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W JEDNOŚCI JEST SIŁA
Rozmowa z prezydentem Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych kol. Zdzisławem Czarneckim.

Janusz  Jastrzębski: Rozmawiamy pod koniec pierwszego 
kwartału dwa tysiące szesnastego roku. Co prawda 
jest jeszcze dużo czasu do jego końca, ale i ilość zadań 
do realizacji w Stowarzyszeniu jest bardzo duża. Które 
z nich będą priorytetowe?

Zdzisław Czarnecki: Istotnie, postawiliśmy przed sobą 
wiele ważnych celów do zrealizowania. Bardzo istotne są 
sprawy organizacyjne, a  wśród nich podstawowym zada-
niem będzie przygotowanie nowego statutu Stowarzyszenia 
Emerytów i  Rencistów Policyjnych. Podkreślam, nowego, 
nie modykację starego. Komisja Prawno-Statutowa przy-
gotowała projekt, który tylko modykuje dotychczasowy 
statut. Natomiast potrzebne są zmiany znacznie większe. 
Jest kilka fundamentalnych rzeczy, które powinny być w nim 
uregulowane:

Pierwsza sprawa, to wybieralność. Obecnie w  skład władz 
Stowarzyszenia wchodzą osoby z wyboru, ale i z mianowa-
nia. A powinni wszyscy pochodzić z wyboru. To będzie zwią-
zane również z tym, że każdy, kto zostanie wybrany, będzie 
miał określone obowiązki i będzie go można z tego rozliczyć.

Niemniej ważne jest uregulowanie przynależności. Mamy 
cztery rodzaje członkostwa w Stowarzyszeniu – członkostwo 
zwyczajne, honorowe, wspierające oraz członkowie seniorzy. 
Statut musi precyzyjnie określać, kto jaką pełni funkcję i ja-
kie obowiązki są do niej przypisane. Obecnie, ze względu na 
nieprecyzyjne zapisy, istnieją różne ich interpretacje. 

Mamy w statucie dobrze uregulowaną zasadę przyjmowania 
do Stowarzyszenia, brak jest natomiast regulacji dotyczącej 
pozbywania się tych, którzy łamią obowiązujące u nas zasady 
lub nie wykazują żadnej aktywności. Obecnie jest tak, że na-
wet osoby, które z różnych powodów nie działają w Stowa-
rzyszeniu, czasem prowadzą działania mu szkodzące, a płacą 
składki, są nie do odwołania.

Trzeba również uregulować w statucie, kto ma przeprowa-
dzać postępowania sprawdzające lub nawet dyscyplinarne. 
Główna Komisja Rewizyjna, której chcieliśmy powierzyć 
to zadanie, stanowczo się temu sprzeciwia. Rozważana jest 
możliwość powołania sądu honorowego albo komisji do 
spraw nagłych, która będzie na każdym szczeblu te sprawy 
załatwiać.

W sprawach nansowych chcemy, żeby nasze Stowarzysze-
nie miało prawo prowadzenia działalności gospodarczej. To 

otworzy nam możliwości zdobywania środków nansowych 
nie tylko z darowizn, ale również z innych funkcji, na przy-
kład prowadzenia własnego ubezpieczenia, reklamy, marke-
tingu… Wszystko, co robią inne organizacje pozarządowe 
i czerpią z tego korzyści. 

 A jakie są plany w zakresie działalności medialnej?

Przede wszystkim chcę z zadowoleniem podkreślić, że co-
raz więcej zarządów wojewódzkich ma swoje strony in-
ternetowe, komunikuje się za ich pośrednictwem... I  ten 
kierunek naszej, że tak powiem inwazji medialnej trzeba 
rozwijać, bo bardzo dobrze służy on naszej działalności 
i  otwarciu na świat. Natomiast chcielibyśmy przebudo-
wać nasz biuletyn informacyjny, który powinien przede 
wszystkim być zbiorem informacji dotyczących funkcjo-
nowania Stowarzyszenia. Informacje o  naszych spotka-
niach, wycieczkach powinny być zawarte głównie i wła-
śnie na stronach internetowych. Między innymi biuletyn 
wydawany w formie papierowej powinien też mieć swoją 
wersję elektroniczną i  właśnie w  tej formie uzupełniony 
o informacje z życia kół, zarządów wojewódzkich…

 Niedawno miałem przyjemność być na spotkaniu zor-
ganizowanym przez Federację Stowarzyszenia Służb 
Mundurowych RP. Zobaczyłem tam duże zaangażo-
wanie osób w nim uczestniczących, które zdecydowa-
nie potwierdziło prawdziwość twierdzenia, że w jed-
ności siła.

Z.Cz: Współpraca z innymi organizacjami mundurowymi 
jest bardzo ważna, musimy ją rozwijać i cementować Jed-
nym z głównych naszych zadań na najbliższe lata, to bę-
dzie wyjście na zewnątrz. Chodzi o to, aby Stowarzyszenie 
funkcjonując w ramach Federacji, również na poziomie wo-
jewództwa, powiatu było bardziej aktywne w zacieśnianiu 
współpracy ze wszystkimi organizacjami mundurowymi 
działającymi w danym terenie.

Nie mniej ważne jest, abyśmy nie zamykali się tylko w koko-
nie ze służbami mundurowymi, bowiem uciekają nam wtedy 
okazje dobrej współpracy z innymi organizacjami grupują-
cymi seniorów. W  Obywatelskim Parlamencie Seniorów, 
utworzonym w  dwa tysiące czternastym roku jest sześciu 
przedstawicieli naszej Federacji, w tym trzech z naszego Sto-
warzyszenia i trzech ze Związku Żołnierzy Wojska Polskie-
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go. Ale potencja emeryckich organizacji pozarządowych nie 
opiera się na nas. Stanowimy dopiero czwartą siłę. Główną, 
która mówi w imieniu emerytów w Polsce jest Polski Zwią-
zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – organizacja licząca 
ponad półtora miliona członków w skali kraju. 

Drugą organizacją, odgrywającą szczególną rolę, zwłaszcza 
na poziomie lokalnym – wojewódzkim, powiatowym, miej-
skim, są Uniwersytety Trzeciego Wieku. Ich Stowarzyszenie 
grupuje ponad dwieście tysięcy osób. Z naszego rozpoznania 
wynika, że część naszych emerytów korzysta z tego dobro-
dziejstwa.

Trzecią siłą są gminne, miejskie, powiatowe, wojewódzkie 
Rady Seniorów, z którymi nie współpracowaliśmy do chwili 
obecnej, a które odgrywają ogromną rolę. Są donansowane 
z budżetów samorządów, i m.in. korzystają z  ich środków 
także organizacje, które działają w ich ramach. 

Dlatego właśnie otworzenie się na współpracę, szczególnie 
na poziomie lokalnym, z tymi organizacjami (niektóre nasze 
koła już to robią), pozwoli pokazać, że nie jesteśmy tacy źli, 
jak nas się często przedstawia, że jesteśmy normalnymi ludź-
mi, a ponadto pozwoli przekonać pozostałych emerytów, se-
niorów, że warto z nami współpracować, a jeżeli będzie się 
działa krzywda nam, czy komuś innemu, będziemy wspólnie 
podejmować przeciwdziałania.

 A propos krzywdy. Od dłuższego czasu czujemy ją na 
własnej skórze…

Z.CZ- Robimy wszystko, żeby przeciwdziałać jej dalszemu 
rozwojowi, i tym bardziej musimy być otwarci na współpracę 
ze wszystkimi, którzy będą ją chcieli podjąć.

Mieliśmy trzy okresy w  historii naszego Stowarzyszenia. 
Nazywam je okresem tłustym, średnim, i teraz … powiedz-
my mniej tłustym.

Okres pierwszy, to lata: tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt – 
tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem. Był to okres dla 
nas najbardziej optymalny, kiedy Stowarzyszenie Emery-
tów i Rencistów Policyjnych miało oparcie w ministerstwie 
spraw wewnętrznych, a szczególnie w trzech pierwszych mi-
nistrach: Kozłowskim, Milczanowskim i Majewskim.

W drugim okresie, który trwał do dwa tysiące dziewiątego 
roku, MSW troszkę odsunęło się od nas, traktując nas, jako 
przeżytek, natomiast dobrze układała się współpraca z ko-
mendą główną policji.

Trzeci okres, dla nas najgorszy, zaczął się po wprowadzeniu 
przez parlament ustawy obniżającej świadczenia emerytalne 
dla czterdziestu jeden tysięcy byłych funkcjonariuszy służb 

ochrony państwa, z  tego skutecznie obniżono emeryturę 
prawie trzydziestu tysiącom funkcjonariuszy.

Ta sytuacja spowodowała, że w  środowisku służb mundu-
rowych powstawały różne takie…, nazwijmy to delikatnie, 
napięcia. Po pierwsze – nasza współpraca ze Niezależnym 
Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów stała 
się bardziej oschła, z dystansem. Związkowcy również trak-
towali nas, jako organizację przeżytku. Osobiście słyszałem 
takie zdanie: – Odetnijcie się od tych byłych funkcjonariuszy 
z epoki Polski Ludowej, to my was wtedy będziemy inaczej 
traktować. 

 Ten okres trwa do chwili obecnej.

Osobiście uważam, że nie powinniśmy się dać podzielić. 
Dzisiaj jesteśmy jeszcze w okresie bardziej złożonym. Przy-
kładem tego są działania ministra obrony narodowej, który 
swoimi decyzjami wypowiedział współpracę ze Związkiem 
Żołnierzy Wojska Polskiego oraz klubem generałów. Cho-
dzi m.in. o to, by rozbić silne organizacje, a żeby powstawały 
małe, np. czołgistów, radiotelegrastów…Małymi, rozpro-
szonymi łatwiej można manipulować. Stara zasada – dziel 
i rządź, może skutkować tym, że organizacje emerytów woj-
skowych będą bardzo mało skuteczne w swoim działaniu. 

Wszystkie związki w  Federacji są zgodne, że stoją przed 
nami trzy główne zadania: pierwsze – obrona godności, 
honoru żołnierza i  funkcjonariusza, drugie – świadczenia 
socjalne, związane z emeryturami, z  funduszem socjalnym, 
z wszelkimi możliwymi środkami nansowymi, które mo-
żemy otrzymywać i trzecie –to pamięć. Nie możemy zapo-
mnieć, że byliśmy wychowani w określonej formacji, którą 
była Milicja Obywatelska, czy Wojska Ochrony Pogranicza, 
czy Straż Pożarna, czy Wojsko Polskie…

 Właśnie, pamięć! Czy aktualna jest wciąż myśl fizycz-
nego tej pamięci dowodu? Mam tu na myśli pomnik…

Z.Cz. – Jest. Z innymi organizacjami zgrupowanymi w śro-
dowisku policyjnym, podjęliśmy inicjatywę o wybudowaniu 
pomnika – symbolu pamięci o  ludziach pełniących służbę 
dla ochrony życia, zdrowia, mienia obywateli na przestrze-
ni wieków. Żeby pod tym miejscem pamięci, szacunek tym, 
którym jest poświęcony, mogli oddawać i  ci, którzy służy-
li w Polsce Ludowej, i w trzeciej Rzeczpospolitej, czwartej 
Rzeczpospolitej, a nawet ci, którzy służyli w drugiej Rzecz-
pospolitej lub ich dzieci. Żeby ten pomnik przypominał 
o tym, że funkcjonariusz policji stał zawsze na straży bezpie-
czeństwa obywateli.

 Dziękuję za rozmowę.

Janusz Jastrzębski
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Spotkanie przedstawicieli 
środowisk służb mundurowych
Spotkanie odbyło się w siedzibie Fe-
deracji Stowarzyszeń Służb Mundu-
rowych RP w dniu 17 lutego 2016 r. 
w  Warszawie. Jego celem było omó-
wienie dwóch tematów: działania po-
dejmowane przez struktury podległe 
MON wobec organizacji zrzeszają-
cych żołnierzy rezerwy oraz przewi-
dywane działania w zakresie obniżenia 
świadczeń emerytalnych dla funkcjo-
nariuszy i  żołnierzy, którzy pełnili 
służbę w PRL.
Obrady prowadził Zdzisław Czar-
necki – prezydent FSSM RP, a pre-
zydium konferencji stanowili wice-
prezydenci FSSM RP w  składzie: 
Henryk Borowiński – SEiRP, Ja-
nusz Kwiecień – ZEiRSW, Franci-
szek Puchała – ZŻWP, Adam Mik-
siewicz – ZEiRSG.
W spotkaniu uczestniczyło 54 przed-
stawicieli z 15 organizacji.
Otwierając spotkanie Zdzisław Czar-
necki przedstawił jego podstawowe 
założenia: 

• ustalenie faktów, i  co wiemy na 
pewno;

• jakie działania w tym kierunku, ma 
podjąć nasza organizacja.

W  związku z  pojawiającymi się plot-
kami na temat planowanych zmian 
w  ustawie emerytalnej służb mundu-
rowych, przewodniczący ZG NSSZ 
Policjantów Grzegorz Nems pod-
czas spotkania w  MSWiA w  sprawie 
większych podwyżek od 01.01.2016 r. 
zwrócił się z prośbą do ministra Błasz-
czaka o  wydanie ocjalnego komuni-
katu w tej sprawie.
Poniżej ocjalny komunikat, który 
ukazał się stronie MSWiA: 
Komunikat w  sprawie nieprawdziwych 
informacji dot. zmian w  emeryturach 

funkcjonariuszy. Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji informu-
je, że Rząd oraz MSWiA nie prowadzą 
i nie planują prowadzić żadnych prac nad 
zmianami w  ustawie emerytalnej funk-
cjonariuszy Policji i innych służb mundu-
rowych.
Emerytury i  renty funkcjonariuszy są 
i  będą naliczane na zasadach określo-
nych w  ustawie z  dnia 18 lutego 1994 
r. o  zaopatrzeniu emerytalnym funkcjo-
nariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służ-
by Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biu-
ra Antykorupcyjnego, Straży Granicz-
nej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej 
Straży Pożarnej i  Służby Więziennej 
oraz ich rodzin (t.j. Dz. U. z  2015 r. 
poz.900,1268,1830). 
W interesującej merytorycznej dyskusji 
udział wzięło 25 osób, które poruszyły 
kilkanaście wątków dot. tematyki ob-
rad, m.in.: 
1. Henryk Borowiński – MON 
zerwał porozumienia ze ZŻ i  Klu-
bem Generałów WP oraz eksmituje 
ze swoich pomieszczeń organiza-
cje emerytów wojskowych. Istnieje 
obawa o  organizacje emerytów po-
licyjnych. Wiceminister spraw we-
wnętrznych Jarosław Zieliński, 
w  kontekście poszukiwań środków 
potrzebnych na zabezpieczenie 
szczytu NATO i  Światowych Dni 
Młodzieży Kościoła Rzymsko-Ka-
tolickiego nawiązał do problematyki 
obniżek emerytur funkcjonariuszom 
byej SB, podając duże kwoty tych 
świadczeń i  podkreślając, że są one 
nienależne. W  ten sposób władze 
chcą urobić opinię publiczną i  skłó-
cić emerytów z  funkcjonariuszami 
czynnymi zawodowo oraz wzbudzić 
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zawiść i niechęć do emerytów mun-
durowych. H. Borowiński zapropo-
nował, aby podjąć przeciwdziałania 
w  formie cyklu spotkań prezydenta 
Federacji z  resortowymi ministrami 
i  z  posłami z  poprzedniej kadencji, 
z którymi już mamy dobre kontakty. 
Dokonać oceny sytuacji socjalno – 
bytowej naszych członków i  porów-
nać wysokość świadczeń z  Europą. 
Nawiązać współpracę z  Federacją 
Mundurowych Związków Zawodo-
wych.
Należy przygotować grunt w  obronie 
wolności i wyjść z cienia. Wystąpić do 
Rzecznika Praw Obywatelskich. 
2. gen. Franciszek Puchała – zwrócił 
uwagę na fakt swoistego przygotowa-
nia „artyleryjskiego” w  prasie („Fakt”, 
„Rzeczpospolita”) oraz innych me-
diach w  ten sposób, że stawia się za-
rzuty ZŻWP o to, iż skupia w swych 
szeregach tych, co służyli starej władzy 
komunistycznej oraz stara się o  woj-
skowe pogrzeby na Powązkach, a także 
o to, że dyskredytuje płka Kuklińskie-
go. MON podjął decyzję o wypowie-
dzeniu współpracy ze Związkiem ze 
względu na  naruszenia apolityczności 
i  eksmituje organizacje związkowe 
z  pomieszczeń biurowych. Musimy 
konsolidować nasze szeregi ponieważ 
pojawiają się tendencje do tworzenia 
nowych organizacji emerytur wojsko-
wych. W  celu nagłośnienia tematu 
można rozważyć potrzebę organizacji 
konferencji popularno-naukowej na 
temat bezpieczeństwa i  obronności 
państwa, gdzie można poruszyć rów-
nież sprawy dot. emerytur munduro-
wych. Federacja jest naszym atutem. 
Musimy występować razem także za 
pośrednictwem Rzecznika Praw Oby-
watelskich. 

Janusz
Podświetlony
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mowy z  NSZZ Policjantów, który 
mógłby wspierać nas w tych działaniach. 
12. gen. Marek Dukaczewski – zgo-
dził się z  omawianymi problemami. 
Założenia obniżek „dezubekizacyj-
nych” dotkną także wojsko. Trzeba roz-
ważyć także możliwość wystąpienia do 
Prezydenta RP jako zwierzchnika Sił 
Zbrojnych. Szukać wsparcia w kance-
lariach prawnych. 
13. płk Jan Fabiański – przedstawił 
prol i  działalność Porozumienia Or-
ganizacji Służb Mundurowych w Kra-
kowie działającego od 2000 r., które 
skondensowało wszystkie organizacje. 
Jest to przykład konsolidacji związków 
emeryckich i wspólnego działania. 
14. płk Maciej Niepsuj. Do dnia dzi-
siejszego nie wyjaśniona jest sprawa 
40% podstawy emerytury po 15 la-
tach służby. ZER stał się wyrocznią 
w naszych sprawach. Musimy walczyć 
z  tezą o  odpowiedzialności zbioro-
wej. Nie wolno tolerować insynuacji 
o charakterze obraźliwym: zbrodniarz, 
oprawca, kat, które padają z  ust kon-
kretnych osób. 
15. Jan Kacprzak – należy powołać 
dwa zespoły robocze: do monitoro-
wania działań politycznych, a drugi do 
przygotowania rozwiązań prawnych. 
Musimy również gromadzić środki 
nansowe potrzebne na podjęte dzia-
łania. 
16. Leszek Sucholewski – zespół 
monitorujący już działa. Zajmuje 
się zbieraniem informacji i  jej anali-
zą. Stara się docierać do osób z krę-
gów politycznych i  parlamentarnych. 
Utrzymywać kontakt z  funkcjona-
riuszami w  służbie czynnej poprzez 
prowadzenie rozmów i  przekazywa-
nie doświadczeń. W  naszych nad-
rzędnych działaniach i  dyskusjach 
musimy podkreślać, że najważniejsze 
jest bezpieczeństwo Państwa. Nale-
ży zorganizować spotkanie Federacji 
z mediami. 
17. Zdzisław Czarnecki – zapropono-
wał powołanie zespołów do podjęcia 
działań konsolidacyjnych oraz o  włą-

3. ppłk Janusz Kwiecień – w sektorze 
więziennictwa jest jeszcze cisza i  spo-
kój w stosunku do organizacji zrzesza-
jącej emerytów tej służby, ale zaczynają 
się czystki wśród czynnych zawodowo 
funkcjonariuszy, które ocenia się jako 
nieuprawnione. Przykładem jest zwol-
nienie kierownictwa zakładu karnego 
chociaż to sąd udziela przerwy zdro-
wotnej w czasie odbywania kary przez 
osadzonego, który dokonał ponownego 
przestępstwa. Ocenia, że również przed 
emerytami SW zbliża się ciężki okres, 
bo oni również służyli „starej” władzy. 
Trzeba zastanowić się nad zorganizo-
waniem konferencji prasowej. 
4. Adam Miksiewicz – stwierdził, że 
Straż Graniczna jest taką formacją, 
która pobiera emerytury „policyjne” 
z ZER MSW i ją także dotyczą pro-
pozycje dalszych obniżek wysokości 
świadczeń. Powinniśmy na bieżąco 
monitorować wszystkie poczynania 
władz w tym zakresie. 
5. kpt. Leszek Szymański – Stowarzy-
szenie Żołnierzy Zawodowych w  st. 
Spoczynku i Rezerwy i ich Rodzin po-
wstało w  celu podjęcia działań zmie-
rzających do prawidłowej waloryzacji 
świadczeń. To co robi obecnie MON 
w sprawie waloryzacji jest bezprawne. 
W  nawiązaniu do projektu obniżek 
emerytur mundurowych przypomniał, 
że projekt posła Jakiego z  poprzed-
niej kadencji Sejmu został oceniony 
negatywnie. Wyraził gotowość peł-
nej współpracy z  organizacjami służb 
mundurowych. Należy przyjmować 
zgłoszenia poszczególnych spraw z ca-
łego kraju. Uświadamiać urzędnikom 
różnych szczebli, że ich postępowanie 
jest bezprawne i niesprawiedliwe oraz, 
że wypływa wyłącznie z pobudek po-
litycznych. 
7. gen. Andrzej Anklewicz – przypo-
mniał, że ustawa „deubekizacyjna” zo-
stała zaskarżona do Trybunału Konsty-
tucyjnego, który obradował w  dwóch 
fazach i w konsekwencji skargę odrzu-
cił. Podobnie Trybunał Praw Człowie-
ka w Strasburgu na skutek manipulacji 
politycznych strony rządowej również 

naszą skargę odrzucił i  potraktował 
jako nienależne przywileje. Obniżka 
emerytur dotyczyła wtedy 41 tys. osób. 
Musimy dobrze zastanowić się nad 
formą obrony naszych interesów. 
8. płk Krzysztof Polkowski – nawią-
zał do pracy Zarządu II WSW, który 
w PRL zajmował się pracą operacyjną 
i  jego akta przechowywane są w IPN. 
Akta żołnierzy zostały przekazane 
z  WKU do IPN-u. W  ramach obro-
ny naszych interesów musimy podej-
mować różne działania w stosunku do 
elity władzy np.: czy spełniają warunki 
do otrzymania certykatu o  ochronie 
tajemnicy państwowej i  dostępie do 
materiałów niejawnych. 
9. mjr Henryk Grobelny – ocenił, że 
nadal będzie forsowany wniosek posła 
Patryka Jakiego z poprzedniej kaden-
cji obejmujący także żołnierzy. Chodzi 
o  poniżenie formacji mundurowych, 
utrudnianie nam życia. Teraz zaczy-
na się przygotowanie propagandowe, 
nagonka na emerytowanych funkcjo-
nariuszy i  żołnierzy. Musimy wyszu-
kiwać wszelkich instrumentów, aby 
przeciwdziałać temu, tym bardziej, 
że obniżki mają dotyczyć także rent. 
Trzeba docierać do tych parlamenta-
rzystów, którzy są nam przychylni i za-
chowali trochę przyzwoitości. Dotyczy 
to szczególnie naszych ogniw tereno-
wych, gdyż tam jest łatwiejszy dostęp 
do biur poselskich. 
10. gen. Zbigniew Chwaliński – pod-
kreślił konieczność występowania ra-
zem, jako monolit. Musimy zajmować 
konkretne, zdecydowane stanowisko 
w stosunku do wszelkich prób odebra-
nia nam należnych świadczeń. Szcze-
gólnie boleśnie odczują to odebranie ci 
najstarsi, którzy służyli tylko w PRL-u. 
Powinniśmy docierać do wszystkich 
partii. Także do organizacji międzyna-
rodowych. Trzeba przygotować odpo-
wiednie zespoły robocze monitorujące 
te zagadnienia, abyś nie byli zaskocze-
ni. Kierownictwo Federacji powinno 
przejąć koordynację tych przedsięwzięć 
oraz nawiązać kontakt z mediami. 
11. Antoni Duda – należy podjąć roz-

Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO
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czenie się do prac w zespołach moni-
torujących. Zaapelował o  wyszukanie 
dobrej, wspierającej kancelarii prawnej, 
z którą nawiązalibyśmy kontakt. Moc 
Federacji tkwi w jedności i sile wszyst-
kich organizacji zrzeszonych. 
Jedną ze spraw, która dotyczy mediów 
– jest usunięcie ze stron internetowych 
ZER-u  informacji o  pobieranych 
świadczeniach emerytalno-rentowych 
wypłacanych przez ZER MSW do 
2005 r. Aktualnie zamieszczone staty-
styki ZER MSW obejmują lata 2005 
– 2015.Takie sprawy należy nagła-
śniać wykorzystując media i kręgi po-
lityczno-parlamentarne. Rzecznikiem 
Federacji powinien być nasz każdy 
członek wyposażony w  odpowiednią 
wiedzę i chętny do kontaktów w róż-
nych środowiskach.
Pomysł konferencji jest godny popar-
cie i będą podjęte kroki w kierunku jej 
organizacji. Należy gromadzić fakty, 
wspomnienia ze służby na wszystkich 
szczeblach – w  centrali i  w  terenie. 
Publikować to różnych periodykach 
lub w  formie książkowej. Musimy 
propagować prawdę!
18. Grzegorz Domaszewicz – uzy-
skanie konkretnej informacji nie jest 
dla ZER-u żadnym problemem. Po-
winien udostępnić wszelkie dane dot. 
wysokości świadczeń wypłaconych 
uprawnionym osobom.
19. Miłosz Biały – jeśli chodzi o  in-
ternet, to nie jest powszechnie lubiany 
przez naszych członków, którzy wolą 
materiał pisany. Strona internetowa 
funkcjonuje słabo i w związku z tym, 
brak jest nowych materiałów. Wydaje 
się celowym powołanie zespołu me-
dialnego.
20. gen. Jasik – należy występo-
wać w mediach z  zastrzeżeniem: nie 
u każdego i nie na każdy temat. Wiele 
udanych przedsięwzięć wywiadow-
czych nie było nagłaśnianych. Nawet 
po werykacji w  1990 r., ocerowie 
z  czasów PRL-u  osiągnęli bardzo 
znaczące sukcesy w swojej służbie. Nie 
można tego dyskredytować.

Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO

w dniu 5 stycznia 2016 r. na stronie internetowej MSWiA pojawił się ocjal-
ny komunikat dementujący nieprawdziwe jakoby informacje o pracach tego 
resortu nad zmianami zasad naliczania emerytur byłych funkcjonariuszy, po-
bierających te świadczenia na podstawie obecnej, obejmującej ich ustawy eme-
rytalnej z dnia 18 lutego l 994 r. (Dz.U.Nr 53, poz.214 ze zm.).Tymczasem, 
w tym samym dniu, zastępca Pana Ministra – wiceminister Jarosław Zieliński 
– ogłosił publicznie, że prace takie są jednak prowadzone w jego otoczeniu, 
dotycząc na razie emerytowanych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa 
państwa. Emerytom tym wiceminister J. Zieliński przypisał – mijając się 
z prawdą, i to, jak wykażę poniżej, bardzo – średnie świadczenia wynoszące aż 
4000-6000 zł, przy czym najwyższą emeryturą miałaby być absurdalna kwota 
22000 zł, zmniejszona ostatnio przez pana J. Zielińskiego, do równie absur-
dalnego poziomu 20000 zł (portal Interia z dnia dniu 25 lutego 2016 r.), przy 
okazji wymienienia którego zapowiedział on ponownie dalsze ograniczenie 
wspomnianych świadczeń, i tak już przecież bardzo okrojonych tzw. ustawą 
dezubekizacyjną z dnia 23 stycznia 2009 r. (Dz.U. Nr 24, poz.145).

O nieprawdziwości wspomnianych danych świadczy przede wszystkim infor-
macja Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW o średnim świadczeniu eme-
rytalnym wypłacanym przez ten Zakład, zgodnie z którą przeciętna wysokość 
emerytur pobieranych z ZER MSW. wyniosła, w 2015 r., daleko mniej niż 
4000-6000 zł, będąc równa 3544,25 zł brutto (Załącznik nr l) przy uwzględ-
nieniu wszystkich osób je pobierających z tego resortu, których średnia eme-
rytura jest przecież, z założenia, wyraźnie wyższa od średniego świadczenia 
emerytalnego pobieranego przez osoby objęte tzw. ustawą dezubekizacyjną.

Zakład Emerytalno-Rentowy MSW nie prowadzi co prawda wyodrębnio-
nej sprawozdawczości dotyczącej wysokości emerytur byłych funkcjonariuszy 
organów bezpieczeństwa państwa, ale, jak wiadomo z informacji wymienia-
nych między członkami stowarzyszeń sku pionych w kierowanej przeze mnie 
Federacji, a także z innych źródeł, emerytury te są daleko niższe niż kwoty 
sugerowane przez wiceministra J. Zielińskiego.

Należy w tym miejscu zauważyć, że dość wiarygodnego oszacowania faktycz-
nego, przeciętnego świadczenia emerytowanych funkcjonariuszy organów 
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bezpieczeństwa państwa, można dokonać na podstawie analizy danych z postanowienia Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka z dnia 14.05.2013 r. o nie przyjęciu do rozpoznania skarg 1628 byłych funkcjonariuszy organów 
bezpieczeństwa państwa (skarga numer 15189/10: Adam Cichopek przeciwko Polsce oraz 1627 innych skarg). W po-
stanowieniu tym zawarto bowiem kwoty emerytur 31 osób, stanowiących reprezentatywną, wybraną przez ETPC 
grupę osób, które złożyły skargi do tego trybunału – Załącznik nr 2.

Jak wynika z zestawienia tabelarycznego przedstawionego we wspomnianym załączniku, średnia emerytura tej repre-
zentatywnej, wyselekcjonowanej przez ETPC grupy byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL wynosi 
miesięcznie, przy pominięciu mało tu istotnej waloryzacji świadczeń, około 1804,26 zł brutto i około 1654,15zł netto. 
Trzeba pod  kreślić, że na wysokości emerytur uwzględnionych w przedmiotowym zestawieniu wpłynęło, w poważnej 
mierze, w przypadkach niektórych osób, pełnienie służby lub świadczenie pracy po transformacji ustrojowej naszego 
kraju. Podane ostatnio kwoty są niższe, odpowied nio, 2,22 raza i 2,41 raza od 4000 zł, oraz 3,33 raza i 3,63 raza od 
6000 zł; pierwsza z wy  mienionych powyżej kwot plasuje się przy tym poniżej przeciętnej emerytury wypłacanej 
z ZUS, wynoszącej, w 2015 r., 2059 zł brutto.

Do bardzo zbliżonego rezultatu doprowadziła analiza wysokości emerytur 18 człon  ków Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Policyjnych z Piotrkowa Trybunalskiego – osób, które zdecydowały się na udostępnienie ich kwot, w celu 
wykorzystania, wraz z numerami świadczeń, dla celów poglądowych – Załącznik nr 3. Tym razem średnia emerytura 
netto okazała się równa 1775,66 zł.
Do podawania opinii publicznej nieprawdziwych danych o  rzekomo bardzo wysokich emeryturach byłych funk-
cjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa zdążyli się oni już przyzwyczaić, głównie za sprawą projektu ustawy 
autorstwa Solidarnej Polski, postulującego brutto. Jest to kłamstwo, w dodatku podwójne, bowiem po pierwsze bardzo 
zawyża (prawie 2,3 raza) faktyczną, przeciętną emeryturę byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, 
a po drugie MON nie podawał żadnej informacji tego rodzaju, bo i podać jej nie mógł, ponieważ nią nie dyspono-
wał (co wynika jedno znacznie z pisma dyrektora Departa  mentu Spraw Socjalnych tego resortu – Załącznik nr 4). 
Aby uzyskać pewność, że nie udzieliło jej także Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które byłoby, w tym przypad-
ku, właściwe merytorycznie, zwrócono się ze stosownym pytaniem do dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego 
MSW, który również stwierdził, że kierowany przez niego organ emerytalny nie jest źródłem podanej powyżej kwoty 
rzekomej, przeciętnej emerytury (Załącznik nr 5), która zos tała po prostu zmyślona i to z dokładnością do 1 zł, co 
miało ją uwiarygodnić. Trzeba dodać, że obie wersje wzmiankowanego projektu zostały zaopiniowane krytycznie – 
pierwsza przez rząd i Sąd Najwyższy, a druga przez rząd, Sąd Najwyższy (Załącznik nr 6) i Biuro Analiz Sejmowych 
(Załącznik nr 7), co spowodowało wstrzymanie ich procedowania w  Sejmie RP. Na uwagę zasługuje zmienność 
opinii wymienionego powyżej posła Patryka Jakiego o wyso  kości przeciętnej emerytury byłych funkcjonariuszy or-
ganów bezpieczeństwa państwa, która jak stwierdził on niemal jednocześnie z ponownym złożeniem projektu ustawy 
zawartej w po  wołanym druku sejmowym nr 3336, zmniejszyła się rzekomo, w wyniku wejścia w życie tzw. ustawy 
dezubekizacyjnej, z 2735 zł do 2351 zł (Rzeczypospolita z dnia 10 grudnia 2014 r.). Poseł P. Jaki zmyślił, co nie ulega 
wątpliwości, także te obydwie kwoty, które ponownie określone z mającą budzić zaufanie dokładnością do zł, są jak 
nietrudno spostrzec, daleko niższe od podanych uprzednio 4143 zł.
Odnosząc się do kwestii emerytury w ekstremalnej wysokości 22000 zł (nieznacznie skorygowanej w dniu 25 lutego 
br.) oświadczam, z całą odpowiedzialnością i niezachwianą pewnością, że świadczenia takiego nie pobiera żaden były 
funkcjonariusz organów bezpieczeństwa państwa. Aby móc to kategorycznie stwierdzić przeprowadziłem szereg roz-
mów konsultacyjnych z bardzo dobrze zorientowanymi, wiarygodnymi osobami. Jako swoistą przeciwwagę dla tej, 
nieprawdziwej kwoty, podam tu wysokość emerytury byłego zastępcy ko mendanta Wojewódzkiego Urzędu Spraw 
Wewnętrznych w Olsztynie – płk Wiesława Pocz mańskiego, który odszedł na nią w 1990 r., uzyskując wówczas 
świadczenie, które w końcu 2009 r., wynosiło, po waloryzacjach, 3900 zł, a następnie zostało drastycznie zredukowane 
tzw. ustawą dezubekizacyjną, tak, że w końcu 2011 r. było równe 1500 zł netto. Dane te zawarte są w liście otwartym 
płk W. Poczmańskiego do posłanki Anny Sobeckiej z dnia 3 grudnia 2011 r., w którym nadmienia on także, iż jego 
znajomy, który pełnił służbę na niższym stano  wisku, i odszedł na emeryturę w stopniu majora, pobierał ją, w 2011 r., 
w kwocie 700 zł (Załącznik nr 8).
Szanowny Panie Ministrze, wśród byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, którym już raz ograni-
czono świadczenia, znajduje się wielu emerytów, należących do stowarzyszeń będących członkami kierowanej przeze 
mnie Federacji, którzy w 1990 r. poddali się werykacji (prowadzonej przez „solidarnościowe” komisje kwalikacyjne), 
podejmując, po jej pomyślnym przejściu, służbę w Urzędzie Ochrony Państwa lub w Policji. Szczegól ną operatyw-
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nością i wysokimi kompetencjami wykazali się oni przede wszystkim w pierwszej w tych służb, jako funkcjonariusze 
której:

• opracowali i pomogli wdrożyć struktury organizacyjne UOP, ABW i AW oraz niezbędne dla funkcjonowania 
tych urzędów akty prawa wewnętrznego (szczególnie ważne było tu przygotowanie i wprowadzenie w życie 
regulacji dotyczących taktyki i metodyki pracy operacyjnej);

• zaadaptowali, do nowych uwarunkowań społecznych, politycznych ekonomicznych odziedziczone przez UOP 
aktywa operacyjne;

• wprowadzili w tajniki działania służb specjalnych oraz wychowali wielu nowoprzyjętych funkcjonariuszy;
• doprowadzili do zawarcia szeregu porozumień o współpracy merytorycznej – wewnątrz  krajowych i ze służba-

mi innych państw;
• zrealizowali, na poziomie operacyjnym, liczne przedsięwzięcia prointegracyjne – na rzecz przyjęcia RP do 

NATO i UE;
• zorganizowali, od podstaw, działania operacyjne UOP na kierunku wschodnim, prowadząc je bardzo profesjo-

nalnie, intensywnie, i z wybitnie dobrymi efektami;
• doprowadzili do udziału UOP we Wspólnocie Wywiadowczej państw zachodnich jeszcze przed przystąpie-

niem Polski do NATO;
• osiągnęli powodzenie w wielu głośnych, prestiżowych sprawach o wyjątkowym znacze niu, na przykład w: ope-

racji wywiadu w Iraku – czyli w tzw. operacji SAMUM (polegającej na ewakuacji z tego kraju pracowników 
wywiadu USA, niezwykle istotnej dla sprawnego przeprowadzenia akcji wojskowej PUSTYNNA BURZA), 
operacji MOST (za  pewniającej bezpieczny transport około 100 tys. Żydów z terytorium byłego ZSRR do 
Izraela), działaniach zmierzających do ustalenia agentów wywiadu rosyjskiego w  Wojsku Polskim, czy też 
przedsięwzięciach mających na celu rozpracowanie afer FOZZ i ART-B. 

Osiągnięcia polskich służb specjalnych w tzw. operacji SAMUM i w operacji MOST zbudowały ich wysoką po-
zycję w skali międzynarodowej, oraz takąż, jakże potrzebną w okresie naszej transformacji ustrojowej, pozycję Pol-
ski na świecie, skutkując zarazem, co było najistotniejsze, anulowaniem naszemu krajowi blisko połowy zadłużenia 
zagranicznego zaciągniętego w okresie PRL (czyli około 20 mld. USD) – dzięki staraniom władz amerykańskich 
i Światowego Kongresu Żydów. Należy dodać, że tzw. operacja SAMUM doczekała się w Polsce szeregu artykułów 
i fabularyzowanej ekranizacji, wielokrotnie pokazywanej w kinach i na różnych kanałach telewizyjnych, oraz, iż na 
ekranizację tego rodzaju oczekuje obecnie operacja MOST, analizowana w 2015 r. na poświęconej jej międzynarodo-
wej konferencji naukowej, która obradowała w Warszawie, a opisana szczegółowo w pozycji książkowej Dariusza Wil  
czaka pt. ,,MOST – TAJNA OPERACJA PRZERZUTU ŻYDÓW”, wydanej, także w 2015 r., przez wydawnictwo 
FRONDA (koszt produkcji planowanego lmu pokryją prawdopodobnie sponsorzy z Izraela). O wyjątkowym stop-
niu trudności obydwu wymienionych powyżej ope  racji świadczą najlepiej kategoryczne odmowy zrealizowania ich 
przez służby specjalne in nych państw.

Byli funkcjonariusze służb specjalnych PRL, którzy po pozytywnej werykacji trali do Policji, stanowili co praw-
da zaledwie kilka procent stanu osobowego tej formacji, ale zapisali się w jej historii złotymi zgłoskami, ponieważ 
głównie to dzięki nim było możli we utworzenie Centralnego Biura Śledczego Policji i osiąganie przez nie, niemal od 
początku jego funkcjonowania, wielu niezwykle istotnych sukcesów w zwalczaniu zorganizowanych grup przestęp-
czych. Pamiętam to bardzo dobrze, ponieważ sam pracowałem w przeszłości w CBŚP – na stanowisku kierowniczym.

Emerytowani funkcjonariusze UOP, ABW, AW i Policji, którzy zaczynali służbę w okresie PRL, nigdy nie oczekiwali 
szczególnych przywilejów z tytułu opisanych powyżej za sług dla III RP, ale też nie brali pod uwagę ewentualności 
represjonowania ich redukcją eme rytur, tym bardziej, iż były one gwarantowane, w imieniu Państwa Polskiego, przez 
powołaną uprzednio ustawę z dnia 18 lutego 1994 r., a wcześniej przez Ministrów Spraw Wewnętrznych okresu 
transformacji, z których trzech (działaczy opozycyjnych z okresu PRL) – Krzysztof Kozłowski, Andrzej Milczanow-
ski i Henryk Majewski – przeciwstawiło się na piśmie uchwa leniu tzw. ustawy dezubekizacyjnej (Załączniki nr 9-11).

Informacje o zasadach wspomnianej werykacji funkcjonariuszy służb specjalnych PRL nie są szerzej znane i dlatego 
pokrótce je tu przypomnę, ponieważ mają ścisły związek z jedną z wypowiedzi wiceministra Jarosława Zielińskiego 
dla Radia Maryja, w której także postulował on kolejne zmniejszenie emerytur byłych funkcjonariuszy organów bez-
pieczeństwa państwa PRL. Zasady te określała uchwała nr 69 Rady Ministrów z dnia 21 maja 1990 r. (M.P. Nr 20, 
poz.159), wydana w na podstawie art.132 ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U. Nr30, 
poz.180 ze zm.), stanowiąc, w § 8, że komisja kwalikacyjna wydaje pozytywną opinię o osobie poddającej się wery-

Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Janusz
Podświetlony

Janusz
Podświetlony

Janusz
Podświetlony



10

kacji w razie stwierdzenia, że odpowiada ona wymogom przewidzianym w ustawie i posiada kwalikacje moralne do 
pełnienia służby, a zwłaszcza jeśli :

• w toku dotychczasowej służby nie dopuściła się naruszeń prawa;

• wykonywała swoje obowiązki służbowe w sposób nie naruszający praw i godności innych osób;

• nie wykorzystywała swojego stanowiska służbowego do celów pozasłużbowych.

Treść dwu pierwszych kryteriów werykacyjnych jest równoznaczna z niedopuszczalnością nazywania spełniających 
je emerytów UOP, ABW, AW lub Policji, którzy – w przesz łości byli zatrudnieni w organach bezpieczeństwa państwa 
PRL, katami, jak właśnie określił ich, a raczej między innymi ich, we wzmiankowanej wypowiedzi, wiceminister J. 
Zieliński, dodając, co było jej głównym celem, że mają oni przy tym nie tylko większe świadczenia niż ich bliżej nie 
określone oary, lecz ponadto przywileje i nagrody (co nie jest zgodne z prawdą).

Wracając do wymienionych powyżej wymogów ustawowych trzeba zauważyć, że w  ustawie o  Urzędzie Ochrony 
Państwa precyzował je jej art. 15, zgodnie z którym służbę w UOP mógł pełnić obywatel polski wykazujący przede 
wszystkim „nieskazitelną postawę moralną i patriotyczną ( ...)”. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. (Dz.U. 
Nr 30, poz.179 ze zm.) odpowiednikiem tego przepisu był jej art. 25.

Szanowny Panie Ministrze, redukcja, tzw. ustawą dezubekizacyjną, emerytur byłych funkcjonariuszy organów bez-
pieczeństwa państwa nastąpiła, przy bezpodstawnym zastosowaniu zbiorowej odpowiedzialności, w odniesieniu do 
blisko 45000 emerytów, w tym około 6000 pozytywnie zwerykowanych, byłych funkcjonariuszy UOP, ABW, AW 
i Policji, a więc – według kryteriów III RP – nieskazitelnych moralnie patriotów, za czyny przestępne stosunkowo 
nielicznej grupki osób, popełniane przy tym, jak wynika z preambuły tego aktu prawnego, głównie w okresie tzw. 
utrwalania władzy ludowej, którego funkcjonariusze bez pieczeństwa (służący wówczas w Resorcie Bezpieczeństwa 
Publicznego, Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego i Komitecie do spraw Bezpieczeństwa Publicznego) z regu-
ły już nie żyją. Co więcej, wspomniana ustawa objęła wielu funkcjonariuszy, którzy nie tylko byli głównymi twórcami 
cywilnych służb specjalnych demokratycznej Polski, ale ponadto mieli inne niezwykle istotne i bardzo wymierne za-
sługi dla polskiej transformacji ustrojowej oraz stanu krajowych nansów, jak na przykład gen. Gromosław Czempiń-
ski, jeden z najważniej szych bohaterów tzw. operacji SAMUM i operacji MOST, w przypadku którego zmniejszenie 
świadczenia emerytalnego przełożyło się na ograniczenie zakresu rehabilitacji jego syna, chorego na zespół Downa.

Powtórne zastosowanie wzmiankowanej, zbiorowej odpowiedzialności, wobec pozytywnie zwerykowanych, byłych 
funkcjonariuszy wymienionych powyżej formacji demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej (którzy są emerytami jej 
służb, a nie emerytowanymi esbekami, jak określa ich pogardliwie wicepremier J. Zieliński), byłoby nie tylko formą 
bezgra  nicznej zemsty politycznej i przejawem rażącej niewdzięczności Państwa Polskiego wobec nich, ale godziłoby 
ponadto w szereg przepisów Konstytucji RP i wynikających z nich zasad ustrojowych, a także w jej preambułę, po-
stulującą m.in. nawiązywanie do tradycji II RP, która nie dyskryminowała w żadnej mierze byłych funkcjonariuszy 
i żołnierzy państw zaborczych, służących następnie w formacjach mundurowych porozbiorowej Polski, zapewniając 
im nawet wypłatę emerytur przewidzianych w  przepisach obowiązujących w  tych państwach, pod warunkiem, iż 
wysokości świadczeń obliczanych na ich podstawie nie przekroczą kwot wynikających z przepisów krajowych (art. 81 
ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu eme rytalnym funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojsko-
wych – Dz.U. Nr 6 z 1924 r., poz. 46). A przecież funkcjonariusze i żołnierze zaborców naszego kraju, mający polskie 
pochodzenie, służyli im do końca, lub niemal do końca pierwszej wojny światowej, ograniczając tym, w pewnym 
sensie, skuteczność dążeń ówczesnych polskich patriotów do utworzenia własnego państwa, podczas gdy pozytywnie 
zwerykowani funkcjonariusze III RP, którzy zaczynali służbę w PRL, pracowali dla Polski także przed 1990 r. – dla 
takiej, dla jakiej pracować mogli.

Szanowny Panie Ministrze, niemal równocześnie z  Polską transformację ustrojową przeszło wiele innych krajów 
tzw. demokracji ludowej. W żadnym z tych, które należą dziś do Unii Europejskiej i zachowały ciągłość prawną, nie 
doszło do redukcji świadczeń emery talnych byłych funkcjonariuszy służb specjalnych. Jako wyjątku od tej reguły nie 
wolno trak tować Niemieckiej Republiki Demokratycznej, ponieważ po obaleniu muru berlińskiego kraj ten zniknął 
z map bez następstwa prawnego, zaś pracownicy wspomnianej formacji, którzy nie zostali funkcjonariuszami Repu-
bliki Federalnej Niemiec (a wielu zostało) i emeryci STASI, znajdując się w luce prawnej dotyczącej zasad obliczania 
emerytur, zostali objęci cywilnymi przepisami zaopatrzenia emerytalnego w  taki sposób, że otrzymali przeciętne 
świadczenie wypłacane w RFN. Należy tu dodać, iż niemiecki Trybunał Konstytucyjny uznał, że ustawodawca nie 
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może usprawiedliwiać swych ewentualnych decyzji odnośnie ograniczenia ich emerytur argumentem, że oary ustro-
ju komunistycznej NRD otrzymują często niskie renty czy emerytury.

Podsumowując niniejsze pismo stwierdzam, że:
• kwoty emerytur byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, podawane środkom masowego 

przekazu przez wiceministra Jarosława Zielińskiego są rażąco zawy żone, w związku z czym proszę Pana Mi-
nistra o wezwanie go do zaniechania poświad czania nieprawdy w tym zakresie, gdyż wprowadza ono w błąd 
opinię publiczną;

• z postanowienia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 14.05.2013 r. o nie przyjęciu do rozpoznania 
skarg 1628 byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa (skarga numer 15189/1O: Adam Cicho-
pek przeciwko Polsce oraz 1627 innych skarg) wynika, że ich przeciętne świadczenie emerytalne wynosi około 
1804,26 zł brutto i około 1654,l5 zł netto, będąc wyraźnie niższe niż średnia emerytura wypłacana z ZER 
MSW i nieco niższe od średniej emerytury wypłacanej z ZUS;

• środowisko służb mundurowych sprzeciwia się intencji bezpodstawnego, ponownego zmniejszania emerytur 
byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, w szczególności tych, którzy, po pozytywnej wery-
kacji w 1990 r., podjęli służbę w formacjach mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej, dając jej wiele korzyści 
(w tym ograniczenie za  dłużenia zagranicznego o blisko 20 mld USD), a uzyskując od niej gwarancję uznania, 
na zasadach ogólnych, wysługi emerytalnej wypracowanej w okresie PRL, której to gwaran cji Państwo Polskie 
już raz nie dotrzymało, stając w sprzeczności z preambułą Konstytucji RP (mówiącą o nawiązywaniu do tra-
dycji II RP) oraz praktyką przyjętą w innych państwach UE, które przeszły transformację ustrojową niemal 
równocześnie z Polską, zacho wując ciągłość prawną.

Załączniki:
• Załącznik nr I - Dane ZER MSW dotyczące średnich świadczeń emerytalnych i rentowych;
• Załącznik nr 2 – Wykaz emerytów i ich świadczeń emerytalnych podanych przez ETPC w postanowieniu o nie 

przyjęciu do rozpoznania skargi nr 15189/1O: Adam Cichopek przeciwko Polsce oraz 1627 innych skarg;
• Załącznik nr 3 – Wykaz 18 członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych z Piotrkowa Trybu-

nalskiego wraz z wysokościami i sygnaturami ich świadczeń emerytalnych netto;
• Załącznik nr 4 – pismo dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych MON;
• Załącznik nr 5 – pismo dyrektora Zakładu Emerytalno – Rentowego MSW;
• Załącznik nr 6 – opinia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego dotycząca druku sej mowego nr 3336;
• Załącznik nr 7 – opinia Biura Analiz Sejmowych dotycząca druku sejmowego nr 3336;
• Załącznik nr 8 – list otwarty płk Wiesława Poczmańskiego do posłanki Anny Sobeckiej;
• Załącznik nr 9 – list do Prezesa Rady Ministrów podpisany przez byłych Ministrów Spraw Wewnętrznych 

i byłych Szefów UOP – Krzysztofa Kozłowskiego i Andrzeja Milczanowskiego – oraz byłego Wiceministra 
Spraw Wewnętrznych – Jana Widacki ego;

• Załącznik nr I O – list do Prezesa Rady Ministrów podpisany przez byłego Ministra Spraw Wewnętrznych – 
Henryka Majewskiego;

• Załącznik nr 11 – l ist do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego podpisany przez Krzysztofa Kozłowskiego i An-
drzeja Milczanowskiego.

Załączniki do wglądu na stronie internetowej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych - www.fssm.pl
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          ZER-ON-062-553/ 16/PS
     Pan Zdzisław Czarnecki
     Prezydent Federacji Stowarzyszeń 
     Służb Mundurowych Rzeczpospolitej Polskiej 
     ul. Marszałkowska 115, lok. 368 B 00-102 Warszawa

DECYZJA
Na podstawie art. 16 ust. 1 w związku art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji pu-
blicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058), zwanej dalej „ustawą” oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z póź. zm.).

po rozpoznaniu
wniosku Pana Zdzisława Czarneckiego Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczpospolitej 
Polskiej w sprawie udostępnienia informacji publicznej dotyczącej:

1). struktury wypłacanych świadczeń (bez rent rodzinnych), według wysokości świadczenia na dzień 31.12.2015 r. 
z dodatkowym podziałem od 7 000 zł do ponad 14 000 zł (w przedziałach co tysiąc);

2). ilości osób, którym na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytal-
nym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wy-
wiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Pań-
stwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, obniżono świadczenie w roku 2009/2010 (do 
czasu zakończenia akcji werykacji świadczeń) oraz do końca 2015 roku;

3). średniej wysokości świadczenia osób, które podlegały werykacji (obniżenie świadczenia) — przed obniżeniem i po;
4). wysokości (najniższego i najwyższego) świadczenia osób, którym obniżono świadczenie w 2009/2010 r. i na 

grudzień 2015 r.;
5). wysokości maksymalnego zmniejszenia świadczenia (jednostkowo).

Odmawia się udostępnienia
informacji publicznej dotyczącej danych wskazanych w:

1). pkt 1 Decyzji, w zakresie: liczby osób, które pobierają świadczenia w postaci rent inwalidzkich, w wysokości 
powyżej 10 000 zł do ponad 14 000 zł, w przedziałach co tysiąc złotych;

2). pkt 4 Decyzji, w zakresie wysokości najwyższego świadczenia osób, którym obniżono świadczenie według sta-
nu na 2009/2010 r. oraz na grudzień 2015 r.

UZASADNIENIE
W dniu 26 lutego br. wpłynął do Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wniosek o 
udostępnienie informacji publicznej jak na wstępie. W przedmiotowej sprawie, po analizie wniosku stwierdzić należy, 
iż w zakresie wnioskowanych danych, tj.:

- liczby świadczeniobiorców pobierających rentę inwalidzką w grupie powyżej 10 000 zł do ponad 14 000 zł, w 
przedziałach co tysiąc,

- wysokości najwyższego świadczenia osób, którym obniżono świadczenie, według stanu na 2009/2010 r. oraz na 
grudzień 2015 r.,

w przypadku ich udostępnienia, zachodzi możliwość zidentykowania tożsamości konkretnych osób zycznych, 
z uwagi na niewielką lub pojedynczą liczbę świadczeniobiorców, mieszczących się w poszczególnych przedziałach 
wnioskowanych danych.

