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OD REDAKTORA 
w sprawie technicznych warunków publikowania informacji prasowych 

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

1. ebiuletyn@seirp.pl 

2. sekretariat@seirp.pl  

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

 pliki fotograficzne - format JPG, rozdzielczość do 300 kilobajtów, 

 pliki tekstowe Microsoft Word Document (typu: doc.) – w formatach: 

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

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

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

 
Redaktor 

  

mailto:ebiuletyn@seirp.pl
mailto:sekretariat@seirp.pl
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ZARZĄD GŁÓWNY 

WARSZAWA. POSIEDZENIE ZARZĄDU 
GŁÓWNEGO 

W dniu 2 października 2018 roku, w siedzibie ZG SEiRP w Warszawie 
przy ul. Domaniewskiej, odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego 
SEiRP. Jego otwarcia dokonał Prezes Antoni Duda, który powitał 
zebranych oraz poinformował o trybie zwołania posiedzenia i jego celach. 

Po przyjęciu porządku obrad dokonano wyboru Komisji Uchwał i 
Wniosków, której członkami, tradycyjnie już, zostali: Jerzy Kowalewicz i 
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Tadeusz Miciuła. Protokół z posiedzenia ZG SEiRP z dnia 26 czerwca 
2018 roku w Warszawie omówił Piotr Styczyński – Sekretarz ZG. 

Informację o Decyzjach podjętych przez Prezydium ZG SEiRP w dniu 19 
września 2018 roku przedstawił Prezes Antoni Duda – podjęto Uchwałę 
zatwierdzającą te Decyzje, w sprawach, m.in.: 

− przyznania pomocy finansowej z funduszu OPP, 

− dofinansowania Regionalnych Zawodów Strzeleckich w Pile i 
ufundowania dwóch pucharów w klasyfikacji indywidualnej i 
drużynowej, 

− dofinansowania organizacji XVII Jasnogórskiego Spotkania 
Środowiska Policyjnego, 

− rekomendowania ZG SEiRP grupowego programu 
ubezpieczeniowego PZU, 
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− powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Jerzego 
Skryckiego,  

− zawiązania lokaty bankowej dla środków zgromadzonych na 
rachunku bankowym dla środków OPP, 

− naprawy i wymiany na nowe części do kopiarki będącej na 
wyposażeniu biura ZG SEiRP w Warszawie, 

− zorganizowania VIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo–Wyborczego 
SEiRP w dniach 25–27 października 2018 roku w Mazowieckim 
Ośrodku Doradztwa Rolniczego, Oddział Poświętne w Płońsku,  

− zatwierdzenia Decyzji Prezesa ZG SEiRP w sprawie zawarcia umowy 
o dzieło z Panią Jolantą Domańską–Paluszak w przedmiocie 
przygotowania analizy prawnej dot. możliwości realizacji Uchwały Nr 
34/VII/ZG/2018 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 26 czerwca 2018 
roku, dot. zawiadomienia Prokuratury o możliwości popełnienia 
przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych i przekroczenia 
uprawnień wynikających z art. 231§1kk i z art. 271§1kk przez 
Dyrektora ZER MSWiA w Warszawie i jego współpracowników przy 
prowadzeniu postępowań dot. zaskarżonych decyzji emerytalnych i 
rentowych. 
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O godz. 12.00 odbyła się prezentacja Programu ubezpieczenia 
grupowego PZU Życie SA dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych, którą przeprowadzili przedstawiciele tego ubezpieczyciela. 
Przedstawili zakres i warunki ubezpieczenia oraz świadczenia dla 
ubezpieczonego, w tym także Medycznego Eksperta Domowego, 
ubezpieczenie lekowe – tj. 80% zniżki na zakup leków znajdujących się w 
zakresie ubezpieczenia oraz gwarancję indywidualnej kontynuacji 
ubezpieczenia na korzystnych zasadach zgodnych z ofertą PZU Życie 
S.A. Program zapewnia ochronę ubezpieczeniową nawet do 76 roku 
życia. Wystąpienie przedstawicieli PZU cieszyło się dużym 
zainteresowaniem. Jego efektem było podjęcie Uchwały ZG w sprawie 
upoważnienia Prezesa ZG SEiRP do podpisania umowy z PZU Życie SA 
dot. wdrożenia Programu ubezpieczenia grupowego pod nazwą „SEiRP 
2019”. 

Po podjęciu tej Uchwały Prezes Antoni Duda udał się na trwający już 
protest policjantów i służb mundurowych, przewodniczenie obrad objął I 
Wiceprezes Jerzy Skrycki. 
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W następnej kolejności przegłosowano i podjęto Uchwały w sprawach: 

− nadania Odznaki „Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP,  

− nadania Odznaki „Za zasługi dla SEiRP z Dyplomem”, 

− przyznania Dyplomów Uznania,  

− nadania tytułu „Prezesa Honorowego Zarządu Wojewódzkiego 
SEiRP w Rzeszowie Wiktorowi Kowalowi, 

− nadania tytułu „Prezesa Honorowego Zarządu Koła w Nowej Dębie 
Zdzisławowi Trzeciakowi.  

Leszek Orkisz przedstawił informację o uzupełnieniu zapisów Statutu o 
kwestie wskazane przez KRS. 

Przygotowano dokumenty i podjęto Uchwały o: 

− przyjęciu projektu Regulaminu – Zasad Wyborczych VIII Krajowego 
Zjazdu Sprawozdawczo–Wyborczego Delegatów SEiRP, 

− przyjęcia projektu Porządku obrad VIII Krajowego Zjazdu 
Sprawozdawczo–Wyborczego Delegatów SEiRP. 
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Informację o nowym koncie e-mailowym: wykluczeni@seirp.pl, dla 
funkcjonariuszy bezprawnie poddanych weryfikacji i włączonych do 
katalogów IPN przedstawił Jan Gaładyk. Sprawozdanie Komisji Uchwał i 
Wniosków odczytał Tadeusz Miciuła, a podsumowania i zamknięcia obrad 
dokonał Jerzy Skrycki. 

Piotr Styczyński – Sekretarz ZG SEiRP 
Foto: Jerzy K. Kowalewicz 

mailto:wykluczeni@seirp.pl
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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. 

W nr 17 Infoteki zaprezentowane zostały dokumenty i opisane fakty oraz 

okoliczności związane z samowolnym i bezprawnym działaniem 

podwładnych Ministra Krzysztofa Kozłowskiego oraz sposób 

wykorzystania spreparowanych przez nich dokumentów przez IPN, 

MSWiA i ZER MSWiA. 

