
byli: Przewodniczący KZEiR SW, i Wiceprezydent FSSM RP, ppłk Janusz 
Kwiecień, Wiceprzewodniczący KZ i Przewodniczący Terenowego Koła w 
EiR SW przy Areszcie Śledczym w Katowicach, mjr w st. spocz. Stanisław 
Jaguś. 
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Wśród zaproszonych gości byli: Poseł na Sejm RP z Platformy 
Obywatelskiej, Ewa Kołodziej, Prezydent FSSM RP, płk w st. spocz. 
Zdzisław Czarnecki, Sekretarz FSSM RP-Bogusława Łukasiewicz, 
Członek Zarządu FSSM RP- Grzegorz Domaszewicz, Dyrektor Biura 
Emerytalnego CZSW- por. Wioletta Szostak, Dyrektor Okręgowy SW w 
Katowicach, ppłk Andrzej Baliński, Dyrektor Aresztu Śledczego SW w 
Katowicach, ppłk Grzegorz Janik, Wiceprezes ZW SEiRP w Katowicach, 
Ewa Macek i członkowie Terenowego Koła Emerytów i Rencistów Służby 
Więziennej w Katowicach. 
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Spotkanie prowadził Wiceprzewodniczący KZ i Przewodniczący TKEiR 
SW w Katowicach, Stanisław Jaguś. Na wstępie zapoznano uczestników 
ze szczegółową genezą powstania i działalnością KZ i wym. Koła SW w 
Katowicach. 

Poseł na Sejm RP, Ewa Kołodziej zaznaczyła, że od wielu lat uczestniczy 
w spotkaniach organizowanych przez TKEiR SW w Katowicach. 
Zaznaczyła, że wym. Koło jest najlepiej zorganizowanym i zintegrowanym 
w Polsce. Jest to zasługa Przewodniczącego Stanisława Jagusia. 
Nadmieniła, że wspierała, wspiera i wspierać będzie emerytów i rencistów 
służb mundurowych, w dalszym ciągu będzie zabiegać o przywrócenie im 
emerytur, rent inwalidzkich i rent rodzinnych, których dotknęła ustawa z 16 
grudnia 2016 r. 

Z kolei Prezydent FSSM RP-Zdzisław Czarnecki w swoim wystąpieniu 
podkreślił bardzo dobrą współpracę z KZEiR SW, zwłaszcza z jej 
Przewodniczącym Januszem Kwietniem. Zwrócił uwagę na integrację SW 
z innymi służbami należącymi do Federacji, zwłaszcza Policji, Wojska. 
Nadmienił, że wzorując się na państwie niemieckim, w naszym kraju 
powinien być jeden związek zrzeszający wszystkie służby mundurowe, a 
nie kilkaset różnych związków. W Niemczech to sprawdziło się i 
zintegrowało środowisko mundurowe. 

Zaznaczył, że wszystkie służby mundurowe powinny walczyć o swoją 
godność i honor. Zwłaszcza emeryci, renciści, wdowy i sieroty dotknięte 
ustawą z 16 grudnia 2016 r. Pochwalił KZEiR Służby Więziennej za 
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aktywność w zbieraniu podpisów pod Inicjatywą Ustawodawczą dot. 
zmiany ustawy z 16.12.2016r, w wyniku której drastycznie obniżone 
zostały emerytury, renty inwalidzkie i renty rodzinne służb mundurowych. 

W Liście skierowanym zarówno do KZ i TKEiR SW pogratulował 
wspaniałego Jubileuszu i życzył dalszej dobrej współpracy. 

W-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i 
Rencistów Policyjnych w Katowicach, Ewa Macek pogratulowała 
Przewodniczącemu KZEiR SW w Łodzi, Januszowi Kwiecień, 
Wiceprzewodniczącemu KZ i Przewodniczącemu Terenowego Koła EiR 
SW w Katowicach, Stanisławowi Jagusiowi i członkom wym. Koła, 
przedstawicielom SW wspaniałego Jubileuszu. Oprócz wym. Jubilatów 
podziękowała także Pani Poseł na Sejm RP-Ewie Kołodziej i 
Prezydentowi oraz członkom Zarządu FSSM RP- za współpracę, duże 
zaangażowanie, wspólne konferencje, spotkania dot. skutków ustawy z 
16.12.2016 r. Podkreśliła duże zaangażowanie ze strony KZEiR Służby 
Więziennej w Katowicach w zbieraniu podpisów ws ustawy dot. zmiany 
ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016r. Nadmieniła, że woj. śląskie zajęło 
2 miejsce w kraju w zbiórce tych podpisów. 