Zgodnie z ustawą każdemu przysługuje prawo do informacji publicznej, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 1 ustawy, wska-
zującego na wyjątki od tej zasady. Są to ograniczenia wynikające między innymi z przepisów o ochronie informacji 
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niejawnych, ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, tajemnicę przedsiębiorcy oraz prywatność osoby zycz-
nej. Podkreślić należy, że ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r. poz. 2135) 
stanowi Iex specialis w stosunku do ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, organ nie może udostępnić danych, które umożliwiałyby ziden-
tykowanie osoby zycznej. Wykładnię tę potwierdza orzecznictwo sądowe np.: Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 7 
marca 2013 r. sygn. II SA/Po 47/13, LEX nr 1293515; Wyrok WSA w Krakowie z 5 marca 2014 r, II SA/Kr 188/14, 
Legalis). Mając na uwadze powyższe, orzeka się jak na wstępie.

Zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej osobami, które, zajęły stanowisko w toku 
postępowania o udostępnienie informacji publicznej są:

a). Urszula Kochan Sobiecka - Z-ca Dyrektora,
b). Stanisław Kaczmarek - Naczelnik Wydziału Informatyki,
c). Pani Aneta Turczyn-Pakuła – Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego,
d). Pan Piotr Sobieraj – specjalista w Wydziale Organizacyjnym.

ZER-ON-062-553/16/PS
    Pan Zdzisław Czarnecki
    Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczpospolitej Polskiej 
    ul. Marszałkowska 115, lok. 368 B 00-102 Warszawa
Szanowny Panie,
w odpowiedzi na przedłożony przez Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej przekazuję poniżej wnioskowane dane:

1) struktura wypłacanych świadczeń (bez rent rodzinnych), według wysokości świadczenia na dzień 31.12.2015 r.:

kwota świadczenia emerytury renty inwalidzkie
ilość w odsetkach ilość w odsetkach

do 7000,00 145571 97,52 16696 99,44
7000,00 - 7999,99 2033 1,36 57 0,34
8000,00 - 8999,99 916 0,61 20 0,12
9000,00 - 9999,99 404 0,27 7 0,04
powyżej 10000,00 - - 10 0,06
10000,00 -10999,99 163 0,11
11000,00 -11999,99 64 0,04
12000,00 -12999,99 42 0,03
13000,00 - 13999,99 25 0,02
powyżej 14000,00 50 0,04
Razem 149268 100 16790 100

2) ilość osób, którym na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 
żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Woj-
skowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży 
Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 24, poz. 145) - obniżono świadczenie w roku 2009/2010 
(do czasu zakończenia akcji werykacji świadczeń) - oraz do końca 2015 roku:

Stan na 15.12.2010 28475
Stan na 15.12.2015 23543

3)  średnia wysokość świadczenia osób, które podlegały werykacji (obniżenie świadczenia) - przed obniżeniem i po:
Przed obniżeniem Po obniżeniu

Stan na 15.12.2010 3053,99 2624,05

4) wysokość (najniższa i najwyższa) świadczeń osób, którym obniżono świadczenie:
Najniższa

Stan na 15.12.2010 410,65
Stan na 15.12.2015 440,23

5) wysokość maksymalnego zmniejszenia świadczenia (jednostkowo):
Stan na 15.12.2010 4870,71



14

KTO KŁAMIE?

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. 
Policyjne Centrum Edukacji Społecznej.

Zatem owe 8 mld. zł można sobie .................. poda-
rować. Z  informacji na stronie ZER MSWiA wynika 
zgoła co innego – stan na grudzień 2015 r. Na przykład: 
1 poz. – Liczba świadczeń emerytalno-rentowych wy-
płacanych przez ZER MSW w latach 2005-2015 – stan 
na 31 grudnia rok 2015 – 205 809 świadczeń 2 poz. 
– Przeciętna wysokość świadczenia wypłacanego przez 
ZER MSW w latach 2005-2015. rok 2015 – 3 302,82 
zł zatem: 205 809x3302,82 zł = 679 750 081,38 zł 5 poz. 
– Przeciętna liczba świadczeń i  przeciętna wysokość 
świadczenia emerytalno-rentowego w  podziale na ro-
dzaje świadczeń – stan na grudzień 2015 r. 149 268 po 3 
544,25 zł – emerytury – 149 268x3 544,25 zł = 529 043 
109 zł 16 790 po 2 889,04 zł – renty inwalidzkie – 16 
790x2 889,04 zł = 48 506 981,6 zł 39 751 po 2 666,18 zł 
– renty rodzinne – 39 751x2 666,18 zł=105 983 321,18 
zł 205 809 po 3 321,20 zł ogółem – 205 809x3 321,20 
zł = 683 532 850,8 zł. Gdzie te 8 mld. zł i kto kłamie???”

W  Internetowym Forum Policyjnym www.ifp.pl, na 
stronie 154 znajduje się interesujący i znamienny wpis 
internauty „Stypeks”:

„Ta manipulacja z  emeryturami w  wyk. wiceministra 
SWiA to draństwo. Podaje liczby (8 mld. zł) do mediów 
nie sprawdzając ich wcześniej, wywołuje atmosferę i ko-
lejne szczucie, a później powołuje się na efekt nagonki 
jaką rozpętał. Odpowiedź, jaką otrzymał mściciel2, jest 
krótka, sucha, w miarę rzeczowa na pierwszy rzut oka 
i  udziela zasadniczej odpowiedzi na pytania dot. wy-
sokości rzekomo „ogromnych emerytur esbeków”, że 
takich nie ma. Bardzo ważne jest to, że: „Żaden były 
funkcjonariusz organów bezpieczeństwa państwa PRL 
nie pobiera świadczenia w wysokości 20 tysięcy złotych”.

13 kwietnia 2016 roku, w  Dniu Pamięci Oar Zbrodni 
Katyńskiej, w jej 76 rocznicę, na dziedzińcu Komendy Głów-
nej Policji, przed obeliskiem „Pomordowanym Policjantom 
Rzeczpospolita Polska” odbyły się uroczystości z udziałem 
Mariusza Błaszczaka, ministra spraw wewnętrznych i ad-
ministracji, kierownictwa policji w tym nowo mianowane-
go komendanta głównego nadinsp. Jarosława Szymczyka, 
przedstawicieli innych służb mundurowych, duchowieństwa 
oraz członków stowarzyszeń i rodzin policyjnych. 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych repre-
zentowali: Zdzisław Czarnecki, Zdzisław Pietryka i Zdzi-

sław Bartula oraz Marian Stankiewicz i  Czesław Okra-
sa. Wiązankę kwiatów pod obeliskiem złożył Z. Czarnecki 
wraz z Marianem Stankiewiczem.

Po uroczystości zebrani udali się na ulicę Orkana gdzie 
miało miejsce uroczyste poświęcenie przez Biskupa Polo-
wego WP, gen. bryg. Józefa Guzdka obiektu Policyjnego 
Centrum Edukacji Społecznej. Komendant Główny Policji 
nadinsp. Jarosław Szymczyk otworzył okolicznościowa wy-
stawę „Ostaszków, Twer, Miednoje – Pamiętamy”

Tekst i zdjęcia: Z. Bartula 

Rocznica Katynia – 2016

Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO
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SŁUŻBY MUNDUROWE NIE DADZĄ SIĘ 
PODZIELIĆ

„Od kilku miesięcy krążą różnego rodzaju dane na temat rze-
komych wysokości emerytur, pobieranych przez byłych funkcjo-
nariuszy, czy to wojska czy policji (milicji). Dane te przekazu-
ją przede wszystkim politycy, którzy obrali sobie za cel walkę 
z „przywilejami”, jakimi mają cieszyć się dawni funkcjonariu-
sze. Jak wielokrotnie wykazywali przedstawiciele stowarzyszeń 
i związków różnych formacji mundurowych, podawane do pu-
blicznej wiadomości informacje na temat wysokości pobieranych 
przez nich świadczeń nie mają wiele wspólnego z rzeczywisto-
ścią, są natomiast elementem walki politycznej i łatwym sposo-
bem na zdobycie kilku punktów poparcia w społeczeństwie, któ-
rego większość ledwie wiąże koniec z końcem. 
Podobny mechanizm bywa wykorzystywany, kiedy rządzący 
atakują środowisko górników bądź nauczycieli – również jako 
tych, którzy cieszą się rzekomo niezasłużonymi a nie wiadomo 
jak wielkimi przywilejami.(…) Środowiska mundurowe zwró-
ciły się z o¦cjalnym pismem do ministra spraw wewnętrznych, 
Mariusza Błaszczaka, w  którym to piśmie proszą o  ustosun-
kowanie się do tego rodzaju plotek.( wysokości pobieranych 
świadczeń – przyp. jj) …funkcjonariusze wskazali szefowi 
MSWiA wiarygodne źródła, z których może on zaczerpnąć rze-
telne informacje na temat realnych wysokości pobieranych przez 
nich świadczeń. Pismo to powstało w  odpowiedzi na kolejne 
projekty, których celem jest obniżenie emerytur mundurowych 
i  w  uzasadnieniu których pojawiły się niezgodne z  prawdą, 
zdaniem byłych funkcjonariuszy, informacje na ten temat. Z ich 
wyliczeń wynika bowiem że średnia emerytura nie przekracza 
wcale średniej „cywilnej” emerytury. Ustawowy termin odpo-
wiedzi na wspomniane pismo mija 5 kwietnia. 

CHŁOPCY DO BICIA 
Ataki na służby mundurowe trwają od lat. Starszym, którzy 
mieli tego „pecha”, że rozpoczęli służbę przed 1989 r. wypomina 
się zaangażowanie w obronie uznanego dziś za niesłuszny ustro-
ju. Tak jakby mieli wybór. Młodszych z kolei atakuje się z kolei 
z powodu rzekomych przywilejów, jakie zarówno poprzedni jak 
i obecny ustrój przyznał funkcjonariuszom służb mundurowych 
ze względu na specy¦kę ich pracy. Podobne uprawnienia mają 
zresztą pracownicy służb mundurowych także w innych krajach 
demokratycznych, gdzie nikomu nie przychodzi do głowy, by czy-
nić z tego zarzut bądź narzędzie do skłócania tych grup zawo-
dowych z pozostałymi. (…)

BĘDĄ WALCZYĆ RAZEM 
Obecnie ok. 280 tys. byłych funkcjonariuszy pobiera świadczenia 
emerytalne funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych, służ-
by więziennej i wojska. Wraz z rodzinami, jest nas ponad milion 
osób. I to są ludzie, których obecna władza chce, stosując zasadę 
odpowiedzialności zbiorowej; zapakować do jednego worka – 

Gazeta „Trybuna” od dłuższego czasu, piórem Magdale-
ny Ostrowskiej, podejmuje problematykę emerytów służb 
mundurowych.
M.in. w numerze 56/2015 w artykule „PiS chce podzielić 
mundurowych” autorka pisała:
„Władze chcą nas podzielić na „lepszych i gorszych, podzielić we-
dług roczników i resortów, bo tak łatwiej spacy¦kować środowi-
sko, które od lat mówi wspólnym głosem – oceniają przedstawicie-
le organizacji zrzeszających służby mundurowe. Przestrzegają 
jednocześnie, że decyzje pogarszające sytuację mundurowych nie 
ograniczą się jednak do środowisk, które dzisiaj się atakuje”
Autorka po przedstawieniu radykalnych poczynań ministra 
A. Macierewicza wobec organizacji emerytów wojskowych 
i po opisaniu wykorzystywania przez władze polityki histo-
rycznej, jako propagandy („władza nad pamięcią i przekazem 
historycznym oznacza bowiem władzę nad świadomością współ-
czesnych. Wiedział o tym doskonale Józef Stalin” – M.O.) przed-
stawia wypowiedź dla gazety Zdzisława Czarneckiego”, pre-
zydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP:
„Takie opinie oraz działania odbieramy jako preludium do 
kolejnych kroków, jakie mają uderzyć w pozostałe grupy mun-
durowe. Z jednej strony jest to przygotowanie społeczeństwa, 
z  drugiej „urobienie” samych funkcjonariuszy. W  tej chwili 
próbuje się wobec naszego środowiska zastosować starą zasa-
dę „dziel i rządź”, wprowadzić podziały wśród mundurowych 
według kryterium daty urodzenia i lat, kiedy pełniliśmy służbę. 
Dodatkowo jest to próba stosowania odpowiedzialności zbio-
rowej, a to stoi w rażącej sprzeczności z konstytucyjną zasadą 
demokratycznego państwa prawnego, którym, zgodnie z obo-
wiązującą konstytucją, jest Rzeczpospolita”.
PO uchyliła furtki – napisała M. Ostrowska, podając przy-
kłady działań rządów Platformy, m.in. uchwalenie ustawy 
deubekizacyjnej z 2009 r. zmniejszającej świadczenia emery-
talne, oraz pozbawianie niektórych praw żołnierzy.
- Byli żołnierze nie kryją swojego rozgoryczenia. Przypomi-
nają, że wielu z nich kontynuowało służbę po 1989 r. i peł-
niło ją z poświęceniem i oddaniem – podkreśliła dziennikar-
ka. – Dzielili się swoim doświadczeniem, szkolili następców, 
którzy mieli sposobność rozpoczynania służby już po 1989 
r. i później, po wstąpieniu Polski do NATO. Władze Pak-
tu Północnoatlantyckiego – a należy założyć, że dokładnie 
sprawdzały życiorysy i przebieg służby swoich nowych so-
juszników – nie wyrażały wobec nich zastrzeżeń. Zrobiły to 
dopiero kolejne rządy postsolidarnościowe, dokonując m.in. 
kolejnych zamachów na emerytury mundurowe...
W  kolejnym artykule „Służby mundurowe nie dadzą się 
podzielić”, Magdalena Ostrowska powraca do prób podzia-
łu emerytów służb mundurowych:

O NAS I DO NAS
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mówią przedstawiciele organizacji mundurowych. Działacze 
kilkudziesięciu stowarzyszeń i  związków skupiających byłych 
i obecnych funkcjonariuszy różnych formacji mundurowych, pod-
ległych zarówno MON jak i MSWiA, zapowiedzieli, że będą 
wspólnie występować w  obronie swoich praw oraz godności. 
Podkreślają, że nie pozwolą się podzielić, skłócić ani przekupić. 
Przypominają też, że – w przeciwieństwie do polityków – woj-
sko oraz policja zawsze cieszyła się najwyższymi wskaźnikami 
zaufania społecznego”.

W „Trybunie” z 16-17-03-2016 r. ukazała się informacja ze 
spotkania przewodniczącego SLD Włodzimierza Czarza-
stego z prezydentem Federacji Stowarzyszeń Służb Mundu-
rowych RP płk Zdzisławem Czarneckim i sekretarzem ge-
neralnym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk Janem 
Kacprzakiem. Owocem spotkania było m.in. „Przesłanie 
do emerytów mundurowych”.

PRZESŁANIE DO EMERYTÓW MUNDUROWYCH
Sojusz Lewicy Demokratycznej, Federacja Stowarzyszeń Służb 
Mundurowych RP i Związek Żołnierzy Wojska Polskiego wy-
rażają najwyższe zaniepokojenie dzieleniem polskich żołnie-
rzy i  funkcjonariuszy służb mundurowych według kryterium 
daty urodzenia i  przy zastosowaniu zasad odpowiedzialności 
zbiorowej. Upominamy się o  godność i  honor wszystkich, któ-
rzy noszą mundur z polskim orłem. Doceniamy lata ich ciężkiej 
służby, stanie na straży bezpieczeństwa państwa i wkład pracy 
włożony w rozwój społeczny.
Z niepokojem odnosimy się do zapowiedzi kolejnego obniżenia 
emerytur mundurowych. Szanowane powinny być prawa na-
byte osób, które przez kilkadziesiąt lat służyły legalnemu pań-
stwu. 
Przypominamy, że ćwierć wieku temu odbyła się wery�kacja 
funkcjonariuszy przeprowadzona przez działaczy dawnej 
opozycji. Od 1999 roku działa Instytut Pamięci Narodowej, 
który dysponuje wszelkimi narzędziami, aby ukarać indywi-
dualne osoby, które rzeczywiście popełniły przestępstwa. 
27 lat po Okrągłym Stole państwo nie powinno uciekać się po 
raz kolejny do stosowania odpowiedzialności zbiorowej. To 
sprzeczne z  zasadami demokratycznego państwa prawnego. 
Przeciwko temu SLD zawsze protestował i będzie protestował. 
Nie pozwolimy na zaliczenie emerytów mundurowych do ko-
lejnej grupy „Polaków gorszego sortu”. Będziemy sprzeciwiać 
się próbom ograniczenia ich praw nabytych, a w praktyce do po-
zbawienia emerytur. 
Dzisiaj nikt na forum Sejmu nie upomni się o godność emery-
tów mundurowych. Deklarujemy jednak, że po powrocie do 
Sejmu Sojusz Lewicy Demokratycznej podejmie starania na 
rzecz przywrócenia emerytom mundurowym uprawnień, które 
zbiorowo zostaną odebrane im przez inne rządy. SLD już dzi-
siaj deklaruje, że każda siedziba partyjna będzie otwarta dla 
członków Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP 
i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
*W  ramach Federacji SSM RP podejmowane są działania 
o uzyskanie analogicznych stanowisk i opinii od partii poli-
tycznych: PO, Nowoczesna, Kukiz 15, PSL. 

(jj)
„Kolejny atak na emerytury” – to tytuł artykułu Magdaleny 
Ostrowskiej z „Trybuny” z dnia 25-25 marca 2016 r.

Podzielić i naszczuć –pisze autorka, zaznaczając, że na razie 
i wciąż nieocjalnie mówi się wyłącznie o ewentualnych ob-
niżkach emerytur tzw. esbeckich, to jednak znając stosunek 
obecnego rządu do wszelkich służb mundurowych, szczegól-
nie tych, których służba choćby częściowo objęła okres przed 
1989 r., można się spodziewać, że z czasem nastąpią uderzenia 
w następne formacje. A nie robią tego za jednym zamachem 
tylko z wyrachowania, gdyż takie poczynania byłyby niebez-
pieczne politycznie.
- „To politycy i urzędnicy ustalają prawo, a nie my. To nie funk-
cjonariusze ani żołnierze wprowadzili takie, a  nie inne zasady 
przechodzenia na emeryturę – mówią nam przedstawiciele mun-
durowych związków zawodowych.-Skoro jednak pewne zasady 
zostały ustalone, one powinny obowiązywać tych, którzy na takich 
właśnie zasadach rozpoczynali niełatwą służbę.” 
Magdalena Ostrowska przypomina ocjalny komunikat 
MSWiA z 5 stycznia 2016 r., że rząd i ministerstwo nie pro-
wadzą i  nie planują prowadzić żadnych prac nad zmianami 
w  ustawie emerytalnej i  przeciwstawia temu komunikatowi 
wypowiedź z  tego samego dnia wiceministra Jarosława Zie-
lińskiego, że takie prace są prowadzone i że na razie dotyczą 
emerytowanych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa 
państwa. Konfrontuje też podane przez wiceministra, a wzię-
te z sutu, informacje, jakoby średnie świadczenie pobierane 
przez byłych funkcjonariuszy wynosiło 4 – 6 tys. zł, a najwyż-
sza emerytura wynosiła 22 tys. zł., z informacją Zakładu Eme-
rytalno-Rentowego MSWiA, że średnia emerytura wynosi 
nieco ponad 3,5 tys. zł brutto, przy czym jest to średnia dot. 
wszystkich (podk.jj) funkcjonariuszy.
Przytacza również analizę danych zawartych w postanowieniu 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 14 maja 2013 r.. 
Z  wyliczeń Trybunału wynika, że średnia emerytura byłych 
funkcjonariuszy wynosiła 1804,26 zł brutto (1654,15 zł netto).
Dziennikarka przypomina też kłamstwo Patryka Jakiego, po-
sła „Solidarnej Polski”, który twierdził, że średnia emerytu-
ra „resortowa” wynosiła 4143 zł. Jaki powoływał się na dane 
z  MON-u, gdy tymczasem MON nie mógł podać takich 
informacji, bowiem nimi nie dysponował. Również MSWiA 
takich danych nie przekazało.

(oprac. jj) 

O NAS I DO NAS
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SĄD ORZEKŁ
Wyrok Sądu Administracyjnego w sprawie odmowy wpisu na listę kwalifikowanych pra-
cowników ochrony fizycznej
„26-11-2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA 
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz Protokolant 
ref. staż. Anna Owczarek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 listopada 2015 r. sprawy ze skargi K. L. na decyzję 
Komendanta Głównego Policji z dnia [...] października 2014 r. nr [...] w przedmiocie wpisu na  listę kwalifikowanych 
pracowników ochrony fizycznej 1. uchyla  zaskarżoną decyzję;  2.  zasądza od Komendanta Głównego Policji na  rzecz 
skarżącego K.L. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania

UZASADNIENIE
Komendant Główny Policji (dalej KGP) zaskarżoną decy-
zją utrzymał mocy decyzję Komendanta Policji (dalej KSP) 
z [...] maja 2014 r., którą odmówiono K. L. (dalej skarżący) 
wpisu na listę kwalikowanych pracowników ochrony -
zycznej. Jako podstawę materialnoprawną skarżonej decyzji 
wskazano art. 29 ust. 5 pkt 1 w zw. z art. 26 ust. 3 pkt 8 usta-
wy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (j.t 
Dz. U. z 2014 r. poz. 1099), dalej u.o.m.

Do powyższych rozstrzygnięć doszło w następującym stanie 
faktycznym i prawnym;

W  marcu 2014 r. skarżący złożył do Komendanta Policji 
wniosek o  wpisanie go na listę kwalikowanych pracow-
ników ochrony zycznej. Do wniosku załączył m.in. swoje 
orzeczenie lekarskie wydane na podstawie § 7 rozporządze-
nia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 marca 
1999 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób 
ubiegających się o wydanie licencji pracownika ochrony -
zycznej (Dz.U. z 1999 r., nr 30, poz. 299), dalej rozporządze-

nie oraz dyplom ukończenia na Wyższej Szkole Ocerskiej 
im. Generała Franciszka Jóźwiaka-Witolda studiów wyż-
szych zawodowych – dziennych w zakresie prawno-admi-
nistracyjnym oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego.

Komendant Policji odmawiając skarżącemu wpisu wska-
zał, że przedłożony przez niego dyplom ukończenia stu-
diów w Wyższej Szkole Ocerskiej im. Generała Francisz-
ka Jóźwiaka-Witolda w  myśl znowelizowanych przepisów 
nie potwierdza posiadania specjalistycznego przygotowania 
w myśl art. 26 ust. 3 pkt 8 u.o.m. Organ stwierdził, że speł-
nienie wymogu określonego w  powyższym przepisie po-
twierdza dyplom lub świadectwo uczelni, szkoły ocerskiej 
lub podocerskiej Policji.

Skarżący wniósł od powyższej decyzji odwołanie. W odwo-
łaniu wskazał, że w milicji, a potem w policji przepracował 
20 lat posiadając broń palną i  odbywając setki godzin na 
strzelnicy. Powołał sie na ustawę o Policji, która weszła w ży-

Ksiądz  Józef  Guzdek,  Biskup  Polowy  Wojska  Polskiego  na  Wielkanoc  2016  r,  wydał  list,  dot.m.in.  „ludzi 
w mundurach”. Warto zapoznać się z niektórymi z zawartych w nim myśli (red.)

ŁATWO PRZYCHODZI FEROWANIE WYROKÓW

(…) Miłosierdzie nikogo nie wyklucza, na nikogo się nie 
zamyka”. 

„… ze smutkiem zauważamy, że okazywanie miłosierdzia 
drugiemu człowiekowi, to dla wielu z nas zbyt trudne za-
danie. Jakże często młodym ludziom – nie rozumiejącym 
ciężaru doświadczeń tych, którzy musieli żyć w innej rze-
czywistości – łatwo przychodzi ferowanie wyroków i po-
tępianie innych„ Starszym brakuje nieraz woli, by zoba-
czyć w młodych kiełkujące ziarenka dobra.” 

(opr.jj)

„Papież Franciszek ogłaszając Nadzwyczajny Jubileusz 
Miłosierdzia przynagla nas do świadczenia miłosier-
dzia wszystkim, nie czyniąc żadnego wyjątku. Jesteśmy 
zobowiązani przebaczać i  nieść pomoc bliźnim pamię-
tając, że „prawdziwe miłosierdzie nie może ograniczyć 
się tylko do jałmużny dawanej żebrzącemu na ulicy. Nie 
może ograniczyć się do wrzucenia złotówki do puszki czy 
słoika, do wysłania dobroczynnego SMS-a. Prawdziwe 
miłosierdzie – na wzór Chrystusa – dostrzega człowie-
ka i podnosi go, podaje mu rękę, przywraca mu godność. 
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cie w 1990 r., z której wynika, że wszystko co związane z mi-
licją przejęła policja. To powoduje, że wykształcenie uzyska-
ne w szkole Milicji Obywatelskiej winno być uwzględnione 
i potraktowane jako uzyskane w szkole Policji. Skarżący za-
rzucił, że organ I instancji dokonał „politycznej” interpretacji 
art. 26 ust. 3 pkt 8 ustawy. Wskazał także, że żadna ze szkół 
milicyjnych nie została zdelegalizowana, jak miało to miej-
sce w przypadku uczelni przy KC PZPR.
Komendant Główny Policji w uzasadnieniu zaskarżonej de-
cyzji przywołał art. 29 ust. 5 pkt 1 ustawy o ochronie osób 
i mienia, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., 
zgodnie z którym odmowa wpisu na ww. listę następuje – co 
jego zdaniem ma miejsce w tej sprawie – m.in. w przypadku, 
gdy pracownik ochrony zycznej nie spełnia wymogu okre-
ślonego w art. 26 ust. 3 pkt 8 ustawy. Przepis ten stanowi, 
że na listę kwalikowanych pracowników ochrony zycznej 
wpisuje się osobę, która posiada przygotowanie teoretyczne 
i  praktyczne w  zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samo-
obrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów 
prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia. 
KGP wyjaśnił, że posiadanie przygotowania teoretycznego 
i praktycznego w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samo-
obrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów 
prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia 
potwierdzają zgodnie z art. 26 ust. 7 ustawy:
1. dyplomy potwierdzające kwalikacje zawodowe w zawo-

dzie technika ochrony zycznej osób i mienia lub świa-
dectwa potwierdzające kwalikacje w zawodzie technika 
ochrony zycznej osób i mienia;

2. dyplomy lub świadectwa uczelni, szkół ocerskich lub 
podocerskich Policji lub Straży Granicznej;

3. świadectwo szkolenia zawodowego zakończonego złoże-
niem egzaminu na pierwszy stopień podocerski, chorą-
żego lub ocerski Służby Więziennej wraz ze świadec-
twem szkolenia specjalistycznego w zakresie specjalizacji 
ochronnej w Służbie Więziennej;

4. zaświadczenia o  ukończeniu kursów organizowanych 
przez ośrodki szkolenia Policji. Straży Granicznej, Służ-
by Więziennej lub Biura Ochrony Rządu, o ile kursy te 
spełniają wymagania określone w przepisach wydanych 
na podstawie ust. 9;

5. zaświadczenie o  ukończeniu kwalikacyjnego kursu 
zawodowego lub kursu umiejętności zawodowych, po-
twierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne, 
w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, tech-
nik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa 
związanych z  wykonywaniem ochrony osób i  mienia, 
realizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na pod-
stawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 
ze zm.);

6. zaświadczenia o  ukończeniu innych kursów potwier-
dzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w za-
kresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik 
interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa 
związanych z  wykonywaniem ochrony osób i  mienia, 
prowadzonych przez publiczne i niepubliczne placówki 
i ośrodki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 
art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty.