Biuro Zarządu Głównego SEiRP 

  

mailto:wykluczeni@seirp.pl


12 
 

Biuletyn Informacyjny nr 10 (76) 2018 

INFOTEKA NR 18 (10 10 2018) 

SUPLEMENT. Poplątanie z Pomieszaniem 

https://www.wiesz.net.pl/zaskakujace-glosowanie-poslow-pis-na-komisji-
sa-przeciwni-dezubekizacji/ 

1) Nagranie z posiedzenia w dniu 4.10.2018 roku Komisji 
Ustawodawczej Sejmu 

2) Opinia nr 254 Komisji Ustawodawczej Sejmu uchwalona 4.10.2018 
podpisana przez Marszałka Sejmu 
(plik Word) 

3) Stanowisko Sejmu z 5.10.2018 do TK 
(plik PDF) 

4) Partia niezadowolona z Komisji Ustawodawczej Sejmu 
(plik Word + linki) 

5) Z ostatniej chwili. Pomieszania z poplątaniem ciąg dalszy 
(plik Word + linki) 

6) 12.10.2018. Marszałek Sejmu wycofuje stanowisko Sejmu z dnia 
5.10.2018 

 
  

https://www.wiesz.net.pl/zaskakujace-glosowanie-poslow-pis-na-komisji-sa-przeciwni-dezubekizacji/
https://www.wiesz.net.pl/zaskakujace-glosowanie-poslow-pis-na-komisji-sa-przeciwni-dezubekizacji/
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PlanPosKom.xsp?view=1&unid=BE43197346426B3CC12583150030851A
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PlanPosKom.xsp?view=1&unid=BE43197346426B3CC12583150030851A
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/2.%20Opinia%20nr%20254%20Komisji%20Ustawodawczej%20Sejmu.docx
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/2.%20Opinia%20nr%20254%20Komisji%20Ustawodawczej%20Sejmu.docx
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/2.%20Opinia%20nr%20254%20Komisji%20Ustawodawczej%20Sejmu.docx
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/3.%20Stanowisko%20Sejmu%20z%205.10.2018%20do%20TK.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/3.%20Stanowisko%20Sejmu%20z%205.10.2018%20do%20TK.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/4.%20Partia%20niezadowolona%20z%20Komisji%20Ustawodawczej%20Sejmu.docx
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/4.%20Partia%20niezadowolona%20z%20Komisji%20Ustawodawczej%20Sejmu.docx
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/5.%20Z%20ostatniej%20chwili.%20Pomieszania%20z%20popl%C4%85taniem%20ci%C4%85g%20dalszy.docx
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/5.%20Z%20ostatniej%20chwili.%20Pomieszania%20z%20popl%C4%85taniem%20ci%C4%85g%20dalszy.docx
http://orka.sejm.gov.pl/stanowiskatk.nsf/nazwa/P_4_18/$file/P_4_18.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/stanowiskatk.nsf/nazwa/P_4_18/$file/P_4_18.pdf
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Biorąc pod uwagę burzę w szklance wody wywołaną posiedzeniem 
Komisji Ustawodawczej Sejmu w dniu 4 października 2018 roku, która 
czkawką odbija się w mediach i to w sytuacji, kiedy opinia Marka 
Kuchcińskiego nosi datę 5 października 2018 roku, chcemy ułatwić 
zainteresowanym dostęp do dokumentów i materiałów medialnych. 
Zebraliśmy zatem w tej Infotece: postanowienie z 24 stycznia 2018 roku, 
dyskusję na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, treść opinii Sejmu i 
doniesienia mediów z ostatnich paru dni. 

 

Poniżej tekst postanowienia SO w Warszawie o zwróceniu 
się do TK z pytaniem prawnym wraz z uzasadnieniem: 
Sygn. akt XIII 1 U 326/18 
http://www.emeryci-sg.org.pl/wp/wp-content/uploads/2018/02/Tekst-
postanowienia-SO-w-Warszawie-o-zwr%C3%B3ceniu-si%C4%99-do-
TK-z-pytaniem-prawnym-wraz-z-uzasadnieniem.pdf 

P O S T A N O W I E N I E  z 24 stycznia 2018 r. Sąd Okręgowy w 
Warszawie Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych Sekcja ds. 
odwołań od decyzji zmniejszających wysokość emerytur i rent byłym 
funkcjonariuszom pełniącym służbę na rzecz totalitarnego państwa w 
składzie następującym: Przewodniczący: SSO Rafał Młyński Sędziowie: 
SO Danuta Badowska SO Artur Fryc po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 
2018 r. w Warszawie 

 

Opinia Sejmu z 5 października 2018 roku Sygn. akt P 4/18 
BAS-WAKU-462/18 
http://orka.sejm.gov.pl/stanowiskatk.nsf/nazwa/Stanowisko_P_4_18/$file/
Stanowisko_P_4_18.pdf 
/…/ 
Sąd pytający zarzuca niezgodność art. 15c ust. 1 pkt 1, art. 15c ust. 2 i 3 
u.z.e. z art. 67 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Sejm nie 
podziela tego stanowiska z następujących powodów. Po pierwsze, art. 67 
ust. 1 Konstytucji wyraża jedno z praw socjalnych – prawo do 
zabezpieczenia społecznego: „Obywatel ma prawo do zabezpieczenia 
społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub 

http://www.emeryci-sg.org.pl/wp/wp-content/uploads/2018/02/Tekst-postanowienia-SO-w-Warszawie-o-zwr%C3%B3ceniu-si%C4%99-do-TK-z-pytaniem-prawnym-wraz-z-uzasadnieniem.pdf
http://www.emeryci-sg.org.pl/wp/wp-content/uploads/2018/02/Tekst-postanowienia-SO-w-Warszawie-o-zwr%C3%B3ceniu-si%C4%99-do-TK-z-pytaniem-prawnym-wraz-z-uzasadnieniem.pdf
http://www.emeryci-sg.org.pl/wp/wp-content/uploads/2018/02/Tekst-postanowienia-SO-w-Warszawie-o-zwr%C3%B3ceniu-si%C4%99-do-TK-z-pytaniem-prawnym-wraz-z-uzasadnieniem.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/stanowiskatk.nsf/nazwa/Stanowisko_P_4_18/$file/Stanowisko_P_4_18.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/stanowiskatk.nsf/nazwa/Stanowisko_P_4_18/$file/Stanowisko_P_4_18.pdf
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inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakres i formy 
zabezpieczenia społecznego określa ustawa”. Zdanie drugie art. 67 ust. 1 
Konstytucji nie pozostawia wątpliwości, że z Konstytucji nie da się 
wyprowadzić prawa do konkretnej postaci świadczenia społecznego ani 
też w konkretnej wysokości. 