Przedstawicielka ZW SEiRP w Katowicach odniosła się do odbytego 28 
lutego br. wysłuchania w Europarlamencie w Brukseli dot.” Represji wobec 
służb mundurowych”, gdzie Eurodeputowani jednoznacznie podkreślili, że 
„każda zmieniająca się władza w kraju powinna mieć wielki szacunek dla 
ciężkiej, niebezpiecznej służby MUNDUROWYCH i traktować ich z 
GODNOŚCIĄ i HONOREM”. 

Ewa Macek odczytała i wręczyła List Prezesa ZW SEiRP w Katowicach z 
gratulacjami dla Jubilata-Stanisława Jagusia i jego Członków Koła.  

Głos zabierali także zaproszeni przedstawiciele Służby Więziennej. Były 
także odznaczenia i dyplomy dla Emerytów i Rencistów SW. 

Podniosłym akcentem uroczystości było wręczenie medali „20-lecia 
Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej” z 
Certyfikatem w podziękowaniu za współpracę i wsparcie działań na rzecz 
Związku dla: Posłanki na Sejm RP, Ewy Kołodziej, Wiceprezes ZW SEiRP 
w Katowicach, Ewy Macek, Dyrektorowi Okręgowemu SW w Katowicach, 
ppłk Andrzejowi Balińskiemu, Dyrektorowi Aresztu Śledczego SW w 
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Katowicach, ppłk Grzegorzowi Janik oraz członkom Koła SW. 

Gospodarze wym. uroczystości-Przewodniczący KZEiR SW, ppłk Janusz 
Kwiecień wraz z Wice Przewodniczącym Terenowego Koła EiR SW przy 
Areszcie Śledczym w Katowicach, mjr Stanisławem Jagusiem 
podziękowali gościom za piękne, wzruszające życzenia i pogratulowali 
wyróżnionym Gościom i Członkom Koła SW. 

Ewa Macek 
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ZARZĄD OKRĘGOWY  
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

SEZON MOTOCYKLOWY – OPOCZNO 2018 
Działająca przy Kole Terenowym Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych z siedzibą w Opocznie grupa motocyklowa idąc śladem 
pierwszej wyprawy w dniu 3 czerwca br. do Końskich, w tym sezonie 
wielokrotnie zorganizowała wyjazdy na motocyklach dla członków 
swojego stowarzyszenia jak i osób zapraszanych do wspólnych 
wyjazdów. W minionym okresie czasu pasjonaci motoryzacji odwiedzili 
miejsca dalekie i bliskie, ciekawe pod względem turystycznym, 
przyrodniczym, historycznym, sakralnym, i tak:  
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22 lipca br. udaliśmy się drogą prowadzącą przez piękne lasy rejonu 
świętokrzyskiego, by dojechać do Rezerwatu Przyrody „Skałki Piekło pod 
Niekłaniem”. Znajdują się tam skały piaskowe, powstałe w wyniku erozji 
wietrznej. Jest to miejsce położone niedaleko od Opoczna, a tak mało 
znane i odwiedzane, o niesamowicie ciekawej przyrodniczej naturze. 
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2 września br. udaliśmy się nad Pilicę, gdzie znajduje się niespotykana, 
jedyna już w naszym rejonie rzeczna przeprawa promowa, którym to 
promem rolnicy przewożą płody rolne ze swych pól i łąk znajdującej się po 
drugiej stronie rzeki wsi Domaniewice. 

7 października br. udaliśmy się w najwyższe miejsce w okolicy, gdzie 
można dojechać na kołach naszych jednośladów. Święty Krzyż, to znane 
wszystkim miejsce kultu religijnego znajdującego się tam klasztoru, 
ciekawych form przyrodniczych w postaci gołoborza i widocznej na 
dziesiątki kilometrów wieży przekaźnika telewizyjnego. Byliśmy jednymi z 
przebywających tam osób oddających klimat turystycznej przygody. 

14 października br. to już ostatnie chwile, gdzie przed sezonem zimowym 
mogliśmy dla przyjemności poruszać się po drogach. Wykorzystując 
sprzyjającą pogodę zorganizowaliśmy rajd wokół Zalewu Sulejowskiego. 
Wszędzie widać było już koniec wypoczynkowego sezonu letniego, a my 
też z tym dniem oficjalnie postanowiliśmy zakończyć motocyklowy sezon 
naszej grupy motocyklowej. 