7. świadectwa ukończenia szkoleń lub kursów potwierdza-
jących przygotowanie teoretyczne i  praktyczne w  za-
kresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik 
interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa zwią-
zanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia prowa-
dzonych przez uczelnie.

Organ odwoławczy uznał, że specjalistyczne przygotowanie 
teoretyczne w zakresie znajomości przepisów prawa zwią-
zanych z  wykonywaniem ochrony osób i  mienia potwier-
dzają także dyplomy uczelni kształcących w zakresie prawa, 
administracji publicznej, bezpieczeństwa narodowego lub 
bezpieczeństwa wewnętrznego (art. 26 ust. 8 ustawy). Po-
nadto w myśl art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. 
o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych za-
wodów (Dz.U. z 2013 r., poz. 829) spełnienie omawianego 
wymogu określonego w art. 26 ust. 3 pkt 8 ustawy potwier-
dzają także zaświadczenia o ukończeniu kursów lub kursów 
zawodowych prowadzonych przez placówki kształcenia 
ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki 
dokształcania i doskonalenia zawodowego i organizatorów 
kształcenia zgodnie z  przepisami wydanymi na podstawie 
art. 68c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zm.). Nato-
miast okazany przez skarżącego dyplom ukończenia uczelni 
nie jest dyplomem, o którym mowa w pkt 1 art. 26 ust. 7 
ustawy, ani świadectwem czy zaświadczeniem wymienionym 
w pkt 3-7 art. 26 ust. 7 ustawy. Zdaniem organu wbrew po-
glądowi skarżącego dyplom jego nie daje więc podstaw do 
przyznania mu uprawnień wynikających z przepisu art. 26 
ust. 7 pkt 2 ustawy, ponieważ zgodnie z  jego brzmieniem 
spełnienie wymogu posiadania przygotowania teoretycznego 
i praktycznego w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samo-
obrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów 
prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia 
potwierdzają jedynie dyplomy lub świadectwa uczelni, szkół 
ocerskich lub podocerskich Policji lub Straży Granicznej.
Ponadto w  myśl § 2 ust. 2 nieobowiązującego już rozpo-
rządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji 
z  dnia 7 sierpnia 1998 r. w  sprawie rodzajów dyplomów 
i  świadectw wydawanych przez szkoły i  inne placówki 
oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych 
kwalikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego 
zakresu programów kursów pracowników ochrony zycznej 
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pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących 
tematów egzaminów i  trybu ich składania, składu komisji 
egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu (Dz. 
U. z 1998 r., nr 113. poz. 731 ze zm.) do 1 stycznia 2014 
r. przepis ten regulował przedmiotowe zagadnienie i wska-
zywał świadectwa szkół podocerskich oraz dyplomy szkół 
ocerskich resortu spraw wewnętrznych i  administracji 
w zakresie prawno-administracyjnej ochrony porządku pu-
blicznego, jako dokumenty potwierdzające uzyskanie spe-
cjalistycznych kwalikacji w zakresie zycznej ochrony osób 
i mienia. Natomiast obecnie, tj. od 1 stycznia 2014 r., zgod-
nie z  wolą ustawodawcy jedynie dyplomy lub świadectwa 
uczelni, szkół ocerskich lub podocerskich Policji lub Stra-
ży Granicznej potwierdzają spełnienie wymogu posiadania 
przygotowania teoretycznego i  praktycznego w  zakresie 
wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwen-
cyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wy-
konywaniem ochrony osób i mienia, o którym mowa w art. 
26 ust. 3 pkt 8 ustawy.
Komendant Główny Policji stwierdził, że skarżący żąda-
jąc wpisu na listę kwalikowanych pracowników ochrony 
zycznej nie wykazał swojego wykształcenia praktycznego 
w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony i technik 
interwencyjnych. Wobec tego nie spełnia on wymogów nie-
zbędnych do wpisania go na ww. listę. Samo specjalistyczne 
przygotowanie teoretyczne w zakresie znajomości przepisów 
prawa związanych z  wykonywaniem ochrony osób i  mie-
nia, potwierdzone dyplomem uczelni, nie dowodzi bowiem 
posiadania przez skarżącego kwalikacji, o  których mowa 
w art. 26 ust. 3 pkt 8 ustawy, co oznacza, że w niniejszym 
przypadku niewątpliwie spełniona została przesłanka z art. 
29 ust. 5 pkt 1 w zw. z art. 26 ust. 3 pkt 8 ustawy.
Skarżący K. L. w skardze do Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Warszawie wniósł o uznanie jego wyszkolenia 
potrzebnego do wpisu na listę kwalikowanych pracowni-
ków ochrony zycznej oraz zwrot pieniędzy przez Policją 
potrzebnych na pokrycie kosztów wpisu. W  uzasadnieniu 
oraz w kolejnych pismach skierowanych do Sądu skargi po-
wtórzył argument wskazane w odwołaniu. Nadto podniósł, 
że Komendant Główny Policji nie zwrócił się do WSO 
Policji w Szczytnie celem ustalenia kwalikacji skarżącego, 
o  co wnioskował w  odwołaniu. Zarzucił, że interpretacja 
przepisów jaką dokonały w tej sprawie organy jest krzyw-
dząca i  dyskryminująca ze względów politycznych, co stoi 
w sprzeczności Konwencją Praw Człowieka.
Komendant Główny Policji w odpowiedzi na skargę wniósł 
o  oddalenie skargi podtrzymując stanowisko wyrażone 
w uzasadnieniu skarżonej decyzji.
Jako załącznik do pisma z 3 lipca 2015 r. (k. 39 akt) skar-
żący przedłożył do akt ksero stanowiska Komendanta Poli-
cji omawiając przepisy prawa regulujące kwestie uprawnień 
Milicji Obywatelskiej i  Policji w  kwestii użycia środków 

przymusu bezpośredniego oraz broni oraz informujące 
o wszczęciu w Wydziale [...], mającej na celu ustalenie stanu 
faktycznego w zakresie pobrania przez skarżącego broni oraz 
środków przymusu bezpośredniego (pałka, kajdanki itp.). 
Nadto skarżący załączył kserokopię zaświadczenia z czerw-
ca 2015 r., w którym wskazano przebieg jego służby w Mili-
cji Obywatelskiej i Policji w latach 1974-1994.

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY 
W WARSZAWIE ZWAŻYŁ, CO NASTĘPUJE:

SKARGA ZASŁUGUJE NA UWZGLĘDNIENIE.
Zgodnie z  art. 1 § 1 ustawy z  dnia 25 lipca 2002 r. Pra-
wo o ustroju sądów administracyjnych sądy administracyjne 
sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalno-
ści administracji publicznej, przy czym ta kontrola stosownie 
do § 2 powołanego artykułu sprawowana jest pod względem 
zgodności z prawem. Sąd w ramach swojej właściwości doko-
nuje zatem kontroli aktów z zakresu administracji publicznej 
z punktu widzenia ich zgodności z prawem materialnym jak 
i prawem procesowym. Sąd rozstrzyga przy tym w granicach 
danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnio-
skami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 
1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi zw. dalej p.p.s.a. – Dz. U. 
Nr 153, poz. 1270 ze zm.).
Oceniając zaskarżoną decyzję wg powyższych kryteriów 
Sąd uznał, że narusza ono prawo w stopniu mogącym mieć 
wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.
Podlegająca kontroli sądowoadministracyjnej w  tej spra-
wie decyzja Komendanta Głównego Policji wydana została 
w wyniku odwołania wniesionego przez skarżącego, od de-
cyzji Komendanta Policji o odmowie wpisu na listę kwali-
kowanych pracowników ochrony zycznej.
Na wstępie podkreślić należy, że zgodnie z zasadą dwuin-
stancyjności postępowania, o  której mowa w  art. 15 k.p.a. 
na organie odwoławczym ciąży obowiązek dokonania 
wszechstronnej i  całościowej analizy oraz oceny zebrane-
go przez organ pierwszej instancji materiału dowodowego, 
ustalenia czy w sprawie zastosowano prawidłową podstawę 
materialnoprawną rozstrzygnięcia, a  także zbadanie zasad-
ności zarzutów podniesionych w  odwołaniu. Kompetencje 
orzecznicze organu odwoławczego nie sprowadzają się przy 
tym tylko do kontroli zasadności zarzutów podniesionych 
w  stosunku do decyzji organu pierwszej instancji. Organ 
odwoławczy zobowiązany jest, bowiem stosownie do art. 80 
k.p.a. do dokonania oceny sprawy na podstawie całokształtu 
materiału dowodowego oraz uzasadnienia rozstrzygnięcia 
zgodnie z treścią art. 107 § 3 k.p.a.
W orzecznictwie podkreśla się, że zasady tej nie można ro-
zumieć w sposób formalny (por. wyroki NSA: z 22 marca 
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1996 r. sygn. akt SA/Wr 1996/95 – lex nr 27873, oraz z 12 
listopada 1992 r. sygn. akt V SA/WA 721/92 – lex nr 10341). 
Identyczne stanowisko prezentuje także nauka prawa jed-
noznacznie wskazując, że zgodnie z  zasadą dwuinstancyj-
ności postępowania administracyjnego organ odwoławczy 
obowiązany jest ponownie rozpoznać i rozstrzygnąć sprawę 
rozstrzygniętą decyzją organu I instancji (por. m.in. komen-
tarz do art. 138 k.p.a. pod redakcją, B. Adamiak i J. Borkow-
skiego).
Spór w  niniejszej sprawie, sprowadza się do kwestii, czy 
przedłożone przez skarżącego wraz z wnioskiem dokumen-
ty potwierdzają posiadanie przez skarżącego przygotowania 
praktycznego w  zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samo-
obrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów 
prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia 
w rozumieniu art. 26 ust. 3 pkt 8 tej ustawy z dnia 22 sierp-
nia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. 
1099). Zgodnie bowiem z treścią art. 26 ust. 7 pkt 2 tej usta-
wy, posiadanie przygotowania teoretycznego i praktycznego 
w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik 
interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związa-
nych z wykonywaniem ochrony osób i mienia potwierdzają 
m.in. dyplomy lub świadectwa uczelni, szkół ocerskich lub 
podocerskich Policji lub Straży Granicznej.
Należy w  tym miejscu przypomnieć, że zdaniem organu 
przedstawiony przez skarżącego dyplom ukończenia Wyż-
szej Szkole Ocerskiej im. Generała Franciszka Jóźwiaka-
-Witolda nie daje podstaw do przyznania mu uprawnień 
wynikających z przepisu art. 26 ust. 7 pkt 2 u.o.m., ponieważ 
zgodnie z  jego brzmieniem spełnienie wymogu posiadania 
przygotowania teoretycznego i  praktycznego w  zakresie 
wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwen-
cyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wy-
konywaniem ochrony osób i  mienia potwierdzają jedynie 
dyplomy lub świadectwa uczelni, szkół ocerskich lub pod-
ocerskich Policji lub Straży Granicznej.
W ocenie Sądu poczynione w tym zakresie przez organ od-
woławczy ustalenia uznać należy za niewystarczające. Sta-
nowisko Komendanta Głównego Policji w tym zakresie jest 
ogólnikowe i w zasadzie sprowadza się do obszernego powo-
łania obowiązujących przepisów.
Zdaniem Sądu organy Policji pominęły to, że przy doko-
nywaniu wykładni art. 26 ust. 3 pkt 8 tej ustawy z dnia 22 
sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, niezbędne było 
odwołanie do przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. 
o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287 poz. 1687 ze zm.), w tym 
do postanowień art. 149 i art. 153. Zgodnie z postanowie-
niami powołanych przepisów z  chwilą rozwiązania Milicji 
Obywatelskiej jej funkcjonariusze stają się policjantami (art. 
149 ust. 1). Dotychczasowi funkcjonariusze Milicji Obywa-
telskiej lub Służby Bezpieczeństwa, którzy podejmą służbę 
w Policji albo zostaną zatrudnieni w jednostkach organiza-

cyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, za-
chowują odpowiednio ciągłość służby lub zatrudnienia (art. 
150 ust. 1). Ilekroć w przepisach prawa jest mowa o Milicji 
Obywatelskiej i  funkcjonariuszach Milicji Obywatelskiej, 
należy przez to rozumieć Policję i policjantów (art. 153).
W konsekwencji bez znaczenia w sprawie pozostaje kwe-
stia, że ustawa o  ochronie osób i  mienia do ustawy nie 
odwołuje się do ustawy o Policji. W ocenie Sądu właśnie 
z uwagi na fakt, że w ustawie o ochronie osób i mienia brak 
denicji legalnej pojęcia „policja”, w celu prawidłowej in-
terpretacji przepisów ustawy o ochronie osób i mienia nie-
zbędne jest sięgnięcie do zapisów ustawy z dnia 6 kwietnia 
1990 r. o Policji.
W związku z tym Sąd uznał, że organ nie odniósł się w spo-
sób prawidłowy do podnoszonej w odwołaniu kwestii po-
siadania przez skarżącego K. L. przygotowania praktycz-
nego, jak też odpowiedniego wyszkolenia, z uwagi na pracę 
w Policji po 1990 roku. oraz uczestniczenia w szkoleniach 
w okresie służby w Policji.
Ponadto organ wskazując na wolę ustawodawcy co do moż-
liwości wykazania posiadania przygotowania teoretycznego 
i praktycznego w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samo-
obrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów 
prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia 
potwierdzają wyłącznie za pomocą dyplomów lub świadec-
twa uczelni, szkół ocerskich lub podocerskich Policji lub 
Straży Granicznej, zupełnie pominął uzasadnienie do pro-
jektu ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu 
do wykonywania niektórych zawodów (Nr druku: 2331), 
zgodnie z którym zmiany miały na celu zmniejszenie licz-
by zawodów regulowanych. Wskazano, że zagadnienie re-
gulacji zasad podejmowania i wykonywania zawodu nie jest 
obojętne z  perspektywy konstytucyjnej, albowiem z  zgod-
nie z treścią art. 65 Konstytucji RP każdemu zapewnia się 
wolność wyboru i wykonywania zawodu i wyboru miejsca 
pracy. Powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego 
z 26 kwietnia 1999 r. sygn. akt K 33/98 podkreślono, że re-
alizacja pełnej wolności do pracy to nie tylko brak przymusu, 
ale również brak ograniczeń polegających na uniemożliwie-
niu wykonywania określonego zawodu czy zatrudnienia, nie 
przymuszając jednocześnie do robienia czegoś innego.
Wobec powyższego organ powinien rozważyć czy wy-
kształcenie skarżącego, które uprawniało go do dalszego 
pełnienia służby już w  szeregach Policji jest wystarczają-
ce do wykonywania zawodu pracownika ochrony zycznej 
i  czy odmowa wpisu na listę kwalikowanych pracowni-
ków ochrony zycznej nie prowadzi do ograniczenia kon-
stytucyjnej zasady wolności wyboru i wykonywania zawodu 
i wyboru miejsca pracy.
W orzecznictwie podkreśla się, że organ administracji, który 
nie ustosunkowuje się do twierdzeń uważanych przez stro-
nę za istotne dla sposobu załatwienia sprawy lub czyni to 

SĄD ORZEKŁ
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4 kwietnia 2016 roku w Mysłowicach, poseł na Sejm RP, 
Wojciech Król przyjął w  swoim biurze poselskim prezesa 
miejscowego koła Stowarzyszenia Emerytów i  Rencistów 
Mieczysława Skowrona. Spotkanie odbyło się na prośbę 
prezesa Skowrona.
W czasie rozmowy poruszono szereg problemów dotyczą-
cych seniorów, w tym współpracy parlamentu i samorządu 
z  organizacjami pozarządowymi. Ponadto prezes Mieczy-
sław Skowron omówił obawy płynące ze środowiska eme-
rytów i rencistów policyjnych, a dotyczące sygnalizowanych 
przyszłych prac w  parlamencie nad niekorzystną zmianą 
ustawy o  zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych 
i ich rodzin. Zwrócił się z prośbą do pana posła o monitoro-
wanie ewentualnych prac w parlamencie nad projektem tej 
ustawy.
Wojciech Król pracował w  samorządzie Mysłowic a  na-
stępnie w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. Został 
zapamiętany jako orędownik i  współtwórca Mysłowickiej 
Rady Seniorów i  Śląskiej Rady ds. Seniorów. Środowisko 

SPOTKANIE Z POSŁEM WOJCIECHEM KRÓLEM

ogólnikowo, uchybia swym obowiązkom wynikającym z art. 
8 i art. 11 k.p.a. w sposób, który ma istotny wpływ na wynik 
sprawy, gdyż sprawa nie zostaje załatwiona zgodnie z wyni-
kającymi z tych przepisów zasadami ogólnymi postępowa-
nia administracyjnego (por. wyrok NSA z 9 stycznia 2014 
r., sygn. akt II GSK 1371/12, cbois.nsa.gov.pl oraz wyrok 
WSA w Krakowie z 24 marca 2009 r., sygn. akt I SA/Kr 
1380/08, LEX nr 522436).
Nie ustosunkowanie się do zarzutów narusza przepis art. 107 
§ 3 k.p.a. w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wy-
nik sprawy, z tym, że odniesienie się do zarzutów nie może 
mieć charakteru „sygnalnego”. Chodzi bowiem o to, by or-
gan w sposób wyczerpujący i jawny wskazał stronie motywy, 
które w jego ocenie stanowią o ich bezzasadności (por. wyrok 
NSA z 9 stycznia 2014 r., sygn. akt II GSK 1371/12, cbois.
nsa.gov.pl oraz wyrok WSA w Warszawie z 12 maja 2008 r., 
sygn. akt VI SA/Wa 264/08, LEX nr 495343).
W wyroku z 20 lutego 2014 r. (II GSK 1758/12 publ. LEX 
nr 1495108) Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że 
obowiązek odniesienia się do stawianych przez stronę po-
stępowania zarzutów wiąże się z  regułą „uczciwego proce-
sowania”, która według Naczelnego Sądu Administracyjne-
go oznacza powinność wyczerpującego odniesienia się do 
wszystkich wysuniętych przez odwołujący się podmiot za-
rzutów i żądań (zob. wyrok NSA z 30 października 2001 r., 

III SA 1409/00, niepubl.; przywołany przez B. Gruszczyń-
skiego (w:) S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hau-
ser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek: Ordynacja podatkowa. 
Komentarz, Warszawa 2006, s. 471 oraz wyrok NSA z dnia 
9 stycznia 2014 r., sygn. akt II GSK 1371/12, cbois.nsa.gov.
pl, także wyrok WSA w Warszawie z 28 marca 2007 r., sygn. 
akt VIII SA/Wa 135/07, LEX nr 378827, jak również wyrok 
WSA w Warszawie z 20 czerwca 2007 r., sygn. akt VIII SA/
Wa 339/07, LEX nr 488568).
Mając na uwadze, iż sąd administracyjny nie czyni własnych 
ustaleń w  sprawie, a  jedynie ocenia zaskarżony akt pod 
względem jego zgodności z  prawem materialnym i  prze-
pisami procesowymi, a  taka kontrola jest jednak możliwa 
tylko w warunkach wyczerpujących istotę zagadnień usta-
leń faktycznych i prawnych dokonanych przez organ admi-
nistracyjny rozstrzygający sprawę, za niezbędne Sąd uznał 
uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy organo-
wi administracji publicznej. W  ponownie przeprowadzo-
nym postępowaniu odwoławczym organ drugiej instancji 
uwzględni wyrażone powyżej stanowisko Sądu.
Z powyższych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Warszawie na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c orzekł jak 
w sentencji.”

*Wyrok nie jest prawomocny

PRZYKŁAD DO NAŚLADOWANIA

WARTO WZIĄĆ PRZYKŁAD

seniorów było mu zawsze bardzo bliskie. Wierzymy że tak 
pozostanie. Najlepszym tego dowodem jest zaproszenie do 
Sejmu radnych Mysłowickiej Rady Seniorów w  dniu 11 
maja 2016 roku. 

Zbigniew Ziomka
Zdjęcie – Mieczysław Skowron

(wykorzystano zbiory archiwalne).
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Uroczyste zebranie ZW SEiRP w Gdańsku

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
RELACJE KORESPONDENTÓW

Uroczyste zebranie ZW SEiRP 
w Gdańsku z/s w Gdyni odbyło się 29 
grudnia 2015 r., w świetlicy Komen-
dy Miejskiej Policji w Sopocie. Prze-
wodniczył prezes Jan Pietruszewski. 
Spośród zaproszonych gości, w pierw-
szej części, tzw. roboczej, wziął udział 
kapelan gdańskiej policji, ksiądz pra-
łat dr Bogusław Głodowski – zaś 
w  drugiej, ocjalnej części zebrania 
uczestniczyło kierownictwo komendy 
policji w Sopocie: komendant – insp. 
Piotr Bolin, i  jego zastępca nadkom. 
Michał Biedrawa. Miłym akcentem 
zebrania było wręczenie odznak „Za 
Wybitne Osiągnięcia dla SEiRP”: Ta-
deuszowi Ostrowskiemu – członkowi 
koła w Malborku oraz „Za zasługi dla 
SEiRP” z  dyplomem Jerzemu Se-
kule – prezesowi koła w  Malborku, 
a  także medalu XXV-lecia powołania 
Stowarzyszenia kol.  Joannie Jarczak – 
skarbniczce ZW SEiRP w Gdańsku. 

Prezes Jan Pietruszewski przekazał 
informacje z  przebiegu uroczystości 
z okazji Jubileuszu XXV rocznicy po-
wstania SEiRP, z  zebrania Zarządu 
Głównego w  Legionowie a  także ze 
spotkania komendanta wojewódzkie-
go policji w Gdańsku z seniorami oraz 
ze spotkań świątecznych. Wicepre-
zes ZW kol. Hieronim Brzozowiec 
przedstawił informację dot. planu pracy 
ZW na 2016 r., zaś kol. Erwin Brug-
gemann – wiceprezes ZW, przedsta-
wił planowane na rok 2016 wycieczki 
do Włoch oraz Bornholmu. Kol. Joan-
na Jarczak złożyła sprawozdanie dot. 
gospodarki nansowej. Podjęto kilka 
uchwał m.in. o nadaniu tytułu hono-
rowego „Za zasługi dla SEiRP” kol. 
Zygmuntowi Szymczakowi, a  także 
o  nadanie Medalu „XXV-lecia SE-
iRP” za zasługi dla SEiRP wraz z po-
dziękowaniem nadinsp. Wojciechowi 
Sobczakowi – komendantowi woje-
wódzkiemu policji w  Gdańsku. Insp. 
Piotr Bolin podziękował za zaprosze-

nie i złożył noworoczne życzenia. zaś 
ks. dr prałat Bogusław Głodowski – 
kapelan policji po swoim wystąpieniu 
i wspólnym odśpiewaniu kolędy, prze-
łamując się opłatkiem, złożył życzenia 
noworoczne. 

Obrady zakończyły się podzieleniem 
się opłatkiem i  złożeniem sobie ży-
czeń noworocznych. 

Tekst i zdjęcia
Henryk Kaźmierski

Przedświąteczne spotkanie człon-
ków SEiRP koła gdańskiego odbyło 
się 16 grudnia 2015 r. W spotkaniu 
brało udział 107 emerytów i  renci-
stów koła oraz zaproszeni goście: 
wiceprezesi ZW SEiRP w Gdańsku 
Hieronim Brzozowiec i  Mikołaj 
Durzyński, prezes ZW SEiR Pożar-
nictwa Krzysztof Dietz oraz ksiądz 
prałat dr. Bogusław Głodowski – 
kapelan policji woj. pomorskiego.

W  czasie spotkania, które miało 
charakter zarówno świąteczny, jak 
i służbowy, poruszano sprawy nurtu-
jące środowisko emeryckie oraz na-
grodzono kilku emerytów medalami 
25 – lecia SEiRP oraz upominkami. 
Spotkanie zakończono wspólnym 
odśpiewaniem kolędy i  przełama-
niem się opłatkiem.

Wacław Ziomek

Świąteczno-noworoczne spotkanie 
członków SEiRP w  Sopocie odbyło 
się17 grudnia 2015 roku w  miejsco-
wym Domu Nauczyciela ,,Belfer”. 
Było to zebranie połączone ze spotka-
niem integracyjno-świątecznym, na 
które przybyli członkowie koła i zapro-
szeni goście: komendant miejski poli-
cji w Sopocie insp. Piotr Bolin i jego 
zastępca nadkom. Michał Biedrawa 
oraz prezes ZW SEiRP w  Gdańsku 
z/s w Gdyni kol. Jan Pietruszewski.

Janusz
Podświetlony
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RELACJE KORESPONDENTÓW

Zebranie otworzył prezes koła SEiRP 
w Sopocie kol. Andrzej Kurszewski, 
który na wstępie powitał zaproszo-
nych gości i pozostałych uczestników 
spotkania. Chwilą ciszy uczczono 
zmarłych w  ostatnim okresie kole-
gów. Następnie prezes koła złożył 
sprawozdanie z działalności w bieżą-
cym roku. W trakcie spotkania w po-
czet członków przyjęto jedną osobę.

Głos zabrał insp. Piotr Bolin, który 
w  ciepłych słowach powitał emery-
tów, jako nowy komendant, obiecu-
jąc, że w każdej możliwej chwili drzwi 
do jego gabinetu dla emerytów będą 
otwarte, oraz złożył nam życzenia 
świąteczno-noworoczne. Następnie 
głos zabrał prezes, kol. Jan Pietru-
szewski. Po części ocjalnej zajęli-
śmy się częścią rozrywkową i wspo-
mnieniami, żegnając się w  późnych 
godzinach wieczornych i zapraszając 
do następnego spotkania.

A. Kurszewski
Zdjęcie – K. Czabrowski

Zebranie sprawozdawcze SEiRP 
w  kole gdyńskim. 11.03. 2016 r., 
w  Gdyni, odbyło się Walne Zebra-
nie Sprawozdawcze członków Koła 
SEiRP w Gdyni. Na zebranie zapro-
szeni zostali goście: zastępca komen-
danta miejskiego policji w Gdyni mł. 
insp. Sławomir Pachura oraz Henryk 
Kaźmierski – rzecznik ZW Stowa-
rzyszenia. W  zebraniu wzięło udział 
54 członków w  tym dwaj wicepreze-
si ZW SEiRP: kol. kol. Hieronim 
Brzozowiec i Erwin Bruggemann.