 

Nagranie posiedzenia Komisji Ustawodawczej Sejmu – 4 
października 2018 roku.  
Do posłuchania od 14.08 do 14. 50 dyskusja o zaopiniowaniu sprawy 
sygn. P 4/18 w Trybunale Konstytucyjnym: 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PlanPosKom.xsp?view=1&unid=BE43
197346426B3CC12583150030851A 

 

Ast: obniżenie emerytur funkcjonariuszom pracującym po 
1990 r. budzi wątpliwości 
Marek Ast; 9 10 2018; 17:55  

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-10-09/ast-obnizenie-
emerytur-funkcjonariuszom-pracujacym-po-1990-r-budzi-watpliwosci/ 

Sejmowa komisja ustawodawcza przyjęła stanowisko, które stwierdza 
konstytucyjność obniżenia emerytur funkcjonariuszom zgodnie z tzw. 
"ustawą dezubekizacyjną"; wątpliwości budzi przepis mówiący o pracy po 
1990 r. - powiedział przewodniczący komisji Marek Ast. 

 

Będzie przełom ws. ustawy dezubekizacyjnej? 
8.10.2018 

http://www.fronda.pl/a/bedzie-przelom-ws-ustawy-
dezubekizacyjnej%2C116445.html 

4. października podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Ustawodawczej 
posłowie Prawa i Sprawiedliwości uznali, że obcięcie emerytur 
policjantom, którzy pracowali w okresie PRL, było niezgodne z 
konstytucją, pisze ,,Gazeta Wyborcza''. 

 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PlanPosKom.xsp?view=1&unid=BE43197346426B3CC12583150030851A
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PlanPosKom.xsp?view=1&unid=BE43197346426B3CC12583150030851A
http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-10-09/ast-obnizenie-emerytur-funkcjonariuszom-pracujacym-po-1990-r-budzi-watpliwosci/
http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-10-09/ast-obnizenie-emerytur-funkcjonariuszom-pracujacym-po-1990-r-budzi-watpliwosci/
http://www.fronda.pl/a/bedzie-przelom-ws-ustawy-dezubekizacyjnej%2C116445.html
http://www.fronda.pl/a/bedzie-przelom-ws-ustawy-dezubekizacyjnej%2C116445.html
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Ustawa dezubekizacyjna zostanie cofnięta? Opinia prawników o 
niekonstytucyjności przyjęta przez sejmową komisję 
https://www.onet.pl/?utm_source=wiadomosci_viasg&utm_medium=nitro
&utm_campaign=allonet_nitro_new&srcc=ucs&pid=b6abcbbf-0abe-
4857-a52f-9b9725a7e974&sid=b177a2c9-166f-4113-9b28-
185bbe554807&utm_v=2 

Sejmowa komisja przyjęła opinię Biura Analiz Sejmowych, w której 
wskazano, że zmniejszenie emerytur w ramach tzw. ustawy 
dezubekizacyjnej jest niekonstytucyjne. "Gazeta Wyborcza" wskazuje, że 
w głosowaniu wzięło udział wielu parlamentarzystów Prawa i 
Sprawiedliwości. 

 

De-dezubekizacja to słaba sensacja 
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1766768,1,de-
dezubekizacja-to-slaba-sensacja.read?page=232&moduleId=4677 

Krzysztof Burnetko; 8 października 2018. 

Doszło do tego, że stwierdzenie oczywistości – tym razem przez uznanie 
tzw. ustawy dezubekizacyjnej za niekonstytucyjny bubel – jest w Polsce 
PiS sensacją. 

 

PiS po cichu łagodzi dezubekizację. "Kompletny chaos albo 
cyniczna gra przed wyborami" 
Wojciech Czuchnowski, Leszek Kostrzewski; 9 października 2018 ,06:00 

http://wyborcza.pl/7,75398,24019614,pis-po-cichu-lagodzi-
dezubekizacje-kompletny-chaos-albo-cyniczna.html 

Marek Ast (PiS), przewodniczący komisji ustawodawczej, potwierdza, że 
główny przepis tzw. ustawy dezubekizacyjnej może być sprzeczny z 
konstytucją. Policyjni związkowcy są ostrożni: to może być zagrywka 
przedwyborcza. 

 

 

https://www.onet.pl/?utm_source=wiadomosci_viasg&utm_medium=nitro&utm_campaign=allonet_nitro_new&srcc=ucs&pid=b6abcbbf-0abe-4857-a52f-9b9725a7e974&sid=b177a2c9-166f-4113-9b28-185bbe554807&utm_v=2
https://www.onet.pl/?utm_source=wiadomosci_viasg&utm_medium=nitro&utm_campaign=allonet_nitro_new&srcc=ucs&pid=b6abcbbf-0abe-4857-a52f-9b9725a7e974&sid=b177a2c9-166f-4113-9b28-185bbe554807&utm_v=2
https://www.onet.pl/?utm_source=wiadomosci_viasg&utm_medium=nitro&utm_campaign=allonet_nitro_new&srcc=ucs&pid=b6abcbbf-0abe-4857-a52f-9b9725a7e974&sid=b177a2c9-166f-4113-9b28-185bbe554807&utm_v=2
https://www.onet.pl/?utm_source=wiadomosci_viasg&utm_medium=nitro&utm_campaign=allonet_nitro_new&srcc=ucs&pid=b6abcbbf-0abe-4857-a52f-9b9725a7e974&sid=b177a2c9-166f-4113-9b28-185bbe554807&utm_v=2
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1766768,1,de-dezubekizacja-to-slaba-sensacja.read?page=232&moduleId=4677
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1766768,1,de-dezubekizacja-to-slaba-sensacja.read?page=232&moduleId=4677
http://wyborcza.pl/7,75398,24019614,pis-po-cichu-lagodzi-dezubekizacje-kompletny-chaos-albo-cyniczna.html
http://wyborcza.pl/7,75398,24019614,pis-po-cichu-lagodzi-dezubekizacje-kompletny-chaos-albo-cyniczna.html
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PiS wycofa się z części dezubekizacji? Opinia Biura 
Analiz Sejmowych idzie w tym kierunku 
http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/582705,pis-biuro-analiz-
sejmowych-ustawa-dezubekizacyjna-trybunal-konstytucyjny-
bezprawna.html 

PiS wycofa się z części dezubekizacji? Opinia Biura Analiz Sejmowych 
idzie w tym kierunku. 08.10.2018. Sejmowa Komisja przyjęła opinię Biura 
Analiz Sejmowych, w której wskazano, że zmniejszenie emerytur w 
ramach tzw. drugiej dezubekizacji jest niekonstytucyjne Czy takie 
stanowisko zajmie Sejm przed Trybunałem Konstytucyjnym? 