Przeczekawszy czas zimowy z przeglądem naszych „Rumaków” do 
wiosny, w przyszłym roku 2019 rozpoczniemy nowy sezon motocyklowo-
turystyczny. 
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Tekst: Marek Predoń, Bernard Adamczyk 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU 
KOŁO W KALISZU. SPOTKANIE SENIORÓW 

POLICYJNYCH 

W dniu 17 listopada 2018r Zarząd Kaliskiego Koła SEiRP zorganizował 
spotkanie z Weteranami Policji, którzy osiągnęli wiek „70-plus”. W 
spotkaniu uczestniczyli również: Komendant Miejski Policji – insp. Dariusz 
Bieniek, przedstawiciel Sejmiku Wojewódzkiego, Piotr Tomankiewicz, 
Prezes ZW SEiRP, Jan Zachciał, Jadwiga Banasiak z ZER oraz 
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przedstawiciele Związku Emerytów Wojska Polskiego i Służby 
Więziennej. Przybyłych weteranów służby i zaproszonych gości powitał w 
imieniu zarządu Prezes kol. Zbigniew Gąsiorek, po czym odznaczono 
zaangażowanych członków naszego Stowarzyszenia. 

Wyróżnienie Odznaką „za wybitne osiągnięcia” dla SEiRP oraz dyplomy z 
życzeniami z okazji 80 tych urodzin otrzymali: Wojciechowski Stefan, 
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Wojciechowski Kazimierz, Stępień Stefan. Odznaką SEiRP z dyplomem 
wyróżniono: Juraszek Sławomir, Janiak Jan. Medalem za zasługi ZŻWP: 
Ozdowski Marian, Owczarek Benedykt, Wroniecki Antoni. 

Srebrnym Krzyżem Związku Piłsudczyków odznaczono: Dybioch Bogdan, 
Militowski Bogdan, Wisiecki Eugeniusz. 

Prezes przedstawił również historię naszego stowarzyszenia oraz 
poinformował o funkcjonujących w naszej organizacji formach 
działalności, jak na przykład: rajdy rowerowe, wycieczki turystyczne 
krajowe i zagraniczne, pikniki integracyjne, spartakiady strzeleckie, 
spotkania historyczne, wystawy malarskie, spotkania weteranów, z 
Komendantem Miejskim Policji. Powołaliśmy 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 udział w pracach również innych 
organizacji pozarządowych. Uczestniczymy w imprezach organizowanych 
przez miejskie organy samorządowe, bierzemy udział w debatach 
społecznych o tematyce „bezpieczeństwo w mieście i powiecie”, 
pomagamy chorym w zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny, 
uczestniczymy w opracowaniu wniosków o zapomogi dla seniorów 
/komisja socjalna/. 

Jesteśmy aktywni w działaniach odwołujących od skutków tzw. ustawy 
dezubekizacyjnej, pomagamy w redagowaniu odwołań. Informujemy o 
problemach ZG SEiRP, do którego zwracamy się o konkretną pomoc. 

Nasze lokalne Stowarzyszenie rozwija się dynamicznie. Na XX lecie było 
nas 115 członków. Aktualnie jest nas 220 członków zwyczajnych i 
wspierających. Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego. 
Działamy w interesie członków pomagając im w rozwiązywaniu 
problemów życia codziennego, prowadzimy działalność kulturalno-
oświatową. Jesteśmy w OSP, LOK, Towarzystwie Miłośników Kalisza, 
Klubie Honorowych Dawców Krwi, Klubie Oficerów Rezerwy oraz 
samorządach Osiedlowych. 

Ponadto nasz artysta Marian Ozdowski prezentuje swoje prace malarskie 
na różnych wystawach. 
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Zarząd nie zapomina o emerytach w podeszłym wieku, odwiedzamy ich w 
domach i wspieramy wnioski o zapomogi. Spotykamy się jak w dniu 
dzisiejszym z emerytami osiągającymi wiek 75, 80, 85 i 90 lat. 
Organizujemy te spotkania z udziałem Kierownictwa Komendy Miejskiej 
Policji i przedstawicieli Władz Samorządowych. Prezes podkreślił, że te 
osiągnięcia organizacyjne są możliwe, dlatego że mamy wokół zarządu 
oddanych społeczników chcących pracować i integrować nasze 
środowisko oraz rozwiązywać problemy emerytów. W dyskusji też głos 
zabrali: Komendant Miejski Policji, Prezes ZW, Piotr Tomankiewicz i 
wiceprezes koła Roman Wojciechowski. 