Prezes koła Mikołaj Durzyński 
szczególnie serdecznie przywitał 
96-letniego, najstarszego członka 
koła, kol. Antoniego Wilka a następ-
nie przedłożył sprawozdanie z działal-
ności koła za 2015 rok oraz plan pra-
cy na 2016 rok. Skarbnik Stanisław 
Mrzygłód przedstawił sprawozdanie 
nansowe, zaś sprawozdanie Komi-
sji Rewizyjnej złożył przewodniczą-
cy kol. Mieczysław Cąplak i  wnosił 
o udzielenie absolutorium, które jed-
nogłośnie zarządowi koła udzielono. 

Na wniosek kol. Mikołaja Durzyń-
skiego uczczono jedną minutową ciszą 
członków, którzy w okresie sprawoz-
dawczym odeszli z naszych szeregów 
na wieczną wartę.

Mł. insp. Sławomir Pachura zabie-
rając głos w  imieniu komendanta 
miejskiego, insp. Roberta Leksyc-
kiego, podziękował za zaproszenie 
i oświadczył, iż kierownictwo dobrze 
sobie ceni współpracę ze Stowa-

rzyszeniem. Hieronim Brzozowiec 
w  swoim wystąpieniu odnosił sie 
do problemów prawnych nurtują-
cych emerytów, wspomniał również 
o  tzw. sprawy „dezubekizacyjnej” 
z  2009 roku i  propozycje obecnych 
szefów resortu spraw wewnętrz-
nych, usiłujących obniżać emerytury 
niektórym emerytom. Stwierdził, iż 
ZW Stowarzyszenia wysoko oce-
nia pracę koła, a  szczególnie jego 
prezesa kol. Mikołaja Durzyńskie-

Świąteczno-noworoczne spotkanie członków SEiRP w Sopocie

Zebranie sprawozdawcze SEiRP w kole gdyńskim
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go. Erwin Bruggemann w  swoim 
wystąpieniu poinformował o  plano-
wanych wycieczkach oraz omówił 
sprawy nansowe dot. udzielonych 
zapomóg, w tym tzw. pogrzebowych. 
Zebranie jednogłośnie uchwaliło 5 
uchwał, które dotyczyły przyjęcia 
sprawozdania o  działalności zarządu 
koła, sprawozdania nansowego i ko-
misji rewizyjnej a także przyjęto plan 
pracy oraz dwie uchwały dot. wykre-
ślenia członków koła, z uwagi na stan 
zdrowia. Nowym członkiem Stowa-
rzyszenia został kol. Bogdan Kwasek. 
Na zakończenie, kol. Mikołaj Du-
rzyński odczytał apel SEiRP z Piotr-
kowa Trybunalskiego skierowany do 
Zarządu Głównego SEiRP, o podję-
cie natychmiastowych działań, z wy-
korzystaniem wszelkich dostępnych 
środków, medialnych i  prawnych, 
by wyjaśnić sytuację związaną m.in.: 
z  licznymi niepokojącymi informa-
cjami dot. likwidacji tzw. „przywi-
lejów” emerytalnych osób służących 
w  służbach mundurowych okresu 
PRL; z prowadzoną w mediach kam-
panią dezinformacyjną przez człon-
ków rządu i  parlamentarzystów PIS, 
mającą na celu odpowiednie ukształ-
towanie opinii publicznej, przy jed-
noczesnej kolizji ocjalnego komu-
nikatu opublikowanego na stronie 
MSWiA dot. wysokości emerytur  
Zebranie apel w pełni poparło. 

Zdjęcie i tekst 
Henryk Kaźmierski

Walne Zebranie członków koła SE-
iRP w Kościerzynie odbyło się12 lute-
go 2016 r. w świetlicy KPP. Uczestni-
czyło 34 członków koła oraz zaproszeni 
goście: prezes Zarządu Wojewódzkie-
go SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni Jan 
Pietruszewski, członek ZW SEiRP 
w  Gdańsku Mikołaj Durzyński, ko-
mendant powiatowy policji w Koście-
rzynie insp. Andrzej Czaja i  jego za-
stępca, nadkom. Tomasz Radomski, 
prezes koła Zarządu Powiatowego 
ZEiRP RP w  Kościerzynie Wacław 
Potrykus, przewodniczący Zarzą-
du Terenowego NSZZ Policjantów 

w Kościerzynie – asp. szt. Janusz Ma-
trejek. Zarząd złożył podziękowanie 
za okazaną pomoc i zaangażowanie na 
rzecz koła, odchodzącemu na emerytu-
rę komendantowi powiatowemu policji 
w Kościerzynie insp. Andrzejowi Czai. 
Również Zarząd Wojewódzki SEiRP 
w  Gdańsku przekazał podziękowania 
za lata współpracy z SEiRP. Ponadto 
uhonorowano tytułem i  odznaczenia-
mi: Andrzeja Freitaga – odznaką „Za 
zasługi dla SEiRP” z dyplomem, Ga-
briela Juńskiego – odznaką „Za zasługi 
dla SEiRP” z dyplomem, Józefa Wał-
doch – odznaką „Za zasługi dla SEiRP 
„z dyplomem. Zygmuntowi Szymko-
wiczowi – nadano tytuł „Honorowego 
Prezesa Koła SEiRP w Kościerzynie”.

Wiceprezes koła, kol. J. Landowski 
przedstawił sprawozdanie z  działal-
ności koła za 2015 rok Koło liczy 63 
członków, w okresie ostatniego roku 
przybyło 2 nowych członków. Zarząd 
koła w minionym roku zorganizował 

2 wycieczki krajoznawcze, 5 spotkań 
integracyjnych. Jednym z  czynników 
sprzyjających działalności naszego 
koła była otwartość oraz pomoc ze 
strony kierownictwa KPP w Koście-
rzynie.Kol. Jacek Radomski – skarb-
nik koła, przedstawił stan nansów, 
wykazując wzrost dochodów. Komisja 
Rewizyjna pod przewodnictwem kol. 
Stanisława Krakowskiego, wysoko 
oceniła działalność Zarządu za 2015 
rok. Insp. Andrzej Czaja podziękował 
za wyrazy uznania oraz życzył dalsze-
go owocnego rozwoju koła. Zapewnił, 
że przechodząc na emeryturę na pew-
no zasili szeregi członków SEiRP. 

Prezes ZW SEiRP w  Gdańsku J. 
Pietruszewski, podziękował za do-
tychczasową wspólną współpracę, 
doceniając aktywność zarządu koła 
w Kościerzynie. Ponadto omówił ak-
tualne prace zarządu wojewódzkiego 
oraz zarządu głównego oraz przed-
stawił harmonogram spotkań i  wy-

Walne Zebranie członków koła SEiRP w Kościerzynie
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cieczek integracyjnych planowanych 
przez ZW w Gdańsku na 2016 rok. 

Tekst i zdjęcia 
Józef Landowski

Kościerzyna. Spotkanie integracyj-
ne. 11 marca 2016 r., Zarząd Koła 
SEiRP w  Kościerzynie zorganizował 
dla członków koła, emerytów oraz ich 
współmałżonków, spotkanie integra-
cyjne połączone z  niedawno obcho-
dzonym Dniem Kobiet. W spotkaniu 
uczestniczył p.o. komendanta powia-
towego policji w  Kościerzynie nad-
kom. Tomasz Radomski oraz prezes 
Zarządu Powiatowego ZEiRP RP kol. 
Wacław Potrykus. 

Rozpoczynając spotkanie, prezes za-
rządu koła Roman Jereczek przywitał 
gości oraz członków koła, a w szcze-
gólności wszystkie panie, obchodzące 
8 marca swoje święto, składając życze-
nia spełnienia marzeń, zdrowia oraz 
uśmiechu na twarzy przez cały rok. 
Życzenia dla wszystkich pań przeka-
zał także od Zarządu Wojewódzkiego 
SEiRP w  Gdańsku. Po omówieniu 
spraw organizacyjnych, głos zabrał 
nadkom.Tomasz Radomski, który 
podziękował za zaproszenie i  prze-
kazał paniom, w  imieniu funkcjona-
riuszy KPP Kościerzyna oraz swoim, 
serdeczne życzenia. Obecnym na spo-
tkaniu paniom, Zarząd Koła wręczył 
drobne upominki. 

Spotkanie było doskonałą okazją do 
wspomnień z lat służby, do spotkania 
się z niektórymi z nas po wielu latach 
oraz do wymiany poglądów na temat 
aktualnej sytuacji środowiska emeryc-
kiego służb mundurowych. W  miłej 

atmosferze czas niestety biegł szybko, 
i  w  późnych godzinach wieczornych 
rozstaliśmy się z  myślą o  następnym 
spotkaniu.

Tekst i zdjęcia
 J. Landowski

Spotkanie wigilijne Koła SEiRP 
w Kościerzynie odbyło się 11 grudnia 
2015 r. Przybyli członkowie koła oraz 
zaproszeni goście: zastępca komen-
danta powiatowego policji nadkom. 
Tomasz Radomski, prezes koła po-
wiatowego ZEiRP RP w Kościerzynie 
kol. W. Potrykus oraz przewodniczą-
cy NSZZ policjantów, asp. sztab. Ja-
nusz Matrejek.
Po wspólnym przełamaniu się opłat-
kiem i  złożeniu życzeń od Zarządu 
Koła, głos zabrał nadkom. Tomasz 
Radomski przekazując życzenia świą-
teczno-noworoczne od kierownictwa 
i  funkcjonariuszy KPP Kościerzyna. 
Życzenia od związkowców policyjnych 
przekazał J. Matrejek.
Po części ocjalnej, wszyscy zasie-
dli do wspólnego stołu, przy którym, 
w  serdecznej i  miłej atmosferze nad-
chodzących świąt, toczyły się ożywio-

ne dyskusje dotyczące obecnej sytuacji 
naszego środowiska emeryckiego oraz 
wspomnienia minionych lat służby. 
Spotkanie trwało do późnych godzin 
wieczornych. 

Tekst i zdjęcia 
Józef Landowski

Zebranie sprawozdawcze SEiRP koła 
puckiego. 21.03. 2016 r., w  świetlicy 
Komendy Powiatowej Policji w Pucku, 
przy kawie, herbacie i ciastkach odbyło 
się walne sprawozdawcze zebranie SE-
iRP koła puckiego.

Prezes, kol. Zygmunt Rohda, ser-
decznie przywitał członków koła i za-
proszonych gości mł. insp. Leszka 
Gurskiego – komendanta powiato-
wego policji w Pucku, przedstawicieli 
ZW SE iRP w Gdańsku z/s w Gdyni, 
kol. kol. Jana Pietruszewskiego – pre-
zesa, Hieronima Brzozowca – I-go 
wiceprezesa i  Henryka Kaźmierskie-
go -rzecznika ZW Stowarzyszenia.

Po przyjęciu porządku obrad, kol. Zyg-
munt Rohda przedstawił sprawozda-
nie roczne z działalności zarządu koła 
za 2015 rok. Skarbnik, kol. Gabriela 
Behmke, odczytała sprawozdanie -
nansowe, a kol. Mirosław Czyżewski 
członek Komisji Rewizyjnej, w  imie-
niu przewodniczącego złożył spra-
wozdanie Komisji Rewizyjnej i wnosił 
o udzielenie zarządowi absolutorium.

Mł. insp. Leszek Gurski, podziękował 
za zaproszenie i  wyraził chęć dalszej 
współpracy ze Stowarzyszeniem. Ma 
z  prezesem koła kontakt na bieżąco. 
Jeśli tylko będzie taka możliwość, to 
zawsze na niego Stowarzyszenie może 

Spotkanie wigilijne w Kościerzynie

Kościerzyna – zebranie integracyjne
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liczyć. Na zakończenie złożył życzenia 
z okazji zbliżających się Świąt Wielka-
nocnych. 
Kol. Jan Pietruszewski omówił historię 
Stowarzyszenia. Wysoko ocenił pracę 
prezesa koła puckiego, które na 11 
kół znajduje się na 7 miejscu. Wyra-
ził zadowolenie, iż komendant dobrze 
ocenił współpracę ze Stowarzyszeniem 
a szczególnie z jej prezesem.
Kol. Hieronim Brzozowiec odniósł się 
do problemów prawnych nurtujących 
emerytów, wspomniał również o tzw. 
sprawie „dezubekizacyjnej” z  2009 
roku, i o propozycjach obecnych sze-
fów resortu spraw wewnętrznych, usi-
łujących obniżać emerytury niektórym 
emerytom.
Zebranie jednogłośnie podjęło 4 
uchwały, które dotyczyły przyjęcia 
sprawozdania o  działalności zarządu 
koła, sprawozdania nansowego i ko-
misji rewizyjnej oraz przyjęcia kol. 
Jacka Krzebietke na członka Sto-
warzyszenia. Koło obecnie liczy 48 
członków, najstarszy – kol. Stanisław 
Adamczyk ma 90 lat.
Zgodnie z wnioskiem Komisji Rewi-
zyjnej zebranie udzieliło absolutorium 
zarządowi koła.

Zdjęcia i tekst 
Henryk Kaźmierski

Spotkanie wigilijne w Kościerzynie

ZARZĄD OKRĘGOWY 
W SŁUPSKU
Czwarty rok funkcjonowania stro-
ny internetowej ZO SEiRP w Słup-
sku. (http://www.slupsk.seirp.pl). 23 
stycznia 2013 roku zainaugurowana 
została strona internetowa Zarządu 
Okręgowego SEiRP w Słupsku, któ-
ra na koniec 2013 roku miała ogółem 
16.594 odsłon. W  drugim roku jej 
funkcjonowania odnotowano 30.826 
odsłon, przy średniej dziennej 83 
wejść. 2015 rok zapisał się 37.243 
przypadkami odsłon, przy 101. śred-
niej dziennie wejść na stronę. Rekor-
dowym miesiącem, pod względem 
liczby odwiedzających stronę, był 
październik, w którym to odnotowa-
no 4360 wejść, przy średniej dziennej 
140 odsłon. 

Dane dotyczące corocznego wzro-
stu odwiedzin strony, potwierdzają 
słuszność podjęcia decyzji o  jej uru-
chomieniu i  potrzebę dalszego jej 
funkcjonowania. Współredagowana 
przez korespondentów terenowych 
z  poszczególnych kół, propaguje 
działalność i osiągnięcia tych kół, jak 

również dostarcza bieżących infor-
macji dotyczących istotnych dla na-
szego środowiska uregulowań praw-
nych.

Warta odnotowania jest duża ak-
tywność kół regionu gdańskiego, 
będących w  strukturach Zarządu 
Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku 
(siedziba w  Gdyni) które nadsyłają, 
za pośrednictwem rzecznika ZW 
kol. Henryka Kazimierskiego, ma-
teriały do publikacji, co niewątpliwie 
wpływa na ogólny obraz statystyki 
odwiedzin strony internetowej.

Życząc dalszego rozwoju strony 
i  wzrostu jej popularności w  środo-
wisku naszych emerytów i rencistów 
liczę na dalszą aktywną współpracę 
korespondentów terenowych, gdyż 
od ich aktywności zależy atrakcyj-
ność i  aktualność zamieszczanych 
informacji.

Henryk Znaniecki.

RELACJE KORESPONDENTÓW



27

15.03.2016 r. obradował Zarząd 
Wojewódzki SEiRP w  Katowi-
cach. Obrady prowadził Piotr Stypa, 
prezes ZW. Obecni byli: Zdzisław 
Czarnecki, prezes Zarządu Głów-
nego SEiRP, Zdzisław Pietryka, 
I  wiceprezes ZG oraz Henryk Bo-
rowiński, honorowy prezes ZG 
SEiRP. Kierownictwo Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Katowicach 
reprezentował podinspektor Krzysz-
tof Szala. Gościem obrad był poseł 
Marek Wójcik, wiceprzewodniczą-
cy Sejmowej Komisji Administracji 
i Spraw Wewnętrznych.

W części uroczystej wręczono hono-
rowe odznaki „Za zasługi dla ZW 
SEiRP w Katowicach”. Otrzymali je: 
Barbara Orzeł, Bogdan Żabiński, 
Renata Kóskiewicz, Krzysztof Cie-
lecki i Grzegorz Matla.

Następnie uhonorowano laureatów 
III edycji Konkursu na Najaktyw-
niejszych Korespondentów i  Rzecz-
ników Prasowych Kół SEiRP w 2015 
roku. Zwycięzcy: Alina Skowron, 
Zbigniew Ziomka, Piotr Budzyń, 

Renata Żabińska i  Barbara Pod-
górska otrzymali puchary, dyplomy 
i nagrody książkowe.
Ryszard Mędrzyk, prezes koła w So-
snowcu wręczył pamiątkowy medal 
Zdzisławowi Czarneckiemu.
W  części roboczej zabrania Izabe-
la Baszak-Wolańska przedstawiła 
warunki nowego grupowego ubez-
pieczenia w TUiR Warta, Tematyka 
wywołała ożywioną dyskusję, a  na-
wet ostre spory. Ubezpieczenie oce-
niono generalnie, jako kontrowersyj-
ne i niekorzystne, zwłaszcza dla osób 
powyżej 70. roku życia.
Piotr Stypa złożył sprawozdanie 
z  prac prezydium i  zarządu w  2015 
roku. Śląska organizacja liczy 1600 
członków. W minionym roku praca 
koncentrowała się wokół obchodów 
XXV rocznicy SEiRP, współpracy 
z  policją, policyjnymi i  pracowni-
czymi związkami zawodowymi oraz 
środowiskami emerytalnymi służb 
mundurowych. Odbyło się 16 posie-
dzeń prezydium i 4 posiedzenia ple-
narne ZW, w tym jedno wyjazdowe, 

połączone z  rekreacją. Prezes Stypa 
zapoznał zebranych także z  projek-
tem planu pracy na rok 2016.

Następnie wysłuchano: sprawozda-
nia nansowego, sprawozdania Ko-
misji ds. Odznaczeń, Zespołu ds. 
Działalności Pożytku Publicznego, 
Komisji Socjalnej oraz Wojewódz-
kiej Komisji Rewizyjnej.

Zarząd podjął uchwały, w tym abso-
lutoryjne.

W  swoim wystąpieniu Zdzisław 
Czarnecki skoncentrował się na 
omówieniu działalności organizacyj-
nej ZG, przygotowaniach do uchwa-
lenia nowego statutu, poszukiwa-
niach źródeł nansowania, kwestiach 
medialnych oraz funkcjonowaniu 
Federacji Stowarzyszeń Służb Mun-
durowych. 

Edward Lesiewicz mocno krytycznie 
odniósł się do porozumienia zawar-
tego pomiędzy ZG SEiRP a komen-
dantem głównym policji.

Tekst i zdjęcia: 
Adam K. Podgórski

Posiedzenie prezydium ZW SEiRP 
w  Katowicach. Obty był program 
obrad, pierwszego w 2016 roku, pre-
zydium ZW SEiRP, prowadzonych 
przez prezesa Piotra Stypę. W spo-
tkaniu uczestniczyło 16 osób, w tym 
Wilhelm Grudzień, przewodniczą-
cy Wojewódzkiej Komisji Rewizyj-
nej i  wiceprzewodniczący Głównej 
Komisji Rewizyjnej SEiRP. 

Na początku zebrani złożyli życze-
nia urodzinowe Zdzisławowi Słocie, 
prezesowi koła SEiRP w Zawierciu.

Kolejno omawiano: informację prze-
kazaną do Urzędu Skarbowego, o za-
przestaniu przez ZW prowadzenia 
działalności gospodarczej; ponowne 
zapoznanie z  zakresem obowiązków 
członków prezydium; założenia do 
planu pracy w roku 2016; uzupełnienie 

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH
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i  bieżące prowadzenie kroniki ZW; 
kwestie współpracy z ZW NSZZ Po-
licjantów oraz z  organizacjami eme-
ryckimi służb mundurowych. 

Piotr Stypa przekazał informacje 
o  uczestnictwie w  spotkaniu świą-
teczno-wigilijnym, w  komendzie 
wojewódzkiej policji, a  opiekuno-
wie kół złożyli relacje o spotkaniach 
w  kołach. Prezydium podjęło decy-
zję o  nieobciążaniu kół dodatkowy-
mi opłatami za pamiątkowe zegary, 
w związku z nieuzasadnioną zmianą 
przez ZG ich ceny.

Następnie rozważono propozycje 
odznaczeń: odznakami Za zasługi 
dla Policji, honorowymi odznakami 
Za zasługi dla ZW SEiRP w Kato-
wicach oraz odznakami „Za zasługi 
dla SEiRP” z  dyplomem. Prezy-
dium w  drodze uchwały powołało 
też zespół roboczy dla opracowania 
pisma do ZG SEiRP w Warszawie, 
z  wnioskiem o  wyjaśnienie sensu 
kontrowersyjnego porozumienia, za-
wartego pomiędzy ZG SEiRP a ko-
mendantem głównym policji.

Adam K. Podgórski, przedstawił 
wstępne dane podsumowujące wo-
jewódzki konkurs na najaktywniej-
szych rzeczników i  korespondentów 
Kół SEiRP w roku 2015. Wręczenie 
nagród nastąpiło w  trakcie zebrania 
zarządu wojewódzkiego, w  dniu 15 
marca br.

AKP

Katowice: Świąteczne spotkanie 
Zarządu Wojewódzkiego SEiRP. 
Na ostatnim w  2015 roku, świą-
tecznym, plenarnym zebraniu spo-
tkał się Zarząd Wojewódzki SEiRP 
w Katowicach. Przybyli goście: insp. 
Dariusz Rabsztyn – I  zastępca ko-
mendanta wojewódzkiego policji, 
insp. Jarosław Kaleta – komendant 
szkoły policji w  Katowicach, Kata-
rzyna Dziuba – wiceprezydent Za-
brza, nadinsp. w  stanie spoczynku 
Kazimierz Szwajcowski – były za-
stępca komendanta głównego policji, 
nadinsp. w stanie spoczynku Janusz 

Bieńkowski – były komendant wo-
jewódzki policji w  Gdańsku, insp. 
Paweł Szeląg – komendant miej-
ski policji w  Katowicach, Dariusz 
Kowalski – przewodniczący ZW 
NSZZ Policjantów, Zdzisław Bar-
tula, skarbnik i  rzecznik prasowy 
ZG, Antoni Duda, członek prezy-
dium Zarządu Głównego SEiRP, 
Henryk Borowiński – honorowy 
prezes ZG SEiRP, Danuta Hus – 
przewodnicząca zarządu Krajowego 
Związku Zawodowego Pracowni-
ków Policji oraz wiele innych zna-
mienitych osób.

Srebrne, honorowe odznaki „Za za-
sługi dla Województwa Śląskiego”, 
odebrali: Edward Lesiewicz, Edward 
Krzyszto¯k i Ryszard Mędrzyk. 

Odznakami „Za wybitne zasługi dla 
SEiRP” udekorowano Ryszarda Pu-
rzyńskiego i  ks. nadkomisarza Jo-
achima Gondro. 

Odznaki honorowe „Za zasługi dla 
ZW w Katowicach” wręczono: Mał-
gorzacie Mańce-Szulik, prezydent 
Zabrza (odebrała wiceprezydent Ka-
tarzyna Dziuba), Barbarze Orzeł 
(odebrał Jarosław Kaleta), Dariuszo-
wi Kowalskiemu, Teresie Brackiej, 

Joannie Hus, Dariuszowi Tabo-
rowskiemu. 

Odznakę „Za zasługi dla SEiRP” 
z  dyplomem otrzymał Walerian 
Wora, dyrektor generalny rmy Pro-
dryn w Rudzie Śląskiej. 

Sporej grupie osób wręczono medale 
X-lecia Koła SEiRP w Zawierciu.

Goście zabierając głos, przekaza-
li członkom SEiRP wyrazy uznania 
i  złożyli życzenia świąteczne i  no-
woroczne. Zdzisław Bartula odczy-
tał list od Zdzisława Czarneckiego, 
prezesa ZG SEiRP. Teresa Bracka 
wręczyła prezesowi Piotrowi Stypie 
list honorowy od Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 
1939 r. Życzenia i upominek w imie-
niu emerytów straży pożarnej prze-
kazał Roman Szłapa.

Pod koniec spotkania ksiądz kapelan 
Joachim Gondro poświęcił opłatki, 
którymi dzielono się wśród wzajem-
nych życzeń. Świąteczny wspólny 
obiad zwieńczył opłatkowe spotkanie 
ZW SEiRP w Katowicach.

Dodajmy, że uroczystość odby-
ła się w  artystycznej oprawie, jaką 
stanowiła wystawa prac malarskich 

Świąteczne zebranie ZW Katowice
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emerytów i  funkcjonariuszy policji, 
powstałych podczas jesiennego ple-
neru w Zawoi, pod auspicjami ZW 
SEiRP w  Katowicach. Komisarzem 
i organizatorem wystawy był podin-
spektor Krzysztof Szala.

Tekst i zdjęcia 
Adam K. Podgórski

Katowice: Konkurs koresponden-
tów i rzeczników prasowych po raz 
trzeci. Podczas plenarnego posiedze-
nia Zarządu Wojewódzkiego SEiRP 
w Katowicach posumowano rezulta-
ty III edycji Konkursu na Najaktyw-
niejszych Korespondentów i  Rzecz-
ników Prasowych Kół SEiRP.

Konkurs zainicjowali i  prowadzą: 
Edward Lesiewicz, administrator 
witryny internetowej oraz Adam K. 
Podgórski, rzecznik prasowy ZW 
SEiRP w  Katowicach. Organizują 
oni okresowe szkolenia dla chętnych 
do zajęcia się pijarem własnych kół.

W 2015 roku ukazały się łącznie 224 
publikacje dotyczące śląskich organi-
zacji SEiRP. Były ona zamieszczane 
w  „Biuletynie Informacyjnym SE-
iRP” (37), „Olsztyńskim Biuletynie 
Informacyjnym SEiRP” (22), w pra-
sie lokalnej (21), w  witrynie inter-
netowej ZW SEiRP w  Katowicach 
– http://www.slask.seirp.pl/ (140), 
w  Gazecie Internetowej Wiadomo-
ści24.pl (3) oraz na Facebooku (1).

Teksty pisało 17 osób z 11 kół tere-
nowych. Rzecznik prasowy ZW nie 
podlegał klasykacji.

Rezultaty III edycji konkursu przed-
stawiają się następująco. I  lokata ex 
aequo: Alina Skowron i  Zbigniew 
Ziomka (oboje z  koła w  Mysłowi-
cach) – po 34 prace, II lokata – Piotr 
Budzyń (koło w Piekarach Śląskich – 
23 prace, III lokata ex aequo: Renata 
Żabińska (koło w Jastrzębiu Zdroju) 
i Barbara Podgórska (koło w Rudzie 
Śląskiej) – obie po 22 prace.