 

PiS zmienia front w sprawie dezubekizacji? Zaskakująca 
decyzja sejmowej komisji 
https://natemat.pl/251219,co-z-emeryturami-mundurowymi-stanowisko-
sejmu-przed-tk-ws-dezubekizacji  

Stanowisko sejmowej komisji ustawodawczej przeczy temu, co dotąd 
zapowiadało Prawo i Sprawiedliwość. Głosami posłów partii rządzącej 
przyjęto opinię dotyczącą tzw. ustawy dezubekizacyjnej, na mocy której 
wielu mundurowym obniżono emerytury. W stanowisku dla Trybunału 
Konstytucyjnego przyznano, że stało się to częściowo bezprawnie. 

 

Posłowie PiS: Dezubekizacja niezgodna z konstytucją. 
Pomyłka czy zmiana frontu? 
Wojciech Czuchnowski, Leszek Kostrzewski; 8 października 2018 

http://wyborcza.pl/7,75398,24015383,poslowie-pis-dezubekizacja-
niezgodna-z-konstytucja-pomylka.html 

Posłowie partii rządzącej zgodzili się, że obniżenie emerytur 
funkcjonariuszy policji, służb specjalnych i BOR za okres służby dla 
niepodległej Polski było bezprawne. Czy takie stanowisko zajmie Sejm 
przed Trybunałem Konstytucyjnym? 

 

http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/582705,pis-biuro-analiz-sejmowych-ustawa-dezubekizacyjna-trybunal-konstytucyjny-bezprawna.html
http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/582705,pis-biuro-analiz-sejmowych-ustawa-dezubekizacyjna-trybunal-konstytucyjny-bezprawna.html
http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/582705,pis-biuro-analiz-sejmowych-ustawa-dezubekizacyjna-trybunal-konstytucyjny-bezprawna.html
https://natemat.pl/251219,co-z-emeryturami-mundurowymi-stanowisko-sejmu-przed-tk-ws-dezubekizacji
https://natemat.pl/251219,co-z-emeryturami-mundurowymi-stanowisko-sejmu-przed-tk-ws-dezubekizacji
http://wyborcza.pl/7,75398,24015383,poslowie-pis-dezubekizacja-niezgodna-z-konstytucja-pomylka.html
http://wyborcza.pl/7,75398,24015383,poslowie-pis-dezubekizacja-niezgodna-z-konstytucja-pomylka.html
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Posłowie PiS przeciwni dezubekizacji? Dzisiaj 14:57 
Zaskakujące głosowanie posłów PiS na komisji. Są 
przeciwni dezubekizacji?! 
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/poslowie-pis-przeciwni-
dezubekizacji/l8jnnxq 

Pomyłka czy zmiana zdania? Posłowie PiS zgodzili się, że obniżenie 
emerytur funkcjonariuszy policji, służb specjalnych i BOR za okres 
służby dla niepodległej Polski było bezprawne. O zaskakującym 
głosowaniu posłów rządzącej partii na sejmowej komisji ustawodawczej 
pisze "Gazeta Wyborcza". 

 

„GW” ogłasza, że PiS cofa dezubekizację. Jaka jest 
prawda? Ast: Wątpliwości dotyczą tylko byłych 
policjantów 
https://wpolityce.pl/polityka/415569-gw-oglasza-ze-pis-cofa-
dezubekizacje-jaka-jest-prawda 

Sejmowa komisja ustawodawcza przyjęła stanowisko, które stwierdza 
konstytucyjność obniżenia emerytur funkcjonariuszom zgodnie z tzw. 
„ustawą dezubekizacyjną”; wątpliwości budzi przepis mówiący o pracy 
po 1990 r. - powiedział w poniedziałek PAP przewodniczący komisji 
Marek Ast. Z pewnością jest to odpowiedź na prowokacyjną publikację 
„Gazety Wyborczej”, która w swoim tytule naciąga rzeczywistość! 

 

Zaskakujące głosowanie posłów PiS na komisji. Wychodzi 
na to, że są przeciwni dezubekizacji 
Tomasz Sąsiada 08.10.2018 
https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/zaskakujace-
glosowanie-poslow-pis-na-komisji,110,0,2418030.html 

Dziwna zmiana zdania albo pomyłka. Tak można skomentować 
stanowisko, które zajęli posłowie PiS podczas posiedzenia komisji 
ustawodawczej. Zgodzili się bowiem z twierdzeniem, że obcięcie 

https://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/poslowie-pis-przeciwni-dezubekizacji/l8jnnxq
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/poslowie-pis-przeciwni-dezubekizacji/l8jnnxq
https://wpolityce.pl/polityka/415569-gw-oglasza-ze-pis-cofa-dezubekizacje-jaka-jest-prawda
https://wpolityce.pl/polityka/415569-gw-oglasza-ze-pis-cofa-dezubekizacje-jaka-jest-prawda
https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/zaskakujace-glosowanie-poslow-pis-na-komisji,110,0,2418030.html
https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/zaskakujace-glosowanie-poslow-pis-na-komisji,110,0,2418030.html
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emerytur byłym policjantom, którzy załapali się jeszcze na pracę w PRL, 
jest niekonstytucyjne. 

 

Gwoli przypomnienia 
Monika Olejnik "Kropka nad i", TVN 24 I nastała sprawiedliwość 5 paź. 2017 19:19 

http://wyborcza.pl/7,75968,22473930,i-nastala-
sprawiedliwosc.html?disableRedirects=true 

Monika Olejnik  6 października 2017 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=157732459232730
7&id=155449451181502 

 

Ponad 23 tys. odwołań ws. obniżenia emerytury w ramach 
ustawy dezubekizacyjnej utknęło w sądzie 
Anna Gmiterek-Zabłocka 22.09.2018 

http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,130517,23954476,ponad-23-tys-odwolan-
ws-obnizenia-emerytury-w-ramach-ustawy.html  

Postępowania nie posuwają się do przodu, bo kilka miesięcy temu w 
sprawie jednego z nich sąd zwrócił się do TK z pytaniem o zgodność 
ustawy z konstytucją. Odpowiedzi na razie nie ma. 

 

WSA w Warszawie: sędzia Mariusz Muszyński nie ma 
prawa orzekać w Trybunale Konstytucyjnym 
Mateusz Adamski Aktualizacja: 24.08.2018, Publikacja: 24.08.2018 

https://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/308249945-WSA-w-Warszawie-
sedzia-Mariusz-Muszynski-nie-ma-prawa-orzekac-w-Trybunale-
Konstytucyjnym.html  

Wiceprezes TK Mariusz Muszyński jest osobą nieuprawnioną do 
orzekania w składzie Trybunału Konstytucyjnego – stwierdził w wyroku 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. 