Po części oficjalnej był obiad, a następnie spotkanie przy kawie i ciastku. 
Ten czas upłynął na wspomnieniach z minionych lat służby, które 
przypadały w różnych okresach naszej historii. Było to miłe i serdeczne 
spotkanie. Upamiętniono je wspólną fotografią. 

Rzecznik prasowy, Roman Wojciechowski 
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V RAJD MOTOROWY RESORTU SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH „SZLAKAMI POWSTANIA 

WIELKOPOLSKIEGO” 

W dniach 17–18.11.2018 roku członkowie Koła PTTK „Z Buta” przy SEiRP 
w Kaliszu uczestniczyli w V Rajdzie Motorowym Resortu Spraw 
Wewnętrznych „Szlakami Powstania Wielkopolskiego”. W tym roku rajd 
miał wyjątkowy charakter. Odbywał się w setną rocznicę Powstania 
Wielkopolskiego i 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. 

Organizatorami rajdu byli między innymi Komisja Turystyki w resorcie 
spraw wewnętrznych, Zarząd Oddziału PTTK w Ostrowie Wlkp., Klub 
Turystyki Motorowej „Westerplatte” w Gdańsku, Koło PTTK „Mila” w 
Ostrowie Wlkp. Komandorem Rajdu był Marek Włodarczyk, sędzią 
głównym Józef Wrzeszczyński. 
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Uroczyste otwarcie rajdu odbyło się na terenie Komendy Powiatowej 
Straży Pożarnej, gdzie przed wyjazdem na trasę mogliśmy się posilić 
smaczną jajecznicą a następnie Komendant bryg. Jacek Wiśniewski 
oprowadził uczestników rajdu po jednostce prezentując wyposażenie PSP. 
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W rajdzie uczestniczyli funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży 
Pożarnej, resortowi związkowcy, emeryci i renciści, a także 
przedstawiciele zakładów pracy z Poznania, Ostrowa Wielkopolskiego, 
Kalisza, Gorzowa Wielkopolskiego, Gdańska, Płocka, spośród których 
utworzono 19 załóg samochodowych. 

W tym gronie były dwie drużyny Koła PTTK „Z Buta” przy SEiRP w Kaliszu: 

− Adam Wojcieszak, Krzysztof Głuszczak, Małgorzata Poczekała i 
Anna Marucha; 

− Henryk Kubik, Arkadiusz Sobczak, Ireneusz Marczyński i Zbigniew 
Bogdański. 

Punktem kulminacyjnym rajdu w tym roku był Pleszew, a tam nowo 
odsłonięty pomnik powstańczy znajdujący się na pleszewskim rynku, 
gdzie uczestnicy złożyli kwiaty i zapalili znicze. Po trasie radujący musieli 
zaliczyć wyznaczone przez organizatorów punkty kontrolne w Raszkowie, 
Pleszewie, Boczkowie, Nowych Skalmierzycach, Skalmierzycach i 
Ostrowie Wielkopolskim (łącznie 12 obiektów upamiętniających lub 
związanych z Powstaniem Wielkopolskim). 

Sobota zakończyła się biesiadą z pieczonym dzikiem oraz dyskotece 
prowadzonej przez kolegę Jacka Michalskiego. 
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Niedziela to konkurs strzelecki z broni pneumatycznej oraz testy z wiedzy 
o Powstaniu Wielkopolskim i przepisach ruchu drogowego (łącznie 20 
pytań), w których uczestniczyli wytypowani zawodnicy z każdej drużyny. 

O godzinie 12.00 odbyło się uroczyste zakończenie rajdu, na którym 
wręczono najlepszym drużynom puchary i nagrody. Zgodnie z 
przedstawioną przez Komandora Rajdu klasyfikacją końcową: 

• 1 miejsce i Puchar Starosty Ostrowskiego zdobyła załoga nr 16 w 
składzie: Adam Wojcieszak, Krzysztof Głuszczak, Małgorzata 
Poczekała i Anna Marucha z Koła PTTK „Z Buta” przy SEiRP w 
Kaliszu; 

• 2 miejsce i Puchar Starosty Pleszewskiego zdobyła załoga nr 17 w 
składzie: Henryk Kubik, Arkadiusz Sobczak, Ireneusz Marczyński i 
Zbigniew Bogdański z Koła PTTK „Z Buta” przy SEiRP w Kaliszu; 

Ponadto 1 miejsce w konkursie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim i 
przepisach ruchu drogowego zajęła nasz koleżanka Małgorzata 
Poczekała. Także jedna z drużyn uczestnicząca w rajdzie otrzymała 
puchar za udział ufundowany przez Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i 
Rencistów Policyjnych w Kaliszu. 