Zwycięzcy zostali uhonorowani pu-
charami fundowanymi przez Piotra 
Stypę – prezesa ZW SEiRP oraz dy-
plomami i  nagrodami książkowymi 
ufundowanymi przez Adama Pod-
górskiego, rzecznika prasowego.

Dyplomy za udział w  konkursie 
otrzymali pozostali uczestnicy.

BP
Zdjęcia – AKP i Bogdan Żabiński

Na dworcu w  Chebziu, o  książce 
o  Chebziu. W  nastrojowym „klima-
cie” holu głównego dworca w Cheb-
ziu, odbyła się premiera książki 
napisanej przez Barbarę i  Adama 
Podgórskich, pt. Pochodzenie, wa-
rianty i etymologia nazw Chebzia. Pro-
mocję zorganizowała Miejska Biblio-
teka Publiczna w Rudzie Śląskiej. 

Autorzy są działaczami SEiRP: Bar-
bara jest członkinią koła w  Rudzie 
Śląskiej i autorką publikacji zamiesz-
czanych na witrynie internetowej ślą-
skiego zarządu wojewódzkiego oraz 
w  „Biuletynie Informacyjnym SE-
iRP”, Adam jest przewodniczącym 
Komisji Rewizyjnej w rudzkim kole, 

członkiem prezydium ZW i rzeczni-
kiem prasowym ZW, także autorem 
i redaktorem wielu publikacji praso-
wych o Stowarzyszeniu.

W  Mysłowicach o  emerytach i  nie 
tylko… 19 stycznia 2016 roku 
w  Urzędzie Miejskim w  Mysłowi-
cach na prośbę Mieczysława Skow-
rona, prezesa Koła Nr 27 SEiRP 
w  Mysłowicach miało miejsce ko-
lejne już, robocze spotkanie z prezy-
dentem miasta Mysłowic Edwardem 
Lasokiem. Podczas spotkania omó-
wiono szereg kwestii dotyczących 
funkcjonowania emerytów i  renci-
stów w przestrzeni społecznej w  ra-
mach organizacji pozarządowych. 
Zwrócono uwagę na możliwość od-
pisu 1% z podatku dochodowego na 
rzecz różnego rodzaju stowarzyszeń, 
w  tym Stowarzyszenia Emerytów 
i  Rencistów Policyjnych. Ponadto 
wskazano na możliwości szerszego 
niż dotychczas udziału emerytów 
i  rencistów policyjnych z  Mysłowic 
w  uroczystościach związanych z  lo-
kalnymi obchodami święta policji 
w  roku bieżącym i w  latach następ-
nych. Nie od dzisiaj wiadomo, że 
władze samorządowe miasta Mysło-
wice, co roku wspierają materialnie 
tego rodzaju obchody, i  jak oświad-
czył prezydent Edward Lasok, nic 
nie stoi na przeszkodzie, by mogli 
w  nich uczestniczyć w  pewnym za-
kresie emeryci i  renciści policyjni. 
Tematyka ta będzie w  najbliższym 
okresie czasu przedmiotem rozmo-
wy z komendantem miejskim policji 
w Mysłowicach.

Prezydent zapowiedział swój udział 
w Walnym Zebraniu koła. 

11 lutego 2016 roku na zaproszenie 
prezesa Stowarzyszenia Emerytów, 
Rencistów i  Niepełnosprawnych 
„AKTYWNI RAZEM” w  Mysłowi-
cach, pani Stefanii Kozioł wizytę 
złożył Mieczysław Skowron, prezes 
Koła SEiRP w  Mysłowicach w  to-
warzystwie Andrzeja Makowskiego, 
pierwszego wiceprezesa koła.Katowice – Konkurs korespondentów
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Podczas spotkania pani prezes zapo-
znała gości z działalnością Stowarzy-
szenia oraz z planami na 2016 roku. 
Zaproponowała współpracę dotyczą-
cą ew. wspólnych przedsięwzięć tu-
rystyczno – kulturalnych.
Warto zaznaczyć, że Stowarzyszenie 
„AKTYWNI RAZEM” liczy oko-
ło 700 członków, i  tak jak sugeruje 
jego nazwa jest rzeczywiście bardzo 
aktywne. Współpracując ze sobą, na 
bazie własnych doświadczeń można 
się wiele nawzajem nauczyć.
Stefania Kozioł aktywnie działała, 
jako prezes Zarządu Głównego To-
warzystwa Opieki nad Oświęcimiem, 
obecnie jest prezesem honorowym 
Towarzystwa. Głównie z jej inicjaty-
wy po latach starań w Mysłowicach – 
Wesołej, 28 stycznia b. r. odsłonięta 
została tablica przypominająca o  ist-
nieniu w  tej dzielnicy podobozu KL 
Auschwitz – Birkenau. Był to obóz 
pracy przymusowej „Fiirstengrube”, 
który istniał w  latach 1943 – 1945. 
W obozie przebywało 1300 więźniów, 
którzy pracowali przy budowie nowej 
kopalni i  wydobyciu węgla. Podczas 
likwidacji podobozu, 27 stycznia 1945 
roku zginęło 234 więźniów, część 
z  nich została rozstrzelana przez es-
esmanów, pozostali zmarli w płomie-
niach w podpalonym baraku.

Mieczysław Skowron
Prezydent Miasta Mysłowice – 
Edward Lasok od dawna wspiera 
działające w  mieście organizacje 
pożytku publicznego, wśród któ-
rych jest Stowarzyszenie Emerytów 
i Rencistów Policyjnych.
Jedną z wielu form wsparcia jest apel 
skierowany do mieszkańców miasta  
o przekazywanie 1% podatku docho-
dowego od osób zycznych na rzecz 
funkcjonujących w  mieście tego ro-
dzaju organizacji.
Informacje, które ukazały się na bil-
bordach, w lokalnych środkach maso-
wego przekazu oraz w  formie ulotek 
mają na celu pobudzenie lokalnego 
patriotyzmu i  uświadomienie miesz-

kańcom, że to oni mogą decydować 
o losie wielu potrzebujących.

WSPIERAJ MYSŁOWICKIE OR-
GANIZACJE I  ZOSTAŃ „Lokal-
nym Bohaterem”, to hasło przewod-
nie tegorocznego apelu.

Zbigniew Ziomka
Świąteczne spotkanie pokoleń 
w  Urzędzie Miasta Mysłowice. 18 
grudnia 2015 r. w  Urzędzie Miasta 
Mysłowice, na zaproszenie władz sa-
morządowych, odbyło się uroczyste 
spotkanie z  udziałem Mysłowickiej 
Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady 
Miasta. Można powiedzieć, że było 
to spotkanie historyczne, bo pierwsze 
tego rodzaju w  Mysłowicach. O  ile 
Młodzieżowa Rada Miasta funkcjo-
nuje już w mieście kolejną kadencję, 
o  tyle Mysłowicka Rada Seniorów 
rozpoczęła działanie w  2015 roku. 
Było to swoistego rodzaju spotka-
nie pokoleń. Mysłowice należą do 
nielicznych miast w  województwie, 
a nawet w kraju, gdzie powołane zo-
stały do życia wspomniane rady, jako 
organy o  charakterze konsultacyj-
nym, inicjatywnym i doradczym.
W spotkaniu wzięli udział m. in. pre-
zydent Mysłowic, Edward Lasok; 
wiceprezydenci Grzegorz Brzoska 
i Bernard Pastuszka, przewodniczą-
cy Rady Miasta Grzegorz Łukaszek, 
sekretarz miasta, naczelnicy i  kie-
rownicy jednostek samorządowych.

W uroczystym spotkaniu uczestniczy-
li również członkowie Stowarzyszenia 
Emerytów i  Rencistów Policyjnych 
w Mysłowicach: Ewa Bryś, Andrzej 
Makowski i  Mieczysław Skowron, 
którzy są zarazem radnymi Mysło-
wickiej Rady Seniorów. Spotkanie 
było okazją do złożenia sobie życzeń 
świątecznych i noworocznych oraz do 
licznych dyskusji pomiędzy młodzieżą 
a seniorami, których wspólnym celem 
jest działanie na rzecz mieszkańców 
naszego miasta w duchu szeroko ro-
zumianej solidarności międzyludzkiej, 
w  myśl zasady: jeden z  drugim, jeden 
dla drugiego, nigdy jeden przeciw dru-
giemu… .

Tekst i zdjęcia
Mieczysław Skowron

Spotkanie opłatkowe w  SEiRP 
w  Mysłowicach. 18 grudnia 2015 
r. członkowie mysłowickiego koła 
Stowarzyszenia Emerytów i  Ren-
cistów Policyjnych spotkali się przy 
wigilijnym stole, by podtrzymując 
wielowiekową tradycję podzielić się 
opłatkiem i  złożyć sobie życzenia 
świąteczno-noworoczne. Miejscem 
spotkania był pub „Walter”. Wśród 
zaproszonych gości byli Wiesław 
Tomanek – wiceprzewodniczą-
cy Rady Miasta Mysłowice, Rafał 
Majchur – prezes SKOK Mysłowice 
oraz asp. sztab. Michał Szczęśniak 

Spotkanie pokoleń w Mysłowicach
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Zebranie Zarządu Wojewódzkiego w Gdańsku

Zebranie sprawozdawcze koła w Pucku

Spotkanie pokoleń w Mysłowicach
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Spotkanie opłatkowe w Mysłowicach

Bicie rekordu Guiness’a w Wiśle

Z Białej Podlaskiej do Włoch Kaliski działacz SEiRP odznaczony za działalność społeczną
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Posiedzenie plenarne ZO w Zielonej Górze

Zakończenie zimy w Kaliszu

Spotkanie opłatkowe w Rzeszowie
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Rocznica Katynia – 2016

Wystawa malarstwa Krzysztofa Szali
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– przewodniczący NSZZ Policjan-
tów przy KMP Mysłowice. Zarząd 
Wojewódzki SEiRP w  Katowicach 
reprezentowali prezes – Piotr Stypa 
oraz skarbnik – Jacek Jędryszczak. 
Miłym akcentem spotkania było wrę-
czenie odznak Zarządu Głównego „Za 
zasługi dla SEiRP” z dyplomem, oraz 
okolicznościowych medali upamięt-
niających 25 lecie powstania Stowa-
rzyszenia. Odznaki otrzymali kol. An-
drzej Makowski i Zbigniew Ziomka 
a  medale Edward Duliński, Michał 
Szczęśniak, Rafał Majchur, Andrzej 
Makowski oraz Benedykt Kamiński.
Podczas spotkania uhonorowano też 
paczkami świątecznymi jubilatów A.D. 
2015 oraz wręczono legitymacje nowo-
przyjętym członkom Stowarzyszenia.
Symboliczny opłatek, szczere i  ser-
deczne życzenia oraz rodzinna at-
mosfera spotkania były okazją do 
wspomnień z czasów służby i reÂeksji 
nad nieubłaganie mijającym czasem 
zwłaszcza, że niemal, co roku ktoś 
odchodzi na tzw. „wieczną służbę”. 

Zbigniew Ziomka

Chorzów: Policyjny emeryt w służ-
bie seniorom. Nadkomisarz w stanie 
spoczynku inż. Ireneusz Pukow-
ski został członkiem Chorzowskiej 
Rady Seniorów. Reprezentanci tej 
wyjątkowej grupy, będą mieli za za-
danie pobudzić aktywność seniorów, 
połączyć pokolenia i  głośno mówić 
o  swych potrzebach, współpracując, 
na co dzień z władzami miasta.

Ireneusz Pukowski jest członkiem 
koła SEiRP w Chorzowie.
Od początku lutego tego roku Cho-
rzowska Rada Seniorów rozpoczęła 
swoją działalność. W  jej skład zo-
stało wybranych 25 społeczników, 
w  tym Ireneusz Pukowski, były na-
czelnik Wydziału Prewencji KMP 
w  Chorzowie, który został prze-
wodniczącym Komisji Bezpieczeń-
stwa i  Porządku, jednej z  5 komisji 
statutowych Rady. Głównym celem 
powstania grupy jest aktywizacja 
chorzowskich seniorów oraz wspie-
ranie i reprezentowanie potrzeb osób 
starszych poprzez ścisłą współpracę 
z  władzami miasta, organizacjami 
i instytucjami.
Panu Ireneuszu Pukowskiemu ser-
decznie gratulujemy wyboru do 

Chorzowskiej Rady Seniorów, jed-
nocześnie życzymy wielu sukcesów.

Justyna Dziedzic

13 stycznia, w  Tychach, odbyło się 
zebranie noworoczne członków 
SEiRP. Uczestników powitał prezes 
Jerzy Małecki. Wśród zaproszonych 
gości byli: zastępca komendanta miej-
skiego policji mł. inspektor Sławo-
mir Wojtylak, wiceprezes Zarządu 
Wojewódzkiego SEIRP w  Katowi-
cach Edward Lesiewicz, por. w  sta-
nie spoczynku Kazimierz Pawlak, 
reprezentujący Związek Kombatan-
tów Rzeczypospolitej Polski i byłych 
Więźniów Politycznych, Alicja Ma-
dejska, prezes Koła Związku Żołnie-
rzy Wojska Polskiego w Tychach.

Powitano dwóch nowych członków 
Stowarzyszenia: Tadeusza Szkarłata 
i  Eugeniusza Czardybona. Minutą 
ciszy uczczono członków Stowarzy-
szenia, którzy odeszli z  tego świata. 
Następnie uczestnicy podzielili się 
opłatkiem i złożyli sobie życzenia na 
Nowy Rok. 

Prezes omawiając działalność koła 
w  2015 r. wymienił: uczestnictwo 
w obchodach Dnia Wojska Polskiego; 
uczestnictwo w uroczystościach w Go-
styni, z okazji rocznicy Wojny Obron-
nej 1939, dwudziestopięciolecie po-
wstania SEiRP. Udział w obchodach 
w szkole policji w Katowicach; udział 

Spotkanie opłatkowe w Mysłowicach

Chorzów – emeryt w służbie seniorom
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w  przekazaniu sztandaru Komendzie 
Miejskiej Policji w  Tychach, gdzie 
prezes Jerzy Małecki wbił symbolicz-
ny gwóźdź w drzewce sztandaru.

W czerwcu 2015 r. zorganizowano spo-
tkanie integracyjne w Ośrodku Wypo-
czynkowym MOSIR w  Paprocanach. 
W  październiku zorganizowano wy-
cieczkę do Bukowna na grzybobranie 
połączone z ogniskiem. Przekazano 30 
paczek żywnościowych osobom o  ni-
skim standardzie dochodowym.

Następnie przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej, Adolf Cygan, omówił 
rozliczenie nansowe koła za 2015 r.

Kolejnymi mówcami byli: mł. insp. 
Sławomir Wojtylak i Edward Lesie-
wicz, który omówił aktualną sytuację 
na linii emeryci – kierownictwo poli-
cji, Kazimierz Pawlak mówił o współ-
pracy jego organizacji z naszym Sto-
warzyszeniem, a  pani Madejska 
omówiła działalność jej organizacji.

Stanisław Duszyński
Ruda Śląska: Ku współpracy środo-
wisk emeryckich. W  Wirku odbyło 
się comiesięczne spotkanie członków 
Koła nr 10 Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i  Inwalidów. To 
poważna i  liczebna organizacja poza-
rządowa, skupiająca w  samej Rudzie 
Śląskiej kilka tysięcy członków. Koła 
Związku działają we wszystkich 11 
dzielnicach miasta. Koło nr 10 w Wir-
ku skupia aktualnie 507 członków.
Na zaproszenie przewodniczącego 
koła Henryka Piórkowskiego, zara-

zem radnego Rady Miasta Rudy Ślą-
skiej, na spotkanie przebyli przedsta-
wicie rudzkiego koła SEiRP: prezes 
Józef Micek oraz przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej koła Adam K. 
Podgórski, jednocześnie członek 
prezydium ZW SEiRP oraz rzecznik 
prasowy ZW.

Przedstawili oni zebranym infor-
mację o  celach statutowych SEiRP, 
podejmowanych działaniach oraz 

złożyli propozycję nawiązania i  za-
cieśnienia współpracy. Inicjatywa 
spotkała się z  przychylnym nasta-
wieniem. Konkrety zostaną ustalone 
w  trakcie kontaktów roboczych, za-
planowanych na styczeń 2016 r.

Tekst i zdjęcia – Barbara Podgórska

Ruda Śląska: Przedświątecznie, 
opłatkowo. W  Goduli odbyło się 
opłatkowe spotkanie emerytów 
i  rencistów policyjnych koła w  Ru-
dzie Śląskiej. Przybyłych powitał 
Józef Micek, prezes koła. Wśród 
gości znaleźli się, serdecznie wita-
ni: Krzysztof Piekarz, komendant 
Straży Miejskiej, reprezentujący 
prezydent miasta, naczelnik Karina 
Burzik, reprezentująca komendanta 
miejskiego policji, Walerian Wio-
ra, dyrektor generalny przedsiębior-
stwa Prodyn, wieloletni benefaktor 
rudzkiego Stowarzyszenia oraz ppłk 
w stanie spoczynku Piotr Stypa, pre-
zes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP 
w Katowicach. Oklaskami przywita-

Spotkanie noworoczne w Tychach

Ruda Śląska – spotkanie środowisk emeryckich

Ruda Śląska-opłatek
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no 6 nowych członków koła, które 
aktualnie liczy 92 członków zwyczaj-
nych i 2 honorowych.

Miłym akcentem spotkania było 
wręczenie Eugeniuszowi Grzegor-
czykowi odznaki honorowej „Za za-
sługi dla ZW SEiRP w Katowicach”.

Następnie wszyscy połamali się 
opłatkiem i  złożyli sobie wzajemnie 
życzenia, zjedli okolicznościowy po-
siłek i oddali się rozmowom.

Tekst i zdjęcia – Barbara Podgórska

Guinness world records w  Wiśle. 
13 grudnia 2015 r. w potoku Białej 

Wisełki w Wiśle Czarnym odbyła się 
jedna z części przedsięwzięcia w ska-
li kraju, polegająca na jednoczesnym 
„morsowaniu” szerokiej rzeszy pasjo-
natów kąpieli w zimnej wodzie. Do 
tej pory nie było takiego wydarzenia 
o  charakterze masowym. Wyzwanie 
to podjęli społecznicy, przy udziale 
samorządowców, organizacji poza-
rządowych i osób prywatnych. 

Zanim do tego doszło, przedsięwzię-
cie znalazło uznanie kierownictwa 
Domu Wypoczynkowego. Bicie re-
kordu Guinnessa realizowano z  wy-
mogiem ilości, temperatury wody 

i czasu kąpieli. Zamiast minimum 25, 
pozyskano 32 uczestników, z których 
wielu siebie wcześniej nie znało.

Większość stanowili członkowie 
Klubu „Szare Morsy” z  Jastrzębia-
-Zdroju. Warunek ilościowy został 
spełniony. Rejestracja morsów tak-
że przebiegła sprawnie. Uzyskano 
ich pisemne zgody na kąpiel w wa-
runkach ekstremalnych. Kolejnym 
wymogiem był pomiar czasu prze-
bywania w  wodzie. Zamiast mini-
malnego limitu trzech minut, uczest-
nicy dobrowolnie zażywali kąpieli, 
przez pięć minut. Choć temperatura 
powietrza wynosiła plus trzy stop-
nie C, odczuwalna temperatura była 
niższa przez porywisty wiatr z desz-
czem. Woda była lodowata. Atrakcji 
dopełniał wodospad Białej Wisełki, 
mającej początek w górnej partii gór, 
pod którym „baraszkowało” wiele 
osób. Dominowała atmosfera dobrej 
zabawy, w dobrym towarzystwie. 

Rekordziści z Wisły będą mile wspo-
minać tę imprezę. Wśród nich był 
honorowy prezes Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Emerytów i  Renci-
stów Policyjnych Henryk Borowiński. 

Teresa Borowińska

Morsy w Wiśle

ZARZAD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
26.02.2016 r. w Kielcach, odbyło się 
posiedzenie Zarządu Wojewódz-
kiego SEiRP regionu świętokrzy-
skiego. Spotkanie odbyło się w  sali 
konferencyjnej KWP. Tematem 
wiodącym było przedstawienie spra-
wozdania z działalności za 2015 rok. 
Wśród zaproszonych gości byli: pre-
zydent Federacji Stowarzyszeń Służb 
Mundurowych RP, prezes ZG SE-
iRP Zdzisław Czarnecki oraz redak-
tor „Biuletynu Informacyjnego” ZG 
SEiRP Janusz Jastrzębski. Z  uwagi 
na nadmiar obowiązków służbowych 
bardzo krótką obecnością zaszczycili 
nas: p.o. komendanta wojewódzkiego Kielce – posiedzenie ZW
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policji w  Kielcach insp. Artur Bed-
narek i I zastępca komendanta woje-
wódzkiego mł. insp. Roman Sobczak. 
Posiedzenie otworzył i  prowadził 
prezes ZW SEiRP w Kielcach Józef 
Libuda. Przedstawiona ocena i ana-
liza pracy za 2015 rok wypadła do-
brze. Najlepiej oceniono pracę w ko-
łach: w  Ostrowcu Świętokrzyskim, 
Sandomierzu, Kielcach, Opatowie, 
Kazimierzy Wielkiej, Skarżysku.
Stan ilościowy członków utrzymuje 
się na poziomie z końca 2014 roku. 
Największy wzrost (około 45%) od-
notowało koło w Ostrowcu Św.
Następnie prezes Libuda złożył rezy-
gnację z funkcji prezesa ZW SEiRP 
w  Kielcach. Powód – stan zdrowia. 
Tak więc po14-tu latach aktyw-
nej pracy na rzecz Stowarzyszenia 
(w tym 6 lat jako prezes ZW) kielec-
ka „lokomotywa” zjechała do zajezd-
ni. Na szczęście J. Libuda pozostał 
nadal w prezydium ZW w Kielcach. 
W  miarę możliwości będzie służył 
swoją radą, pomocą i  doświadcze-
niem – dziękujemy.
W  miejsce ustępującego prezesa, 
Zarząd Wojewódzki w  głosowaniu 
jawnym jednogłośnie wybrał na to 
stanowisko Izabellę Jaros (dotych-
czasowy wiceprezes). 
W  dyskusji powiało zarówno opty-
mizmem i pesymizmem. Tym razem 
optymizm nadciągnął „ ze wschodu”. 
Koła w  Ostrowcu Św., Sandomie-
rzu, Opatowie radzą sobie bardzo 
dobrze. Założyły swoistą „spółdziel-
nię”. Wiele przedsięwzięć realizują 
wspólnie (wycieczki, spotkania inte-
gracyjne, okolicznościowe, itp.). I to 
się w praktyce sprawdza. Na „ zacho-
dzie” we Włoszczowie, Jędrzejowie, 
Staszowie jest nieco gorzej. Koło 
włoszczowskie „ledwo zipie” i nawet 
myśli o samorozwiązaniu. 
Problem jest wszędzie podobny. Mło-
dzi emeryci nie chcą do nas wstępować. 
Aktywnych osób jest około 7 – 10%. 
Kieleckie koło mimo braku własne-
go lokalu zrealizowało swoje cele. Na 

pewno jest wiodącym w  kraju pod 
względem ilości i  jakości członków 
wspierających. Dzięki nim korzysta-
my z  dwóch bezpłatnie użyczonych 
lokali w centrum miasta.

Miłym akcentem było wręczenie 
prezesowi ZG SEiRP, Zdzisławo-
wi Czarneckiemu, grawertonu wraz 
z  emblematem Polskiej Federacji 
Boksu, z  podziękowaniem za aktyw-
ne wsparcie V Ogólnopolskich Mi-
strzostw Polski w  boksie. Wręczenia 
dokonał prezes Zarządu Koła SEiRP 
w Busku Zdroju – Tadeusz Woźniak, 
jeden z organizatorów tej imprezy.

 Rok 2016 nie będzie łatwy dla na-
szej organizacji. Aktywny plan pracy, 
jaki przedstawił wiceprezes ZW SE-
iRP w  Kielcach – Mirosław Łagan 
jest jednak do wykonania. Potrzebny 
będzie optymizm nas samych i pozy-
tywne podejście do Stowarzyszenia 
kierownictwa resortu MSWiA. 

Stanisław Mańko
Zdjęcia – jj

Świąteczno – opłatkowe posiedzenie 
Zarządu Koła nr 1 SEiRP w  San-
domierzu miało miejsce 18 grud-
nia 2015 roku, w  restauracji „Hotel 
Grodzki”. Wzięło w nim udział po-
nad 50 osób. Wśród nich zaproszeni 
goście: pierwszy zastępca komendanta 
powiatowego policji w  Sandomierzu 
kom. Paweł Szczepaniak, wicepre-
zes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP 
w  Kielcach Izabela Jaros, asystent 
burmistrza Sandomierza Katarzy-
na Zioło, prezes Zarządu Oddziału 

Związku Nauczycielstwa Polskiego 
Krystyna Socha, prezes koła SEiRP 
w Opatowie Dariusz Duda. 

Prezes koła Maria Sobieszkoda, po 
powitaniu zebranych, przedstawiła 
sprawozdanie z  działalności koła za 
2015 rok oraz zapoznała z protokołem 
pokontrolnym, przeprowadzonym 
w  kole przez komisję rewizyjną ZW 
SEiRP. Ocena wypadła pozytywnie.

W  dyskusji poruszona była sprawa 
zmiany ubezpieczyciela w  ubezpie-
czeniach grupowych funduszu eme-
rytalnego oraz działanie sekcji socjal-
nej KWP w Kielcach.

Spotkanie było okazją do wręczenia 
wyróżnień zasłużonym działaczom 
koła. Dyplomem uhonorowano: Ed-
munda Siwca, Krzysztofa Czosn-
ka, Lidię Kasak, Marię Badowską. 
Sandomierskie koło, za całokształt 
pracy uhonorowane zostało nagrodą 
rzeczową w postaci zegara. Nagrodę 
odebrała z rąk Izabeli Jaros – prezes 
Maria Sobieszkoda. 

Chwilą ciszy uczczono pamięć zmar-
łych w  2015 roku, członków koła: 
Elżbietę Lebiodę (l. 54) i Mirosła-
wa Obrębskiego (l.55).

Następnie uczestnicy spotkania zło-
żyli sobie życzenia świąteczno-no-
woroczne, tradycyjnie przełamali się 
opłatkiem i  zaśpiewali kolędę. Na 
stole nie zabrakło tradycyjnych po-
traw wigilijnych. Spotkanie przebie-
gło w miłej atmosferze.