 

https://www.facebook.com/Monika-Olejnik-155449451181502/?hc_ref=ARTycymdH6_OIX1Tmr-OnfZgt2M5XyO55y7cSVsxH8v-48BRJp_EfvQDAdzW83kSCFc&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARC2PLlqXSZbQFuX-WorkhEjmLmtAFc-OTHvnOyj8GadX6zbZVKRV5ejV4wiyy6BC0uFjKzO7yyqvkyAWObShgpzYFc8fVM0vpR5zrim8PfkhsFbRKnrQmA97zBiYm33oAGm968qu1-ovUCAvsoZ0CuHdWimjsUKDRmN9_TfTiiLleMFds3NIw&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1577324592327307&id=155449451181502&__xts__%5B0%5D=68.ARC2PLlqXSZbQFuX-WorkhEjmLmtAFc-OTHvnOyj8GadX6zbZVKRV5ejV4wiyy6BC0uFjKzO7yyqvkyAWObShgpzYFc8fVM0vpR5zrim8PfkhsFbRKnrQmA97zBiYm33oAGm968qu1-ovUCAvsoZ0CuHdWimjsUKDRmN9_TfTiiLleMFds3NIw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1577324592327307&id=155449451181502
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1577324592327307&id=155449451181502
http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,130517,23954476,ponad-23-tys-odwolan-ws-obnizenia-emerytury-w-ramach-ustawy.html
http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,130517,23954476,ponad-23-tys-odwolan-ws-obnizenia-emerytury-w-ramach-ustawy.html
https://www.rp.pl/autor/865/mateusz-adamski
https://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/308249945-WSA-w-Warszawie-sedzia-Mariusz-Muszynski-nie-ma-prawa-orzekac-w-Trybunale-Konstytucyjnym.html
https://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/308249945-WSA-w-Warszawie-sedzia-Mariusz-Muszynski-nie-ma-prawa-orzekac-w-Trybunale-Konstytucyjnym.html
https://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/308249945-WSA-w-Warszawie-sedzia-Mariusz-Muszynski-nie-ma-prawa-orzekac-w-Trybunale-Konstytucyjnym.html
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FSSM RP 

APEL PRZEDWYBORCZY  
III KONGRESU FSSM RP 

Link do Apelu: https://fssm.pl/apel-iii-kogresu-fssm-rp  

https://fssm.pl/apel-iii-kogresu-fssm-rp
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU 

ZEBRANIE ZW SEIRP W GDAŃSKU Z/S W 
GDYNI 

W dniu 25 września 2018 r. w świetlicy Komendy Miejskiej Policji w 
Sopocie odbyło się zebranie ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni. W 
spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście w osobach: 
Komendant Miejski Policji w Sopocie insp. Piotr Bolin i Z-ca Komendanta 
Miejskiego Policji w Sopocie mł. insp. Michał Biedrawa. 
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Prezes ZW SEiRP w Gdańsku kol. Jan Pietruszewski otwierając zebranie 
na wstępie przywitał przybyłych członków oraz zaproszonych gości. 
Następnie po wyborze przewodniczącego oraz sekretarza zebrania jak i 
stwierdzeniu ważności obrad i zdolności podejmowania uchwał przyjęto 
porządek obrad. W pierwszej kolejności przedstawiono protokół 
Wojewódzkiego Zjazdu Spraw- Wyb. Delegatów z 28.06.2018 roku. 

Omawiając sprawy bieżące Prezes ZW przedstawił przydzielonych 
opiekunów Kół w terenie, propozycje powołania Komisji i Zespołów 
Problemowych ZW wraz z ustaleniem ich składu i zadań do realizacji jak 
również propozycje zakresów obowiązków dla członków Prezydium 
Zarządu Wojewódzkiego. Następnie po przedstawieniu propozycji 
odznaczenia członków Prezydium Zarządu Wojewódzkiego poprzedniej 
kadencji, przeprowadzona została dyskusja nad poruszanymi 
zagadnieniami i wnioskami, którą zakończono podjęciem uchwał 
zatwierdzających przedstawione Komisje i Zespoły Problemowe, zakresy 
obowiązków członków Prezydium ZW, jak i wnioskowane przyznanie 
Odznak i Dyplomów "Za zasługi dla SEiRP". 

Członek ZW SEiRP w Gdańsku kol. Erwin Bruggemann przedstawił 
informację w sprawie organizacji w przyszłym roku wyjazdów 
integracyjnych i wycieczek do Norwegii oraz Włoch. 
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Insp. Piotr Bolin podziękował za zaproszenie i za dotychczasową 
współpracę ze Stowarzyszeniem i w krótkiej informacji przedstawił sprawę 
aktualnej sytuacji w Policji związanej z brakiem doświadczonej kadry oraz 
wysokim wskaźnikiem wakatów w jednostkach. 

Tekst i zdjęcia: Jarosław Fikus 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH 

MYSŁOWICE. KONFERENCJA:  
„SENIOR NASZYCH CZASÓW” 

W dniach 13–14 września 2018 r. w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w 
Mysłowicach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował VII 
konferencję pod nazwą „Senior naszych czasów”, której myślą 
przewodnią było hasło „Zrozumieć starość”. Na konferencję, jak co roku, 
licznie przybyli seniorzy z Mysłowic. Z zaproszenia Prezydenta Miasta 
Mysłowice, pana Edwarda Lasoka skorzystali także seniorzy ze 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Mysłowicach, w tym 
Alina Skowron, Zdzisława Stoksik, Urszula Michalak i Mieczysław 
Skowron. 
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Podczas konferencji, w pierwszym dniu poruszono szereg ważnych dla 
seniorów tematów, w tym m. in. Psychologiczne i społeczne aspekty 
samotności wśród seniorów, Zaburzenia snu, Stary człowiek i może oraz 
Jak dobrze i bezpiecznie zestarzeć się. 

W drugim dniu uczestnicy konferencji mieli okazję obejrzeć występ 
artystyczny przygotowany przez Mysłowicką Radę Seniorów, a następnie 
wziąć udział w balu zorganizowanym dla seniorów. 

Warto zaznaczyć, że tego rodzaju konferencje corocznie cieszą się 
bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ tematyka jest starannie 
dobrana, a co najważniejsze co roku inna. 