Adam Wojcieszak, 

Roman Wojciechowski, rzecznik prasowy 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE 
KOŁO W SANOKU. SANOCKIE ANDRZEJKI 2018 
Do tradycji już należą zabawy integracyjne organizowane przez Zarząd 
Koła SEiRP Sanoku. Również w tym roku pierwszego grudnia z okazji 100 
rocznicy odzyskania Niepodległości, tradycyjnych „Andrzejek” jak również 
10 rocznicy powołania Koła SEiRP w Sanoku, Zarząd Koła w restauracji 
„Galicja” zorganizował zabawę taneczną, w której uczestniczyły 84 osoby, 
w tym 14 par z Koła Emerytów i Rencistów Słowackich jak również 
aktualnych policjantów z Komendy Policji w Sninie, na czele z 
Prezydentem klubu kol. Jozefem Fedorko, z którymi Koło w Sanoku oraz 
Zarząd Wojewódzki SEiRP w Rzeszowie 3 lata temu podpisali  umowę o 
współpracy. 

W zabawie uczestniczyli również członkowie innych służb mundurowych 
z terenu powiatu Sanockiego, z którymi Sanockie koło posiada podpisane 
Porozumienie o współpracy, Straż Pożarna, ZWiRWP, KZEiR SW. W 
zabawie uczestniczył również zaproszony na nią Prezes ZW SEiRP w 
Rzeszowie, kol.Jan Rusek, który w imieniu Prezesa Zarządu Głównego 
SEiRP w Warszawie Antoniego Dudy odznaczył „Medalem za zasługi dla 
SEiRP” wraz z dyplomem 9 członków Koła w Sanoku, oraz 6 członków 
słowackich przyjaciół. 
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Uczestniczący na spotkaniu członek Zarządu Głównego ZWiR WP, gen. 
Bryg. Bolesław Wolanin, który mając na uwadze działalność na rzecz 
Społeczeństwa i Praw Człowieka na wszystkich polach aktywności oraz 
wspierania i tworzenia inicjatyw nawiązujących do idei Niepodległości 
odznaczył: 

• Medalem za Wybitne Zasługi dla Związku Żołnierzy WP, członka Koła 
Emerytów ze Sniny kol. Rudolfa Porubskiego,  

• Złotą Odznaką 100 rocznicy odzyskania Niepodległości - Prezesa 
Sanockiego Koła, kol. Mieczysława Sabata,  

• Srebrnym Krzyżem Zasługi - członka Sanockiego Koła seniora kol. 
Edwarda Myśliwca, 

• Brązowym Krzyżem Zasługi - Prezesa ZW SEiRP w Rzeszowie kol. 
Jana Ruska, 

• Medalem za Wybitne Zasługi dla Związku Żołnierzy WP - członka 
Sanockiego Koła SEiRP, kol. Adama Sieczkowskiego oraz członka 
Koła SEiRP w Rzeszowie, kol. Ryszarda Tyczyńskiego. 

Wspólna zabawa, w czasie której przygrywał zespół muzyczny „Exspert” 
sprzyjała dalszemu pogłębieniu relacji pomiędzy naszymi bratnimi 
organizacjami. Spotkanie zakończono zadeklarowaniem wspólnej woli 
kontynuacji spotkań na terenie Polski i Słowacji. 

Mieczysław Sabat 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE 
22.11.2018. KOŁO 7. SPOTKANIE Z 

PREZYDENTEM FSSM RP 
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Zebranie Koła nr 7 prowadziła prezes Zarządu Koła, Barbara 
Wojciechowska. Przybyli zaproszeni goście: Zdzisław Czarnecki, 
prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, Czesław 
Okrasa, prezes Zarządu Wojewódzkiego w Warszawie. 

Uwagę zebranych zwróciło wystąpienie Kol. Zdzisława Czarneckiego, 
który przedstawił esencjonalną informację o wydarzeniach w kraju i poza 
granicami. 