Elżbieta Łukawska

Kielce – posiedzenie ZW
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

przewodniczący, Stanisław Kliś, 
a zasady polityki informacyjnej Piotr 
Styczyński. Zagadnienia dot. nowe-
go „Programu ubezpieczeniowego 
SEiRP 2016” skomentowała przed-
stawicielka biura brokerskiego – Iza-
bela Baszak-Wolańska. W  następ-
nej kolejności głos zabrał Zdzisław 
Pietryka, który m.in. odczytał list od 
Zdzisława Czarneckiego,– prezesa 
Zarządu Głównego SEiRP.

Drugim uroczystym akcentem zebra-
nia było złożenie życzeń świąteczno-
-noworocznych zebranym przez Jana 
Kaczmarczyka – prezesa ZW SEiRP 
w  Krakowie oraz spełnienie toastu 
lampką szampana. I  tym akcentem 
zakończyło się ostatnie w 2015 roku 
posiedzenie małopolskiego Zarządu.

ZARZĄD 
WOJEWÓDZ-
KI W LUBLINIE
1 marca br. odbyło się Walne Ze-
branie Sprawozdawcze Koła SE-
iRP w Białej Podlaskiej za 2015 r., 
któremu przewodniczył prezes koła 
Janusz Śliwiński. 

W  spotkaniu uczestniczyli zapro-
szeni goście: p.o. komendanta miej-
skiego policji w  Białej Podlaskiej 
nadkom. Jerzy Czebreszuk oraz 
przewodnicząca Bialskiej Rady Se-
niorów p. Maria Skonieczna.

Kraków – uroczyste zebranie ZW

Uroczyste posiedzenie Zarządu 
Wojewódzkiego SEiRP w  Krako-
wie. 15 grudnia 2015 roku odbyło się 
uroczyste posiedzenie Zarządu Wo-
jewódzkiego SEiRP w  Krakowie. 
Wziął w  nim udział Zdzisław Pie-
tryka – I wiceprezes Zarządu Głów-
nego SEiRP. 

Szczególnym akcentem zebrania 
było wręczenie odznak „Za Wybitne 
Osiągnięcia dla SEiRP” Januszowi 
Dziedzicowi – wiceprezesowi ZW 
SEiRP w  Krakowie, Czesławowi 
Gaździkowi – prezesowi koła SE-
iRP Kraków-Krowodrza, Stefanowi 
Grodowskiemu – prezesowi koła 
SEiRP w  Wieliczce, Andrzejowi 
Jurga – prezesowi koła SEiRP Kra-
ków-Centrum I, Władysławowi 
Niedbała – b. wiceprezesowi Koła 
SEiRP Kraków-Śródmieście, Pio-
trowi Styczyńskiemu – wicepreze-
sowi ZW SEiRP w  Krakowie oraz 
Stanisławowi Szelągowi – skarbni-
kowi ZW SEiRP w Krakowie. „Me-
dalami XXV-lecia SEiRP” zostali 
wyróżnieni: Tadeusz Gurgul, Wie-
sław Rajca, Leszek Wawok oraz 
Zbigniew Zdeb. Medale nadano 
także zastępcom komendanta woje-
wódzkiego w Krakowie: insp. Jacko-
wi Fabisiakowi oraz insp. Andrzejo-
wi Płatkowi.

Kolejnym punktem posiedzenia 
było przedstawienie przez Wiesława 
Lipkowskiego – I wiceprezesa ZW 
SEiRP w Krakowie, informacji o re-
alizacji przez Zarząd Wojewódzki 
SEiRP przedsięwzięć planowanych 
i bieżących zadań statutowo-organi-
zacyjnych, w okresie 2015 roku. In-
formację dot. gospodarki nansowej 
przedstawił Janusz Dziedzic – wice-
prezes ZW SEiRP, a informację nt. 
działalności Komisji ds. Gospodaro-
wania Funduszem Socjalnym przed-
stawił jej przewodniczący Stefan 
Grodowski. Działalność Wojewódz-
kiej Komisji Rewizyjnej omówił jej 
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Na wniosek kol. Zygmunta Belnia-
ka minutą ciszy uczczono pamięć 
Żołnierzy Wyklętych, obchodzących 
1 marca swoje święto.

Następnie wręczono medale okolicz-
nościowe XXV-lecia SEiRP, dyplo-
my okolicznościowe jubilatom, oraz 
legitymacje dwóm nowym człon-
kom. Po wystąpieniu komendanta 
miejskiego zostały odczytane spra-
wozdania z  działalności koła, które, 
po dyskusji, przyjęto bez uwag.

Przewodnicząca Bialskiej Rady Senio-
rów, przedstawiła zamierzenia działal-
ności Rady na bieżący rok, zachęcając 
do czynnego włączania się w organi-
zowane przez Radę przedsięwzięcia, 
adresowane do wszystkich seniorów.

Prezes Janusz Śliwiński podziękował 
za zaproszenie do współpracy. Stwier-
dził, że trzeba korzystać z tej z propo-
zycji, rozszerzając tym samym możli-
wość aktywności naszych członków.

Kol. Piotr Kościński omówił plan 
pracy koła na 2016 r. a  przewodni-
czący Komisji Uchwał i  Wniosków 
Włodzimierz Górecki przedstawił 
projekt uchwały, która została przy-
jęta jednogłośnie. 

Włodzimierz Górecki

Spotkanie z  okazji Dnia Kobiet. 
Przy muzyce i poczęstunku z lampką 
szampana, męska część Zarządu Koła 
SEiRP w Białej Podlaskiej podejmo-
wała 9 marca 2016 r. członkinie koła 

na spotkaniu z okazji Dnia Kobiet.

Prezes koła, Janusz Śliwiński, złożył 
paniom serdeczne życzenia, wzno-
sząc toast by była zawsze zdrowe, 
uśmiechnięte i  by odczuwały, że są 
bardzo ważne dla każdego.

Panowie, w  miarę swoich umiejęt-
ności starali się zabawiać panie aneg-
dotami, wierszykami… Snuto też 
wspomnienia z lat pięknej młodości.

Spotkanie upłynęło w miłej, serdecz-
nej atmosferze, toteż trudno było się 
rozstawać.

Włodzimierz Górecki
7 października 2015 r. minę-
ło osiemnaście lat od zawiązania 
Koła SEiRP w  Białej Podlaskiej. 
Z tej okazji Zarząd Koła zorganizo-
wał w tym dniu uroczyste spotkanie 
członków, z  udziałem przedstawi-
cieli KMP – przewodniczącej NSZZ 

Policjantów, M. Gulińskiej, przed-
stawicieli Porozumienia Służb Mun-
durowych – J. Smolarka ze Stowa-
rzyszenia Seniorów Lotnictwa RP, 
R. Somerlika ze Związku Żołnierzy 
Wojska Polskiego oraz kandydata na 
posła do Sejmu dr Riada Haidara. 
Historię koła przedstawił pierwszy 
prezes, Zbigniew Lisiecki.
Wyróżnieni, okazjonalnymi dyplo-
mami i  pamiątkowymi medalami 
25-lecia SEiRP, zostali: Joanna Janu-
kowicz, Bogdan Korniluk, Zygmunt 
Belniak, Zbigniew Lisiecki, Piotr 
Kosciński, Stefan Olichwiruk, Sta-
nisław Zygier, Jerzy Biały, Michał 
Użyczyn i Włodzimierz Górecki.

Goście przekazali na ręce prezesa za-
rządu naszego koła, Janusza Śliwiń-
skiego dyplomy z  życzeniami dal-
szych osiągnięć w pracy społecznej na 
rzecz emerytów mundurowych. Spo-
tkanie odbyło się przy poczęstunku 
i muzyce, w miłej, wspomnieniowej 
atmosferze lat minionych.

Włodzimierz Górecki

15 stycznia 2016 r. członkowie Koła 
SERiPw Białej Podlaskiej spotkali 
się na uroczystym przyjęciu z okazji 
Nowego Roku oraz kontynuacji ob-
chodów 18-tej rocznicy powstania 
koła SEiRP w naszym mieście.

W  spotkaniu oprócz członków na-
szego Koła wzięli udział zaproszeni 
goście: wiceprzewodniczący NSZZ 
Policji przy KMP w  Białej Podla-

Zebranie sprawozdawcze w Białej Podlaskiej

Dzień Kobiet w Białej Podlaskiej
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skiej – kom. Marian Głuszczuk, 
prezes Zarządu Koła KZEiR Służ-
by Więziennej w  Białej Podlaskiej – 
Jan Pniewski, prezes Zarządu Koła 
ZEiR Pożarnictwa RP w  Białej 
Podlaskiej – Mieczysław Goławski, 
przedstawiciel Stowarzyszenia Se-
niorów Lotnictwa Wojskowego RP 
Oddział Biała Podlaska- Andrzej 
Różycki, przedstawiciel Związku 
Żołnierzy WP im.Lotników Pod-
lasia – Jerzy Szyc, kapelan policji 
w Białej Podlaskiej – ks. Henryk Ja-
kubowicz.

Po powitaniu gości, prezes naszego 
Koła, Janusz Śliwiński przeczytał 
Uchwałę Zarządu Głównego SEiRP 
o  przyznaniu kolegom Zbigniewo-
wi Lisieckiemu i  Włodzimierzowi 
Góreckiemu Odznaki „Za wybitne 
osiągnięcia dla SEiRP” oraz Ewie 
Chudzik, Bogdanowi Kornilukowi, 
Piotrowi Kościńskiemu, Stanisła-
wowi Zygierowi i Zdzisławowi Ko-
złowskiemu odznaki „Za zasługi dla 
SEiRP” z dyplomem.

Następnie ksiądz Henryk Jakubo-
wicz złożył wszystkim zebranym ży-
czenia szczęśliwego Nowego Roku 
i gratulacje wyróżnionym.

Jak zwykle, takie spotkania to nie-
kończąca się dyskusja o  okresie mi-
nionym, obecnym i o przyszłości.

Gdyby nie wskazówki zegara …
Włodzimierz Górecki

Wypad na Chór Aleksandrowa. 
Kontynuując spotkania członków 
naszego Stowarzyszenia z  kulturą, 
wybraliśmy się na koncert Chóru 
Aleksandrowa który gościł w  Bia-
łymstoku, 20 listopada 2015 r.

Nikogo nie trzeba było namawiać do 
zakupu biletu i wyjazdu na tak wspa-
niały, światowej sławy zespół.

W  drodze powrotnej każdy oglą-
dał czerwone dłonie od zasłużonych 
braw dla wykonawców, a  wrażenia 
pozostały długo w pamięci i w uszach 
każdego widza.

Włodzimierz Górecki

Osiemnaście lat koła w Białej Podlaskiej

Biała Podlaska – spotkanie z okazji Nowego Roku

Biała Podlaska – wypad na chór Aleksandrowa
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Podziwialiśmy Narodowy Balet 
Gruzji. 19 lutego 2016 r. pojechaliśmy 
do Opery i  Filharmonii Podlaskiej 
w  Białymstoku na występ Narodo-
wego Baletu Gruzji „Sukhishvili”. Tej 
klasy balet traa się niezwykle rzadko 
w  naszym kraju, a  tym bardziej tak 
blisko od naszego miejsca zamieszka-
nia. 37-osobowa grupa (członkowie 
SEiRP, emeryci cywilni jak i zrzeszeni 
w  PEM), uczestniczyła we wspania-
łym pokazie mistrzowskiego kunsztu 
artystów gruzińskich. Na zakończenie 
owacje, wypełnionej po brzegi opery 
były na stojąco, a artyści bisowali kilka 
razy. W drodze powrotnej uczestnicy 
wyjazdu prosili, by tego typu wyjazdy 
organizować częściej. 

Włodzimierz Górecki

Z  Białej Podlaskiej do Włoch. 
W  dniach 10 – 18 października 
2015 r. wybraliśmy się na wycieczkę 
do Włoch. Każda nasza wycieczka, 
musi być atrakcyjna, ale jednocześnie 
w  miarę tania. Czuwa nad tym nasz 
wiceprezes, Piotr Kościński, który za-
prasza do udziału w wyprawie człon-
ków zaprzyjaźnionych stowarzyszeń 
mundurowych oraz związku emerytów 
cywilnych. Korzystają z  zaproszenia, 
dzięki czemu duży autokar jest wyko-
rzystany prawie w stu procentach. 

Trasa wiodła przez Austrię do Rzymu 
– Watykanu – Monte Cassino – Pa-
dwę – Wenecję – Asyż – San Marino, 
i  z  powrotem do Polski. Wspania-
li przewodnicy i  super mili, znawcy 
swojego fachu, kierowcy, rekompen-
sowali nam zmęczenie, jakie dawało 
się we znaki z uwagi na nasz PESEL 
i  odmienne warunki klimatyczne. 
Piękne widoki również pozwalały za-
pomnieć o naszych datach urodzin. 

Do domów wróciliśmy pełni wrażeń, 
którymi dzieliliśmy się z  rodzinami 
i znajomymi. Włodzimierz Górecki

Srebrny Jubileusz powstania ob-
chodziło 18 grudnia 2015 roku 
Koło SEiRP w  Lubartowie. Z  tej 
okazji zarząd koła zorganizował uro- Srebrny jubileusz w Lubartowie

Podziwialiśmy balet narodowy Gruzji

Z Białej Podlaskiej do Włoch
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czyste zebranie, połączone ze spo-
tkaniem opłatkowym. Wzięło w nim 
udział ponad 30 osób, a wśród nich 
goście: komendant powiatowy policji 
mł. insp. Marek Wrona, przewod-
niczący NSZZ Policjantów, st. chor. 
Artur Garbacz, prezes Zarządu Po-
wiatowego EiR Państwowej Straży 
Pożarnej Adam Maluga, prezes Za-
rządu Wojewódzkiego SEiRP w Lu-
blinie Tadeusz Miciuła.

Prezes Krzysztof Górski w  swym 
wystąpieniu przedstawił rys histo-
ryczny założenia i  działalności koła 
na przestrzeni 25 lat istnienia. Pod-

kreślił więź Stowarzyszenia z  po-
licją, ze związkami zawodowymi 
policji i  Państwową Strażą Pożarną 
w  Lubartowie oraz z  samorządem 
mieszkańców. Zakończył podzię-
kowaniami za współpracę i  pomoc 
w  działalności koła oraz życzenia-
mi noworocznymi, które przekazali 
również: mł. insp. Marek Wrona, 
st. asp. Artur Garbacz, Tadeusz 
Miciuła i Adam Maluga.

 Spotkanie było okazją do wręcze-
nia pamiątkowych medali z  okazji 
25 – lecia SEiRP oraz podzięko-
wań za dobrą współpracę, Krzysz-

tof Górski otrzymał pamiątkowy 
medal 20-lecia Związku Emerytów 
i Rencistów PSPoż.

 W drugiej części spotkania odbyło 
się spotkanie opłatkowo -nowo-
roczne, w czasie którego, uczestni-
cy przełamali się opłatkiem i złożyli 
sobie nawzajem życzenia świątecz-
ne i noworoczne. W czasie uroczy-
stego obiadu rozmawiano na tema-
ty związane z  codziennym życiem 
i  wspomnieniami z  poprzednich 
lat. Spotkanie przebiegło w bardzo 
miłej, koleżeńskiej i świątecznej at-
mosferze.

Łowicz – spotkanie koła

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
Spotkanie członków koła SEiRP 
w Łowiczu odbyło się 7 marca 2016 
roku w  sali miejscowej Ochotni-
czej Straży Pożarnej. W  spotkaniu 
uczestniczyły także osoby niezrze-
szone. Dokonano oceny pracy koła 
za rok 2015, jak również przedsta-
wiono plan pracy na rok bieżący. 

Wszystkim obecnym kobietom, 
z okazji ich święta wręczono kwiaty 
i  upominki w  postaci słodyczy. Za 
ich zdrowie, prezes koła Stanisław 
Kostrzewa, wzniósł toast lamp-
ką szampana, po czym zaprosił na 
obiad. Zwrócił się także z  apelem 
o odpis 1% podatku na rzecz Stowa-
rzyszenia przy wypełnianiu PIT. 

W  dobrych humorach podsumowa-
no rok ubiegły i  wyrażano nadzieję 
na lepszy rok 2016.

Stanisław Kostrzewa
Zdjęcia – Witold Maj

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE
29 listopada 2015 r., miłośnicy te-
atru z  Koła SEiRP przy WSPol. 
w  Szczytnie uczestniczyli w  spek-
taklu – komedii ukazującej relacje 
damsko – męskie pt. „Żona do ad-
opcji”. W spektaklu brało udział 47 
członków koła i pracowników szkoły. 
Spektakl ukazał kalejdoskop co-

dziennych męsko – damskich utar-
czek, podanych w bardzo komedio-
wej formie – od porysowanej patelni, 
okruszków na dywanie, przez zażyłe 
więzi z mamusią po relacje z kolega-
mi; także o  tym, kto w związku tak 
naprawdę nosi spodnie, i  jak spraw-
dzają się starzy kumple. 

Spektakl był wystawiany w Centrum 
Konferencyjno – Szkoleniowym 
Uniwersytetu Warmińsko – Ma-
zurskiego w  Olsztynie. Opinie po 
spektaklu jego uczestników były po-
zytywne, a  na twarzach było widać 
uśmiechy.

Zdzisław Wnukowicz

RELACJE KORESPONDENTÓW
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Brzeg – świąteczne paczki

Brzeg – opłatek

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OPOLU
13.01.2016 r. w  Brzegu, w  świetli-
cy ZK, odbyło się Walne Zebranie 
Sprawozdawcze członków Koła Nr 
10 SEiRP. Na zebranie zaproszeni 
zostali goście: komendant powiato-
wy policji w Brzegu insp. Arkadiusz 
Bieda, dyrektor ZK płk Henryk 
Knera, prezes WOPR Janusz Gło-
wik, prezes ZW SEiRP w Opolu z s. 
w  Nysie Henryk Szczotka, członek 
GKR SEiRP Marian Zielski. 

Prezes koła Emilian Garbula przed-
łożył sprawozdanie z działalności koła 
za 2015 r. oraz plan pracy na 2016 
r. Skarbnik Czesław Czekaj złożył 
sprawozdanie nansowe i  przedsta-
wił preliminarz wydatków na 2016 r, 
a  sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 
złożyła Halina Kostańska. 

Zebrani członkowie udzielili abso-

lutorium zarządowi i  przekazali mu 
do realizacji plan pracy na 2016 r. 
Komisja Uchwał i  Wniosków, pod 
przewodnictwem Lecha Stadnika, 
poddała pod głosowanie uchwały, 
które zebrani jednogłośnie podję-
li. W 2015 r. z funduszu socjalnego 
skorzystało 142 członków (na sumę 
120.251 zł), a od 2008 r do 2015 r. – 
572 członków (na sumę 461.104 zł).

Podczas dyskusji głos zabrał pre-
zes ZW SEiRP w  Opolu Henryk 
Szczotka, który pogratulował zarzą-
dowi oraz członkom osiągniętych 
wyników i życzył dalszych sukcesów 
w 2016 r. Życzenia złożyli też dyrek-
tor zakładu karnego i prezes WOPR. 

Emilian Garbula wspólnie z Henry-
kiem Szczotką wręczyli wyróżnienia. 
Odznaki „Za zasługi dla SEiRP” 

z  dyplomem otrzymali: insp. Arka-
diusz Bieda, płk Henryk Knera, Ja-
nusz Głowik oraz Władysław Czu-
czwara, wiceprezes ds. socjalnych 
Koła SEiRP w Brzegu.

Zbigniew Pasternak

Świąteczne paczki. 12 grudnia 2015 
r. prezes Koła nr 10 SEiRP w Brzegu 
kol. Emilian Garbula wraz z  wice-
prezesem ds. socjalnych Władysła-
wem Czuczwarą i Janem Głowackim 
przekazali paczki świąteczne trzem 
wielodzietnym rodzinom z Brzegu. 

Zbiórkę pieniędzy na zakup artykułów 
spożywczych i  słodyczy niezbędnych 
do organizacji „Świątecznej Paczki” 
zorganizowali członkowie koła.

Zbigniew Pasternak

Rodzinne spotkanie opłatkowe 
Koła nr 10 w  Brzegu. 9 stycznia 
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2016 r. w  restauracji „Mario” od-
było się coroczne, rodzinne spo-
tkanie opłatkowe członków SEiRP 
Koła nr 10 w Brzegu. W spotkaniu 
udział wzięli: członek Głównej Ko-
misji Rewizyjnej Marian Zielski, 
zaprzyjaźnieni prezesi kół emerytów 
mundurowych z terenu Brzegu: ZE-
iRP RP Andrzej Zawiślak, Związku 

Wojska Polskiego Stanisław Organ 
i KZEiR SW Koła Terenowego ZK 
w Brzegu Wiesław Sowiżral, kape-
lan policji ks. prałat Bolesław Ro-
baczek, oraz liczne grono członków 
Stowarzyszenia z terenu Brzegu wraz 
z osobami najbliższymi – łącznie 58 
osób. Imprezę poprowadził prezes 
koła Emilian Garbula. 

Po przełamaniu się opłatkiem i wza-
jemnych życzeniach, uczestnicy spo-
tkania bawili się przy muzyce Pawła 
Tkocza z  Brzegu, Uroczystość była 
okazją do spotkania z  koleżankami 
i kolegami, odświeżenia znajomości, 
wymiany poglądów, powspominania 
minionego czasu i  podzielenia się 
troskami dnia dzisiejszego.

Zbigniew Pasternak
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Sochaczew – Walne Zgromadzenie

Sochaczew – spotkanie wigilijne

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OSTROŁĘCE
Walne Zgromadzenie SEiRP Koła 
nr 9 w  Sochaczewie odbyło się 
6.03.2016 roku, w świetlicy miejscowej 
KPP. W  zebraniu, oprócz członków 
koła, udział wzięli: z-ca komendanta 
powiatowego policji mł. insp. Marek 
Wójcik oraz prezes MZW SEiRP 
w Ostrołęce kol. Henryk Bilski. Ze-
branie prowadził prezes koła kol. Ma-
riusz Bajurski. W  trakcie spotkania 
poruszano wiele tematów nurtujących 
członków SEiRP, m.in. dot. ubezpie-
czenia dla emerytów i rencistów poli-
cyjnych oraz członków ich rodzin. 

Bardzo miłym akcentem zebrania 
było odznaczenie inicjatora reakty-
wacji SEiRP w Sochaczewie, a zara-
zem pierwszego prezesa zarządu koła, 
kol. Juliusza Dworakowskiego, od-
znaką Stowarzyszenia. Odznaczenie 
wręczył prezes Henryk Bilski. 

Całe zebranie przebiegało w  miłej, 
rodzinnej i  sympatycznej atmosferze. 
Na koniec zebrania kol. Henryk Bil-
ski, złożył życzenia z okazji Dnia Ko-
biet, obecnym na zebraniu paniom, 
a wszystkim życzenia z okazji Wiel-
kanocy.

Mariusz Bajurski

Spotkanie wigilijne SEiRP Koła 
Sochaczew. 11 grudnia 2015 roku 
zostało zorganizowane spotkanie 
wigilijne członków koła, a  także 
niezrzeszonych emerytów i  renci-
stów policyjnych oraz członków ich 

rodzin. Tym razem spotkaliśmy się 
w  zaprzyjaźnionym gospodarstwie 
agroturystycznym. W  części ocjal-
nej prezes koła Mariusz Bajurski 
złożył wszystkim zebranym życzenia 
świąteczne oraz przekazał życze-
nia od, nie mogącego uczestniczyć 
w spotkaniu z uwagi na stan zdrowia, 
pierwszego prezesa Zarządu Koła 
SEiRP Sochaczew Juliusza Dwora-
kowskiego. 

Po podzieleniu się opłatkiem nastą-
piła część nieocjalna, gdzie przy 
palącym się kominku, do późnych 
godzin nocnych trwały ożywione 
rozmowy, odżywały wspomnienia. 
Podczas spotkania przez cały czas 
w tle słychać było kolędy, co dawało 
bardzo świąteczny nastrój i wprowa-
dzało miły rodzinny klimat.

Mariusz Bajurski
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU

„Medalem XXX-lecia Związku Żoł-
nierzy Wojska Polskiego”: Macieja 
Bielana, Małgorzatę Kołatę, To-
masza Ojszanowskiego, Piotra 
Pawlica. Odznaczenia wręczył pre-
zes Zarządu Rejonowego ZŻWP – 
płk rez. Ryszard Opaliński.

Dyplomami ZW SEiRP – za zasługi 
dla emerytów i rencistów policyjnych: 
Arkadiusza Sobczaka, Krzysztofa 
Głuszczaka, Dariusza Wroczyń-
skiego, Grzegorza Matuszczaka.

Odznaką „Za wybitne osiągnięcia dla 
SEiRP”: Jerzego Jędraszczyka i Ka-
rola Jerczaka.

Odznaką „Za zasługi dla SEiRP” 
z dyplomem: Ireneusza Chamielca, 
Zbigniewa Kocembę, Adama Woj-
cieszka, Dariusza Stępniaka.

Wyróżnienia wręczył: Ryszard Stru-
gliński, prezes ZW SEiRP.

Referat wygłosił prezes Zbigniew 
Gąsiorek. Podkreślił, że Stowarzy-
szenie nasze rozwija się dynamicznie. 
Na XX lecie było nas 115 członków. 
Aktualnie jest 215 członków zwy-
czajnych i wspierających. Posiadamy 
status Organizacji Pożytku Publicz-
nego. Działamy w  interesie człon-
ków pomagając im w  rozwiązywa-
niu problemów życia codziennego; 
prowadzimy działalność kulturalno-
-oświatową integrującą środowisko 
seniorów policyjnych. Aktywnie 
uczestniczymy w  życiu społeczno-
-kulturalnym miasta Kalisza. Nasi 
członkowie są współorganizatorami 
i uczestniczą w rajdach turystycznych 
pod patronatem Komendy Głównej 
Policji takich jak np.: Rajd Górski, 
Rajd Szlakiem Powstania Wielko-
polskiego oraz wycieczek krajowych 
i  zagranicznych. Organizują rów-
nież zawody wędkarskie. Jesteśmy 

Kalisz – Walne Zebranie

Walne Zebranie SEiRP w  Kali-
szu odbyło się 4 grudnia 2015 r. 
Zebranie otworzył prezes koła kol. 
Zbigniew Gąsiorek, który przy-
witał zaproszonych gości: Karoli-
nę Pawliczak, wiceprezydenta m. 
Kalisza, Ryszarda Struglińskiego, 
prezesa ZW SEiRP, mł. insp. To-
masza Francuszkiewicza, I  zastęp-
cę komendanta policji w Kaliszu, płk 
rez. Ryszarda Opalińskiego, pre-
zesa Zarządu Rejonowego Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego, płk 
rez. Jana Stasiełuka, prezesa koła 
ZŻWP, Juliana Kaletę, prezesa 
ZEiR Straży Pożarnej, Krzysztofa 
Jackowskiego, prezesa ZEiR Służby 
Więziennej. Po tym przekazał pro-
wadzenie zebrania kol. Romanowi 
Wojciechowskiemu.