Tekst i zdjęcia: Alina Skowron 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU 

KOŁO W KALISZU. EMERYCI MUNDUROWI NA 
BIESIADZIE 

Zarząd Kaliskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 
realizując swoje planowane działania we wrześniową sobotę 
zorganizował dla członków Stowarzyszenia emerytów i przyjaciół piknik 
integracyjny. Korzystając z uprzejmości Kaliskiego Bractwa Kurkowego 
spotkaliśmy się w obiekcie ich strzelnicy w Kaliszu ul. Wał Jagielloński 9. 
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Na biesiadę zaprosiliśmy delegację ZW SEiRP z Poznania, 
przedstawicieli emerytów z kół wojskowych, straży i służby więziennej. 
Frekwencja dopisała. Piknik cieszył się wyjątkowym powodzeniem. 
Gościliśmy się przy żurku, kiełbasie, bigosie, chlebie ze smalcem, ogórku 
kwaszonym i napojach. 

Tańczyliśmy przy muzyce z lat 60, 70 i 80-tych. Do tańca przygrywała nam 
ciesząca się dużym powodzeniem kapela „Dysonas”. Chętnych do tańca 
nie brakowało. Emeryci zapomnieli o trudach życia codziennego. 
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Wspominali dawne czasy. Panująca atmosfera udzielała się wszystkim. 
Nic nie było w stanie zakłócić panującej miłej i sympatycznej atmosfery. 
Piknik pokazał, iż takie spotkania są nam potrzebne. Po organizacji 
pikniku widać, iż jego urządzanie wychodzi nam coraz sprawniej i że 
korzystamy z usług przyjaciół przygotowujących nam coraz smaczniejsze 
dania gastronomiczne. 

Uważamy, że inicjatywa wspólnego spędzania chwil przedstawicieli 
zaprzyjaźnionych kół jest wskazana, a panująca atmosfera jest jak zawsze 
wspaniała. 

Rzecznik prasowy, Wojciechowski Roman 

fot. Hieronim Kempiński 

  



29 
 

Biuletyn Informacyjny nr 10 (76) 2018 

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE 

RZESZÓW. WSPÓŁDZIAŁANIE SEIRP Z 
ORGANAMI WŁADZY 

Do tradycji należą pozytywne relacje Zarządu Wojewódzkiego i Zarządu 
koła z samorządem miasta Rzeszowa i Towarzystwem Przyjaciół 
Rzeszowa. Wielu członków Stowarzyszenia należy również do 
Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa i prowadzi w nim aktywną działalność 
na rzecz miasta. Prezydent miasta Rzeszowa uczestniczył w 
posiedzeniach Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia, a gdy nie miał 
takich możliwości na posiedzeniach reprezentowali Prezydenta jego 
zastępcy Janusz Ustrobiński i Stanisław Sieńko oraz pełnomocnik 
Prezydenta Henryk Wolicki. Za swą życzliwość i aktywność dla 
Stowarzyszenia – na wniosek Zarządu Wojewódzkiego – Zarząd Główny 
uhonorował ich swoimi wyróżnieniami a w tym najwyższym – odznaką „Za 
wybitne osiągnięcia dla SEiRP”, zaś działaczy Towarzystwa Przyjaciół 
Rzeszowa Zdzisława Daraża /byłego przewodniczącego jego zarządu/ i 
Krzysztofa Kadłuckę odznaką „Za zasługi dla SEiRP” z dyplomem. 

W dniu 19 sierpnia br. w sali posiedzeń rzeszowskiego ratusza odbyło się 
okolicznościowe spotkanie członków i sympatyków TPR z okazji 74 
rocznicy ustanowienia Rzeszowa stolicą województwa. Historię powstania 
województwa z siedzibą w Rzeszowie oraz jego znaczenie dla rozwoju 
miasta i regionu przedstawił w swym wystąpieniu dyr. IILO – Andrzej 
Szymanek – historyk z wykształcenia. 

W posiedzeniu tym uczestniczyła liczna grupa członków SEiRP – 
będących również członkami TPR – z członkami Prezydium Zarządu 
Wojewódzkiego: z jego prezesem Janem Ruskiem, I wiceprezesem 
Wiktorem Kowalem oraz Stefanią Rosińską i Danutą Gwóźdź. 
Prowadzący spotkanie również nowy przewodniczący Zarządu TPR dr 
Henryk Pietrzak – po powitaniu zastępcę Prezydenta Miasta Rzeszowa 
Stanisława Sieńkę i pozostałych uczestników spotkania- w serdecznych 
słowach powitał również prezesa ZW SEiRP Jana Ruska, który wraz z 
Wiktorem Kowalem wręczyli Stanisławowi Sieńce odznakę „Za wybitne 
osiągnięcia dla SEiRP”. Z uwagi na to, iż Wiktor Kowal – pełniący przez 
12 lat funkcję prezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP – w bieżącym roku 
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przestał sprawować tę funkcję, swoją obecność na spotkaniu wykorzystał 
do podziękowania Prezydentowi Miasta Rzeszowa i jego zastępcom 
Henrykowi Wolickiemu i Przewodniczącemu Rady Miasta Andrzejowi 
Decowi za życzliwe wspieranie działalności Stowarzyszenia przez okres 
sprawowania przez niego funkcji prezesa. Słowa podziękowania za 
owocne współdziałanie skierował również do Zarządu TPR. Wyraził 
również przekonanie, iż nowy prezes ZW Jan Rusek będzie kontynuował 
współdziałanie z władzami samorządowymi miasta i Zarządem TPR z 
jeszcze większą aktywnością. 

Autor: Jan Rusek  

 
NOWE SZTANDARY DLA JEDNOSTEK 

POWIATOWYCH 
W dniach 14 września 2018 r. w Strzyżowie, 20 września 2018 r. w 
Kolbuszowej, 21 września 2018 r. w Mielcu odbyły się podniosłe 
uroczystości wręczenia sztandarów tamtejszym jednostkom powiatowym 
Policji. 

Akty wręczenia sztandarów poprzedzone zostały Mszami Świętymi 
celebrowanymi przez bp Edwarda Białogłowskiego w Strzyżowie, a w 
Kolbuszowej, ordynariusza diecezji rzeszowskiej ks. biskupa Jana 
Wątrobę. 

Dalsza część uroczystości odbywała się na rynkach tych miast. 
Przemówienia okolicznościowe wygłosił Komendant Wojewódzki Policji 
insp. Henryk Moskwa, który powitał biorących udział w uroczystościach 
przedstawicieli władz rządowych i samorządowych województwa i 
powiatu oraz wójtów i burmistrzów miast i gmin z powiatów, 
przedstawicieli służb mundurowych i innych instytucji współdziałających z 
tymi jednostkami Policji oraz przedstawicieli NSZZ Policjantów i emerytów 
policyjnych.  