Wypowiedź zaopatrzona własną interpretacją oraz wnioskami, zawierała 
akcenty głównie pesymistyczne, wynikające z braku oczekiwanych 
rezultatów, ale nawiązywała do konieczności wzmożenia indywidualnej i 
zbiorowej aktywności członków naszej społeczności, bezwzględnie 
koniecznego podejmowania szeroko rozumianych form działania 
zewnętrznego, medialnego, publicznego uczestniczenia w akcjach 
społecznych i indywidualnych organizowanych nie tylko w naszych 
strukturach, ale też na zewnątrz, na przykład w Regionalnych Radach 
Seniorów, w mediach społecznościowych, na forach internetowych. 
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Bowiem nie bierność, lecz tylko działania mogą przynieść efekty, 
których osiągnięcia oczekują wszyscy, dotknięci represjami, ale 
także i ci, na razie dotąd - nie poszkodowani. 
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Prezydent wykazał, że akcenty niewątpliwie pozytywne zawierają 
przykłady dotychczas organizowanych inicjatyw. Uruchomienie o 
krajowym zasięgu inicjatywy ustawodawczej, która zakończyła się 
wprawdzie niepowodzeniem, pozwoliła uświadomić części społeczeństwa 
o istocie i rozmiarze draństwa zorganizowanego przez instytucje 
państwowa. Akcentem pozytywnym jest fakt, że w obronie interesów 
poszkodowanych 44.000 emerytów, wypowiedziało się siedem razy 
więcej, bo 300.000 obywateli odważnie składając podpisy na listach. 

Nie należy się wstydzić, że państwo uczyniło wielu z nas ofiarami 
bezprawnych działań. Powinniśmy o tym głośno krzyczeć. 
Na zakończenie, informując, że 15 grudnia na Placu Na Rozdrożu 
odbędzie się zgromadzenie publiczne, zaprosił do szerokiego 
uczestnictwa. Na stronie internetowej FSSM RP ukaże się stosowny 
komunikat. 

Prezes Zarządu Wojewódzkiego obszernie poinformował zebranych o 
ostatnich wydarzeniach w Stowarzyszeniu, wynikach Krajowego Zjazdu 
Delegatów, nowo wybranych władzach, bieżących problemach 
organizacyjnych i porządkowych oraz o utworzeniu w Zarządzie Głównym 
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Medialnego Punktu Kontaktowego pokrzywdzonych byłych 
funkcjonariuszy (wykluczeni@seirp.pl). 

Podkreślenia wymaga wielokrotnie przewijający się w wystąpieniach 
mówców wątek konieczności powszechnego informowania o 
niegodziwościach władzy, publicznego występowania pomimo 
niedyspozycyjności wynikającej ze stanu choroby, zmęczenia czy 
złego stanu psychofizycznego. W takich warunkach wskazana jest 
aktywność na forach internetowych chociażby śledząc wydarzenia, 
udzielając własnych komentarzy i opinii, formułując pytania. To też 
jest forma istnienia. Na przekór tym, którzy za ten stan odpowiadają. 
SA 

  

mailto:wykluczeni@seirp.pl
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ZMARŁ PŁK W ST. SPOCZ. TADEUSZ 
KIPIGROCH 

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 16.11.2018 odszedł 
od nas płk w st. spocz. Tadeusz KIPIGROCH 

Był wielkim człowiekiem i przyjacielem. Wzorem 
przełożonego. Wymagał odpowiedzialności, nie 
pozostawiał nierozwiązanych problemów. Żądał 
klarowności i jednoznaczności w relacjach samemu 
dając temu przykład. Był uczciwy i prawy jako 
przełożony i kolega. 

Cześć Jego Pamięci! 
Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w Warszawie  

Zarząd i członkowie Koła nr 7 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 26.11.2018r. na Cmentarzu Komunalnym 
Północnym 
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NOWY PROGRAM UBEZPIECZENIA „SEIRP 
2019” 

Uwaga, 
Przedłużenie terminu wysyłania deklaracji oraz wpłat: 

− do 20.12.2018, dla osób przystępujących do ubezpieczenia od 
1.01.2019 

− do 20.01.2019, dla osób przystępujących do ubezpieczenia od 
1.02.2019 

Poniżej pismo informacyjne PZU: 
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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 103 
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 

https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/OBI/ 

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%C5%84ski-biuletyn-informacyjny
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/OBI/
https://issuu.com/obizwseirpolsztyn
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