Aktu poświęcenia sztandaru w Strzyżowie i Kolbuszowej dokonali księża 
biskupi, zaś jego wręczenia zastępcy Komendanta Głównego Policji 
nadinsp. Andrzejowi Szymczykowi dokonywali starostowie wymienionych 
powiatów jako przewodniczący Komitetów Fundacji Sztandarów, po czym 
nadinsp. Andrzej Szymczyk przekazał sztandar Komendantowi 
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Wojewódzkiemu, a ten Komendantowi Strzyżowa, Kolbuszowej i Mielca. 
Prezentacji sztandaru dokonali funkcjonariusze stanowiący poczty 
sztandarowe. Podczas uroczystości występowali między innymi 
Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart i wicemarszałek Województwa 
Bogdan Romaniuk, którzy podkreślali, iż wręczenie sztandaru jednostek 
Policji jest ich wyróżnieniem za ofiarną służbę na rzecz bezpieczeństwa i 
porządku społeczeństw powiatów składając im gratulacje z okazji tego 
wyróżnienia. 

W uroczystościach wśród zaproszonych osób w Kolbuszowej 
uczestniczyli I wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP Wiktor Kowal 
oraz przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej – były Komendant 
Powiatowy Policji Franciszek Rybczyński, zaś w Mielcu prezes Zarządu 
Wojewódzkiego Stowarzyszenia Jan Rusek. Zarząd Wojewódzki 
Stowarzyszenia – z okazji wręczenia sztandarów skierował pisma 
gratulacyjne do Komendantów powiatowych w Strzyżowie mł. Insp. 
Mirosława Wośko, w Kolbuszowej insp. Stanisława Babuli i Mielca 
nadkom. Jacka Juwy. 

Uroczystości przeprowadzone zostały zgodnie z ceremoniałem 
policyjnym z udziałem kompani honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Rzeszowie, które uświetniała orkiestra dęta Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach. 

Autor: Wiktor Kowal 
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KOŁO W RZESZOWIE. ŻEGNAJ LATO NA 
ROK … 

Członkowie Koła nr 1 SEiRP w Rzeszowie spotkali się, aby uczcić koniec 
lata. Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze, przy pięknej 
pogodzie na strzelnicy w Borze. 
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Przy okazji spotkania obecny prezes wręczył swojej poprzedniczce Pani 
Prezes Jadwidze Michalczyk pismo Zarządu Głównego SEiRP nadające 
jej tytuł Honorowego Prezesa naszego Koła. Ten honorowy tytuł nadaje 
Zarząd Główny tylko wyjątkowo zasłużonym członkom stowarzyszenia. 

Nasze spotkanie zaszczycił były Komendant Wojewódzki Policji w 
Rzeszowie nadisp. Józef Gdański.  

Autor: Andrzej Kosik 
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KOŁO W SANOKU. INTEGROWANIE SIĘ Z 
WĘGRAMI I SŁOWAKAMI 

W dniu 2.09. delegacja SEiRP Sanok na czele z jej Prezesem 
Mieczysławem Sabatem brała udział w imprezie integracyjnej na Słowacji 
w miejscowości Snina. Impreza odbywała się pod nazwą „Strzelanie przy 
gulaszu” Delegacja liczyła 5 osób łącznie z Prezesem ZW SEiRP w 
Rzeszowie Janem Rusek. W imprezie brało udział około 50 osób. 
Wszystkich gości powitał Jozef Fedorko - Prezes tamtejszej organizacji. 
Udział w niej brali tamtejsi policjanci oraz emeryci. 
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W dniu 8.09 do 9.09.2018 Koło SEiRP w Sanoku zorganizowało 
wycieczkę integracyjną na Węgry i Słowację. W wycieczce wzięło udział 
19 osób. Gościem zaproszonym był Prezes ZW SEiRP w Rzeszowie Jan 
Rusek. I dzień wycieczki upłynął na wypoczynku w basenach termalnych 
w Sarospatak. 

W godzinach popołudniowych wycieczka przeniosła się do gościnnej 
Sniny na Słowacji, gdzie w obiektach Ladislava Jurpaka odbyła się 
impreza integracyjna. Brali w niej udział policjanci oraz emeryci policyjni z 
zaprzyjaźnionej Słowackiej Sniny. Dyskusja przy ognisku trwała do 
późnych godzin. 

W dniu 9.09.2018 wycieczka brała udział w imprezie Kół Łowieckich z 
rejonu miasta Snina. 

W godzinach popołudniowych wycieczka zmęczona, a zarazem 
zadowolona powróciła do Sanoka. 

Autor: Jan Rusek 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE 
W dniu 1.10.2018 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Warszawie  

Obrady otworzył Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Warszawie kol. 
Czesław Okrasa. Powitał członków ZW oraz zaproszonych gości. 
Przedstawił cele posiedzenia. Stwierdził obecność członków w ilości 
pozwalającej na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Uczczono minutą ciszy śmierć Kol. Stefana Kaniewskiego prezesa Koła 
nr 37 i innych członków zmarłych o okresie od ostatniego posiedzenia ZW. 

Przedmiotem obrad była informacja o pracach Prezydium ZW i bieżące 
sprawy organizacyjne, w tym wybór Sekretarza ZW. 

Przewodniczący obrad przedstawił zagadnienia omówione podczas obrad 
Prezydium w dniu 3.09.2018 r. dotyczące: 

a) dotychczasowych zasad organizacji pracy ZW i jego Prezydium. 
Zwrócił się o zgłaszanie uwag i ewentualnych propozycji nowelizacji 
obowiązującego regulaminu ZW i jego Prezydium oraz przedstawił 
wniosek Prezydium o przyjęcie do stosowania dotychczasowych 
zasad pracy ZW i jego Prezydium. 

b) wniosku Prezydium o uzupełnienie obsady funkcji Sekretarza poprzez 
powierzenie jej kol. Barbarze Tomaszewskiej. 

c) informacji o dotychczasowych zasadach ewidencji członków oraz 
wydawania legitymacji. Kol. Cz. Okrasa zwrócił się o zgłaszanie uwag 
i ewentualnych propozycji nowelizacji obowiązującego w tym zakresie 
zasad. 

d) dotychczasowych zasad planowania i organizacji posiedzeń ZW, 
Prezydium ZW, Walnych Zebrań Kół i Zarządów Kół oraz 
opracowywania zbiorczego zapotrzebowania na sale do Biura 
Logistyki KGP. 

e) przedstawił informację o dotychczasowych zasadach planowania 
budżetu i sporządzania sprawozdań finansowych oraz bieżącej 
kontroli wydatków. 

Po przedstawieniu propozycji Prezydium w zakresie spraw 
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organizacyjnych prowadzący obrady podjęto dyskusję na powyższe 
tematy. 

Po dyskusji podał pod głosowanie propozycje Prezydium w tych sprawach. 
W wyniku głosowania ZW przyjął jednogłośnie jako obowiązujące, 
dotychczas stosowane powyższe zasady organizacji pracy ZW i jego 
Prezydium. 

Następnie Kol. Cz. Okrasa przedstawił wniosek Prezydium o uzupełnienie 
obsady funkcji Sekretarza poprzez powierzenie jej kol. Barbarze 
Tomaszewskiej i dokonanie wyboru w głosowaniu jawnym. Innych 
kandydatów nie zgłoszono. Tryb wyboru uchwalono jednogłośnie. Wyboru 
Sekretarza dokonano jednogłośnie. 

W sprawach wniesionych Kol. Cz. Okrasa przedstawił informację o 
działaniach FSSM w sprawie Konferencji Komitetu Obywatelskiego przy 
Lechu Wałęsie i wyborów samorządowych.  

Ponadto Kol. Cz. Okrasa poinformował, że jest opracowany projekt 
harmonogramu zebrań kół, zarządów kół, ZW i jego Prezydium i zostały 
przygotowane do pobrania przez koła wyciągi dla każdego koła w celu 
zgłoszenia w ciągu tygodnia ewentualnych propozycji korekt. 
Niezgłoszenie uwag w ustalonym terminie będzie skutkował zgłoszeniem 
do Biura Logistyki Policji zapotrzebowania na sale na rok 2019, w 
terminach wymienionych w dostarczonym kołom projekcie. 

Czesław Okrasa, prezes ZW SEiRP w Warszawie 
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ZMARŁ PPŁK W ST. SPOCZ. ZBIGNIEW 
PASTERNAK 

Z żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas 
ppłk w st. spocz. Zbigniew PASTERNAK, 
Prezes Koła 45 Zarządu Wojewódzkiego 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych w Warszawie. Pożegnaliśmy Go 
jako Towarzysza służby, Kolegę, a także 
Przyjaciela. 
Pracę w resorcie spraw wewnętrznych 
rozpoczął w 1958 r. w ośrodku szkoleniowym 
w Legionowie, przekształconym w Centrum 
Wyszkolenia MSW, a w 1973 r. w Wyższą 

Szkołę Oficerską MSW im. F. Dzierżyńskiego. Przez cały okres 
służby zajmował się dydaktyką. Wykładał historię najnowszą Polski. 
Był autorem wielu publikacji z tej dziedziny, a Jego badania 
uwieńczone uzyskaniem tytułu doktora nauk historycznych. 
Po przejściu w 1988 roku na emeryturę aktywnie włączył się w 
działalność ówczesnego Klubu emerytów i rencistów resortu spraw 
wewnętrznych, a następnie naszego Stowarzyszenia.  
Dowodem uznania Jego pracy było wielokrotne powierzanie Mu 
funkcji Prezesa Koła. Był wielokrotnie wyróżniany za zasługi dla 
Stowarzyszenia. Wyróżniony m.in. Odznaką Za Zasługi z Dyplomem, 
Odznaką za Wybitne Osiągnięcia oraz Medalami XX i XXV lecia 
SEiRP. 
Odszedł od nas człowiek zacny i prawy. Żegnaj Zbyszku!  

Cześć Twojej Pamięci! 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 15.10.2018r. na Cmentarzu 
Bródnowskim w Warszawie. 

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w Warszawie 
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WARSZAWA. IV SESJA OBYWATELSKIEGO 
PARLAMENTU SENIORÓW 

1 października 2018 r. w muzeum POLIN w Warszawie z udziałem 
delegatów z całej Polski oraz zaproszonych gości odbyła się IV Sesja 
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OPS). 

Zasadniczym tematem Sesji była: Rola samorządu terytorialnego w 
kreowaniu polityki senioralnej. Obrady prowadziła przewodnicząca 
OPS, pani Krystyna Lewkowicz. 

Wśród zaproszonych gości byli m. in.: Małgorzata Kidawa – Błońska, 
wicemarszałek Sejmu; Barbara Dolniak, wicemarszałek Sejmu; Michał 
Szczerba, wiceprzewodniczący Komisji Polityki Senioralnej Sejmu; dr 
Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich; wiceprezes NIK; prof. 
Hanna Gronkiewicz – Waltz, prezydent m. st. Warszawy; dr Mariusz 
Saganowski, ordynator Oddziału Geriatrii Szpitala Wolskiego w 
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Warszawie oraz przedstawiciele urzędów marszałkowskich, Związku 
Powiatów Polskich i Uniwersytetu Warszawskiego. 
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Będąc delegatem i uczestnicząc po raz trzeci w obradach reprezentuję 
zawsze Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych woj. śląskiego 
oraz Śląską Delegaturę OPS. Dla mnie osobiście i nie tylko, jednym z 
ciekawszych tematów i może najważniejszym to opieka geriatryczna, 
która w skali kraju jest ogólnie słaba, a pacjenci pozostawieni są 
najczęściej samym sobie. Ten problem będzie niestety narastał m. in. z 
powodu starzenia się naszego społeczeństwa. Dobrym przykładem 
systemowej opieki geriatrycznej są Niemcy, gdzie powstała sieć 
oddziałów geriatrycznych współpracujących z lekarzami rodzinnymi i 
opiekunami rodzinnym. To przynosi efekty. Aby w Polsce opieka 
geriatryczna była rozwijana i na przyzwoitym poziomie muszą pójść 
naciski społeczne ze strony pacjentów, potencjalnych pacjentów, 
środowisk skupionych w uniwersytetach III wieku, radach seniorów, 
organizacjach senioralnych i nie tylko. Najwyższy czas, by do takiego 
działania przystąpić. Siła ruchu senioralnego leży bowiem w jego jedności 
i współpracy. 

Na zakończenie obrad w wyniku głosowania przyjęto Deklarację 
Programową IV Sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów 
zatytułowaną: Seniorzy i przyszłość Polski, w której zawarto m. in. 
główne kierunki polityki senioralnej, stanowisko w kluczowych sprawach 
społecznych, a także uwagi dot. nie rozwiązanych problemów 
dotykających osoby starsze. 

Obywatelski Parlament Seniorów za główny warunek skutecznego 
oddziaływania na kierunki polityki senioralnej uważa dalszy proces 
konsolidacji środowisk senioralnych, oparty o wspólne cele, programy i 
współdziałanie w ich realizacji.  

Tekst i zdjęcia: Mieczysław Skowron (delegat OPS) 
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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 101 

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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