Następnie za aktywną działalność 
społeczną wyróżniono: „Honoro-
wą Odznaką XXV-lecia SEiRP Po-
łudniowej Wielkopolski”: płk w  st. 
spocz. Czesława Trzeciaka – byłego 
zastępcę komendanta wojewódzkie-
go milicji w  Kaliszu, obchodzącego 
w tym roku 80-te urodziny, płk w st. 
spocz. Eugeniusza Linkowskie-
go, Waldemara Pawlaka, Michała 
Łabeńskiego, Annę Bendkow-
ską, Aleksandrę Podemską, Józefa 
Czarneckiego, Jana Szafrańskiego 
– długoletniego aktywnego społecz-
nika kaliskiego SEiRP; Sławomira 
Dolatę, Tadeusza Filipczaka.

„Medalem XXV lat Stowarzyszenia 
Emerytów i  Rencistów Policyjnych”: 
Margotę Suszyńską, Halinę Paw-
lak, mł insp. Tomasza Francuszkie-
wicza, Wojciecha Trawczyńskiego 
i Mariana Wandachowicza -długo-
letniego członka SEiRP;

Odznaczenia wręczyli: Zbigniew 
Gąsiorek, Marian Ozdowski – ho-
norowy prezes i Henryk Kubik – wi-
ceprezes koła.

RELACJE KORESPONDENTÓW
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wyróżnionych uczestniczyli prezesi 
organizacji pozarządowych. Kaliskich 
seniorów policyjnych reprezentował 
prezes Zbigniew Gąsiorek. Odzna-
czonym pani wojewoda podziękowała 
za aktywną pracę społeczną na rzecz 
środowisk miast i gmin województwa 
wielkopolskiego. 

Uroczystość zakończono wspólnym 
zdjęciem upamiętniającym to donio-
słe wydarzenie.

H. Kubik

Spotkanie na zakończenie zimy. 
W  przeddzień zakończenia zimy, 19 
marca 2016 roku, członkowie koła 
PTTK „Z Buta” przy SEiRP w Kali-
szu spotkali się na pikniku integracyj-
nym, w wigwamie w miejscowości Ko-
rab. W czasie spotkania wysłuchaliśmy 
prelekcji na temat opieki nadleśnictwa 
Grodziec i  myśliwych z  koła łowiec-
kiego nr. 33 „Wrzos” w  Brudzewie, 
nad terenami leśnymi, przeciwdziała-
nia podpalaniu i kłusownictwu. 

Przywitała nas kapela muzyczna 
„Kalina” z  Blizanowa i  następnie 
przygrywała do tańca. Poczęstunek 
rozpoczął się od podania wspania-
łego żurku (kuchni pani Ani), kul-
minacją natomiast był pieczony świ-
niak. Na pikniku było 34 członków 
naszej organizacji, wszyscy dobrze się 
bawili przy ognisku i muzyce do póź-
nego wieczora.

Spotkanie było ważnym elementem 
integracyjnym mieszczuchów i  ludzi 
lasu. 

H. Kubik

w  OSP, LOK, Towarzystwie Mi-
łośników Kalisza, Klubie Honoro-
wych Dawców Krwi, Klubie O-
cerów Rezerwy oraz Samorządach 
Osiedlowych. Ponadto nasi artyści 
Marian Ozdowski i Zo¯a Łuszczek-
-Terczewska prezentują swoje prace 
malarskie i  hafciarskie na różnych 
wystawach. Włączamy się w  ob-
chody ważnych świąt państwowych 
i  resortowych. W  okresie letnim 
organizujemy pikniki integracyjne 
łączące seniorów z młodym pokole-
niem. Zarząd nie zapomina o  eme-
rytach w podeszłym wieku – odwie-
dza ich w domach i wspiera wnioski 
o  zapomogi. Spotykamy się z  eme-
rytami osiągającymi wiek 75,80, 85 
i  90 lat. Organizujemy spotkania 
z  udziałem kierownictwa komendy 
miejskiej policji. Prowadzimy kro-
nikę SEiRP, dokumentując w  niej 
ważniejsze przedsięwzięcia. Uczest-
niczymy w zawodach strzeleckich or-
ganizowanych przez Federację Służb 
Mundurowych. Prezes podkreślił, że 
te osiągnięcia organizacyjne są moż-
liwe, dlatego że mamy wokół zarządu 
oddanych społeczników, chcących 
pracować i  integrować nasze środo-
wisko oraz rozwiązywać problemy 
emerytów. Prezes podziękował za 
dotychczasową współpracę kierow-
nictwu KM Policji, kierownictwu 
władz Kalisza oraz prezesom brat-
nich służb mundurowych.

Po tym wystąpieniu głos zabrali: wi-
ceprezydent – Karolina Pawliczak, 
zastępca komendanta miejskiego – 
mł. insp. Francuszkiewicz oraz Ry-
szard Koluśniewski, który przed-
stawił problematykę ubezpieczeń 
osobowych. Grażyna Jasiukiewicz 
zapoznała nas z działalnością komi-
sji socjalnej, Waldemar Pawlak po-
informował o  planowanych w  2016 
r wycieczkach, a  Dariusz Stępniak 
przedstawił zamiary naszego koła 
PTTK „Z buta”. 

Po obiedzie wylicytowano oarowa-
ną przez kol. Linkowskiego szpa-
dę górniczą. Następnie przy kawie 

i  ciastku rozpoczęto wieczorek ta-
neczny i  wspomnienia z  różnych 
momentów służby. Muzykę przygo-
tował didżej kol. Henryk Kubik.

W spotkaniu, w którym uczestniczy-
ło ok. 170 osób, przebiegło w miłej 
i przyjemnej atmosferze.

Roman Wojciechowski

Kaliski działacz SEiRP wyróżniony 
za działalność społeczną. 1 kwietnia 
2016 roku w  Urzędzie Wojewódz-
kim w Poznaniu odbyło się spotkanie 
najaktywniejszych działaczy społecz-
nych Wielkopolski.

Celem spotkania było wręczenie 
odznaczeń państwowych nadanych 
przez prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej. Wśród kilkunastu wyróż-
nionych Wielkopolan „Srebrny Krzyż 
Zasługi” otrzymał aktywny działacz 
Kaliskiego Stowarzyszenia Emery-
tów i  Rencistów Policyjnych kolega 
Krzysztof Głuszczak. Odznaczenia 
wręczała wicewojewoda Marlena 
Maląg. W  spotkaniu oprócz osób 

Kalisz – wyróżniony działacz

Kalisz – spotkanie na zakończenie zimy
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE

ze spotkania w  miesięczniku „Echo 
Rzeszowa”. 

Podsumowanie XXV-lecia Stowa-
rzyszenia w  województwie podkar-
packim. 11 grudnia 2015 roku odby-
ło się posiedzenie prezydium Zarządu 
Wojewódzkiego SEiRP ,podczas 
którego prowadzący obrady prezes 
zarządu Wiktor Kowal przedstawił 
obszerną informację o  przebiegu na 
Podkarpaciu uroczystości i  spotkań 
poświęconych XXV-leciu Stowarzy-
szenia. Poinformował między in-
nymi, iż na szczeblu wojewódzkim 
odbyło się dwa spotkania poświę-
cone tej rocznicy.Spotkanie odbyte 
28 lipca miało charakter podniosły, 
bowiem brał w  nim udział poczet 
sztandarowy zarządu wojewódzkie-
go, a na otwarcie spotkania odegrany 
został hymn państwowy. 

W spotkaniu wzięło udział ponad 90 
osób a wśród nich: komendant wo-
jewódzki policji nadinsp. Zdzisław 
Stopczyk, prezes Zarządu Główne-
go SEiRP Zdzisław Czarnecki, pre-
zes Zarządu Wojewódzkiego Związ-
ku Żołnierzy Wojska Polskiego płk 
dypl. w  st. spocz. Józef Mroczka, 
prezes Zarządu Wojewódzkiego 
Związku Emerytów i Rencistów Po-
żarnictwa Tadeusz Cyrek, zastępca 
dyrektora Oddziału Wojewódzkiego 
NFZ do Spraw Mundurowych Vio-
letta Tyczyńska, komendant miejski 
policji w  Rzeszowie insp. Witold 
Szczekala, przewodniczący Zarządu 

posiedzeniu insp. K. Pobuta podzię-
kował za zaproszenie na spotkanie, 
deklarując wszechstronną pomoc dla 
Stowarzyszenia. 

Biorący udział w  spotkaniu I  za-
stępca komendanta wojewódzkiego 
insp. Piotr Michna otrzymał medal 
XXV- lecia Stowarzyszenia z dyplo-
mem jubileuszowym wręczony przez 
prezesa Wiktora Kowala i insp. dr K. 
Pobutę. Wręczyli oni również medal 
z  dyplomem Adamowi Zabłockie-
mu i odznakę „Za wybitne osiągnię-
cia dla SEiRP” Piotrowi Malinow-
skiemu z Przeworska.

Obecny na spotkaniu przewodniczą-
cy Zarządu Wojewódzkiego NSZZ 
Policjantów, z insp. K. Pobutą wrę-
czyli odznaki XXV-lecia NSZZ Po-
licjantów członkom Stowarzyszenia 
Januszowi Skrzatowi i Zdzisławowi 
Trzeciakowi. Wiktor Kowal wręczył 
zegary z  logo Stowarzyszenia: kape-
lanowi Policji ks. Markowi Buch-
manowi, komendantowi miejskiemu 
policji w Rzeszowie insp. Witoldowi 
Szczekali, mł. insp. Wiesławowi 
Dybasiowi oraz wszystkim prezesom 
zarządów kół. Później prezes Wiktor 
Kowal zaprosił wszystkich obecnych 
na spotkanie opłatkowe. Uczestni-
cy dzielili się opłatkami, a  orkiestra 
grała znane kolędy. Było też coś dla 
ciała, a chętni mogli także zatańczyć. 
Uczestniczący w  spotkaniu, zaprzy-
jaźniony ze Stowarzyszeniem, redak-
tor Roman Małek zamieścił relację 

Spotkanie noworoczno-opłatkowe 
Zarządu Wojewódzkiego w  Rze-
szowie. Aktywność Stowarzyszenia 
na Podkarpaciu w  ubiegłym roku, 
zwłaszcza w  drugiej jego połowie, 
wynikała w  dużej mierze z  jubile-
uszu XXV-lecia jego powołania. 
W  pierwszej połowie 2015 roku, 
tradycyjnie, zgodnie ze statutem, 
działalność struktur Stowarzyszenia 
podporządkowana była obowiązko-
wi odbycia zebrań sprawozdawczych 
powiązanych z  opłatkami, spotka-
niami karnawałowymi i świętem ko-
biet. Obszerne relacje z  tych zebrań 
i spotkań znajdują się w numerze 2-3 
z grudnia 2015 roku Biuletynu Infor-
macyjnego Zarządu Głównego.

Tegoroczne spotkanie noworoczno-
-opłatkowe Zarządu Wojewódz-
kiego odbyło się 28 stycznia i miało 
charakter dwuczęściowy. W  pierw-
szej części, odbytej w sali konferen-
cyjnej komendy wojewódzkiej poli-
cji, prezes zarządu wojewódzkiego 
Wiktor Kowal przedstawił w  swym 
wystąpieniu informację o  działalno-
ści struktur Stowarzyszenia w  wo-
jewództwie w  2015 roku, a  w  tym 
obszernie o spotkaniach i uroczysto-
ściach poświęconych XXV-leciu po-
wołania Stowarzyszenia. Informacje 
z tych uroczystości i spotkań zostały 
zamieszczone w  Biuletynie Jubile-
uszowym Nr1 Zarządu Głównego.

W spotkaniu wzięło udział ponad 70 
osób. Wśród zaproszonych gości był 
serdecznie witany insp. dr Krzysztof 
Pobuta – komendant wojewódzki 
policji powołany na to stanowisko 12 
stycznia br. Z  tej okazji zarząd wo-
jewódzki skierował do insp. K. Po-
buty list gratulacyjny, podkreślając 
w nim bardzo życzliwy stosunek do 
Stowarzyszenia podczas sprawowa-
nia funkcji I  zastępcy komendanta 
powiatowego policji w  Jarosławiu, 
a  następnie komendanta miejskie-
go w Przemyślu. Zabierając głos na 

Rzeszów – spotkanie noworoczne ZW
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święcone XXV-leciu Stowarzyszenia 
we wszystkich kołach SEiRP w wo-
jewództwie. Na 20 kół, 16 spotkań 
miało charakter uroczysty zaś w po-
zostałych charakter roboczy. 

Na wszystkich tych spotkaniach prze-
kazywane były informacje o  historii 
Stowarzyszenia w  kraju i  wojewódz-
twie. Wręczono na nich 290 medali 
XXV-lecia Stowarzyszenia z  dyplo-
mami jubileuszowymi, w  tym człon-
kom Stowarzyszenia 240, zaś osobom 
współdziałającym i  sponsorom 50. 
Ponad 70 dyplomów jubileuszowych 
wręczono członkom Stowarzysze-
nia. W  kolejnym punkcie posiedze-
nia W. Kowal przekazał informacje 
o  tematach obrad zarządu głównego 
w dniach 12 i 13 października 2015 r. 
w Legionowie i  informację o udziale 
członków Stowarzyszenia w  uroczy-
stościach poświęconych XXV-leciu 
powołania NSZZ Policjantów. Se-
kretarz Zarządu Wojewódzkiego 
Stefania Rosińska przedstawiła pro-
gram ubezpieczenia grupowego na 
życie w  Towarzystwie Ubezpiecze-
niowym „WARTA” oraz propozycję 
nazwisk, które zostały przyjęte przez 
prezydium, do wyróżnienia przez 
zarząd główny i  zarząd wojewódzki. 
Skarbnik Zarządu Wojewódzkiego 
Irena Kozak przekazała informację 
o wydatkach związanych z obchoda-
mi XXV-lecia Stowarzyszenia w wo-
jewództwie oraz propozycję preli-
minarza budżetowego na 2016 rok. 
Dokumenty te zostały przyjęte przez 
Prezydium w  formie uchwał.Treść 
porozumienia zawartego pomiędzy 
komendantem głównym policji a Za-
rządem Głównym SEiRP przedstawił 
I wiceprezes zarządu wojewódzkiego 
Ryszard Tyczyński.

Na zakończenie posiedzenia W. 
Kowal przypomniał członkom pre-
zydium treści regulaminów zarządu 
głównego o  wyróżnieniach, propo-
zycję wojewódzkiego spotkania no-
woroczno-opłatkowego w  styczniu 
2016 roku oraz o konieczności mo-
bilizacji członków Stowarzyszenia 

Rzeszów – współdziałanie NSZZ i SEiRP

Wojewódzkiego NSZZ Policjantów 
Józef Bąk, nadinsp. w st.spocz. Józef 
Gdański – były komendant woje-
wódzki w Rzeszowie i Olsztynie, re-
daktor miesięcznika „Echo Rzeszowa” 
Roman Małek oraz prezesi kół Sto-
warzyszenia, członkowie prezydium 
Zarządu Wojewódzkiego, członkowie 
Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej 
i zasłużeni działacze Stowarzyszenia.
25 sierpnia odbyło się drugie spo-
tkanie o  charakterze wojewódzkim, 
w  którym wzięło udział 30 osób 
a  wśród nich głównie osoby, które 
nie mogły wziąć udziału w spotkaniu 

lipcowym. W spotkaniu tym uczest-
niczył m.in. zastępca komendanta 
wojewódzkiego policji insp. Sławo-
mir Szczupak, wiceprezes Zarządu 
Głównego SEiRP Jerzy Krawczyk 
oraz byli komendanci wojewódz-
cy policji w  Rzeszowie: nadinsp. dr 
Józef Jedynak, prof. dr hab. Stani-
sław Pieprzny, zastępca komendan-
ta miejskiego policji w  Rzeszowie 
mł. insp. Konrad Wolak i  Alek-
sander Wisz – prezes koła Emery-
tów i  Rencistów Służby Więzien-
nej w  Rzeszowie. W  lipcu, sierpniu 
i  wrześniu odbyły się spotkania po-
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do odpisu 1% od podatku na rzecz 
Stowarzyszenia. Powołany został 
zespół do spraw pomocy material-
nej z odpisu 1% od podatku w skła-
dzie: Stefania Rosińska, Mieczy-
sław Czerwonka i Danuta Gwiżdż. 
Wręczono również dyplomy jubile-
uszowe XXV-lecia Stowarzyszenia: 
Danucie Gwiżdż i Danucie Fus.

Bogusław Trzpit
Konstruktywne współdziałanie 
NSZZ Policjantów i SEiRP na Pod-
karpaciu. Coraz bardziej zacieśnia 
się współpraca NSZZ Policjantów ze 
Stowarzyszeniem Emerytów i  Ren-
cistów Policyjnych na Podkarpaciu. 
Świadczy o tym m.in. zorganizowana 
przez związek i stowarzyszenie wspól-
na uroczystość, związana z pożegna-
niem komendanta wojewódzkiego 
policji w  Rzeszowie nadinsp. w  st. 
spocz. Zdzisława Stopczyka. 
Oba zarządy wojewódzkie skierowa-
ły też gratulacje do ważnych dla na-
szych organizacji osób: prof. dr hab. 
Stanisława Pieprznego – członka 
Stowarzyszenia, byłego komendan-
ta wojewódzkiego policji i  Romana 
Małka – sympatyka Stowarzyszenia, 
redaktora miesięcznika „Echo Rze-
szowa – z okazji ich 70-tych urodzin.
List jubileuszowy prof. dr hab. S. 
Pieprznemu wręczyli szefowie obu 
wojewódzkich organizacji Józef Bąk 
i  Wiktor Kowal w  siedzibie Uni-
wersytetu Rzeszowskiego, natomiast 
redaktorowi Małkowi na uroczystym 
spotkaniu 26 lutego 2016 roku.

 Bogusław Trzpit
Pożegnanie ze służbą nadinspek-
tora Zdzisława Stopczyka. 24 
grudnia 2015 roku odwołany zo-
stał ze stanowiska komendanta 
wojewódzkiego policji w  Rzeszo-
wie nadinsp. Zdzisław Stopczyk. 
Było to dla niego zaskoczeniem, 
bowiem jeszcze 22 grudnia uczest-
niczył w  spotkaniu opłatkowym 
w  Komendzie Głównej Policji, nie 
spodziewając się tak nagłej decyzji. 
W dniu odwołania skierował pismo 
do prezesa Zarządu Wojewódzkiego 

SEiRP Wiktora Kowala, w którym 
w  ciepłych słowach podziękował za 
współpracę i  z  uznaniem odniósł 
się do wzajemnych kontaktów. Pre-
zes Kowal odpowiadając na pismo 
również podziękował za współpracę 
i podkreślił bardzo życzliwy stosunek 
komendanta do Stowarzyszenia.

Doceniając zasługi generała dla 
podkarpackiej policji, bardzo dobrą 
współpracę z  NSZZ Policjantów 
oraz bardzo dobre relacje z  organi-
zacją emerytów policyjnych, a  także 
z redakcją „Echa Rzeszowa” zrodzi-
ła się myśl w  tych środowiskach, iż 
nadinsp. Z. Stopczyk zasłużył na 
uroczyste rozstanie ze służbą w poli-
cji. Stąd też obie organizacje, związ-
kowa i emerycka, podjęły odpowied-
nie działania.13 lutego 2016 roku, 
w  zajeździe w  Trzebownisku pod 
Rzeszowem, odbyła się uroczystość 
z  udziałem sztandarów organizacyj-
nych i z marszem generalskim w wy-
konaniu orkiestry złożonej z  człon-
ków Stowarzyszenia. Spotkanie 
prowadził redaktor Małek wraz ze st. 
sierż. Moniką Skawińską-Berko-
wicz. Okolicznościowe wystąpienie 
wygłosił przewodniczący ZW NSZZ 
Policjantów Józef Bąk. Natomiast 
Wiktor Kowal odczytał list dzięk-
czynny skierowany do pana generała. 
Występował również przedstawi-
ciel Wojewódzkiego Porozumienia 
Związku Zawodowego Służb Mun-
durowych oraz biorący udział w spo-
tkaniu kapelan wojewódzki policji ks. 

Marek Buchman. We wszystkich 
wystąpieniach dominowały wyrazy 
wdzięczności i  najwyższego uznania 
za życzliwą współpracę i  skuteczną 
pomoc w  codziennym życiu orga-
nizacyjnym. Generał otrzymał od 
związkowców i Stowarzyszenia wią-
zankę kwiatów oraz od innych osób 
okolicznościowe upominki. W swo-
im wystąpieniu nie krył zaskoczenia 
i satysfakcji z takich wyrazów uzna-
nia i wdzięczności. Nie krył również 
wzruszenia, bowiem z  rzeszowskim 
środowiskiem – nie tylko policyjnym 
– zdołał się mocno zżyć. W drugiej 
„konsumpcyjnej” części spotkania, 
podczas wznoszenia toastów orkie-
stra zagrała generałowi tradycyjne 
„Sto lat”. Przy sposobności spotkania 
przewodniczący Józef Bąk udeko-
rował insp. w st. spocz. Bronisława 
Buniowskiego medalem 25-lecia 
NSZZ Policjantów.

Wiktor Kowal

Pożegnanie komendanta miejskie-
go policji w  Rzeszowie. 15 marca 
2016 roku odszedł na emeryturę ko-
mendant miejski policji w Rzeszowie 
inspektor Witold Szczekala. Poże-
gnali go na uroczystości w  ratuszu: 
insp. Krzysztof Pobuta – komen-
dant wojewódzki policji, który wrę-
czył insp. W. Szczekali pamiątkową 
szablę i Tadeusz Ferenc – prezydent 
Rzeszowa, od którego otrzymał pa-
miątkowy album o Rzeszowie.

Inspektor Witold Szczekala służył 
w policji 36 lat na różnych stanowi-

Pożegnanie nadinspektora Stopczyka
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insp. Krzysztofem Pobutą oraz jego 
zastępcami – mł. insp. Zbignie-
wem Sową i  mł. insp. Tadeuszem 
Szymankiem.Inspektor Pobuta 
w  bardzo ciepłych słowach powitał 
uczestniczące w spotkaniu panie oraz 
przekazał im życzenia z okazji Święta 
Kobiet, przedstawiając przy tej okazji 
nowych, wyżej wymienionych za-
stępców.

Życzenia z  okazji Dnia Kobiet oraz 
zbliżających się Świąt Wielkanoc-
nych, w  imieniu Stowarzyszenia 
Emerytów i  Rencistów Policyjnych 
przekazał prezes zarządu wojewódz-
kiego Wiktor Kowal mówiąc m.in., 
iż „biorące udział w spotkaniu panie są 
w wieku wiosny i lata, a życzenia prze-
kazuje jesień życia, która może być pięk-
na, ale do której, nie należy się spieszyć”. 
Z  upoważnienia przewodniczącego 
Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Po-
licjantów Józefa Bąka, prezes Kowal 
przekazał również życzenia paniom 
od związkowców policyjnych.

Bukiet życzeń dla pań wzbogacili bio-
rący udział w spotkaniu: kapelan ko-
mendy wojewódzkiej policji ks. Ma-
rek Buchman oraz insp. w st. spocz. 
Sławomir Szczupak.W  spotkaniu, 
które przebiegło w  miłej atmosfe-
rze, uczestniczył również naczelnik 
Wydziału Komunikacji Społecznej 
Komendy Wojewódzkiej mł. insp. 
Wiesław Dybaś, który jak zwykle był 
sprawnym organizatorem spotkania.

wych z podziękowaniami za życzliwe 
współdziałanie i  udzielanie pomocy 
w  działalności kołom Stowarzysze-
nia: insp. Andrzeja Świdra – KPP 
Mielec, insp. Ryszarda Kornagi – 
KPP Jarosław, insp. Adama Winiar-
skiego – KPP Ustrzyki Dolne, insp. 
Adama Pietrzkiewicza – KMP Kro-
sno, insp. Janusza Mołonia – KPP 
Lubaczów i insp. Mirosława Furdy-
ny – KPP Dębica.

Bogusław Trzpit

Dzień Kobiet na Podkarpaciu. 8 
marca w sali kasyna Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Rzeszowie odbyło 
się uroczyste spotkanie z funkcjona-
riuszkami i  pracownicami komendy 
z  jej kierownictwem: komendantem 

skach wykonawczych w  komendzie 
wojewódzkiej, a  w  komendzie miej-
skiej na kierowniczych, począwszy 
od naczelnika wydziałów, zastępcy 
komendanta, a od 8 lat komendanta 
tej jednostki. Za długoletnią służbę 
podziękował mu insp. Krzysztof Po-
buta, podkreślając jego profesjona-
lizm, wszechstronność i osobę barwną 
w środowisku policyjnym i poza nim. 

W  pożegnaniu uczestniczyli przed-
stawiciele bratnich służb munduro-
wych resortu, wojska, więziennictwa, 
duchowieństwo oraz przedstawiciele 
sądownictwa, prokuratury i  innych 
instytucji współdziałających z  ko-
mendą miejską.Prezes Zarządu Wo-
jewódzkiego SEiRP Wiktor Kowal 
wraz z  ustnym podziękowaniem za 
konstruktywne i  przyjazne współ-
działanie, przekazał insp. Szczekali 
pismo dziękczynne.

Wiktor Kowal

Podziękowanie za współdziałanie 
ze Stowarzyszeniem na Podkar-
paciu komendantom powiatowym 
policji. W związku z  zakończeniem 
długoletniej służby w policji i odwo-
łaniem z  zajmowanych stanowisk, 
prezes Zarządu Wojewódzkiego 
SEiRP Wiktor Kowal skierował pi-
sma dziękczynne do następujących 
komendantów jednostek powiato-

Pożegnanie inspektora Szczupaka

Podkarpacie – dzień Kobiet
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odbyła się uroczystość wmurowania 
kamienia węgielnego pod budowę 
nowego bloku operacyjnego i  od-
działu chirurgicznego. Nowy obiekt 
powstaje na terenie parku szpitalne-
go. Znajdzie się tam również lądo-
wisko dla helikopterów sanitarnych. 

Budowę już rozpoczęto, a w uroczy-
stości wmurowania kamienia węgiel-
nego uczestniczyli licznie zaprosze-
ni goście. Uroczystego poświęcenia 
dokonał ordynariusz rzeszowski ks. 
biskup Jan Wątroba. Po tym akcie 
dyrektor szpitala Zbigniew Widom-
ski zaprosił przybyłych gości na uro-
czysty obiad do restauracji. Po krót-
kich wystąpieniach przedstawicieli 
lokalnych władz rządowych i samo-
rządowych podzielono się opłatkiem 
składając świąteczne życzenia.

 Należy podkreślić, iż pomiędzy Za-
rządem Wojewódzkim Stowarzy-
szenia Emerytów i Rencistów Poli-
cyjnych, a dyrekcją szpitala MSWiA 
istnieją bardzo dobre relacje, o czym 
świadczy fakt udziału w  uroczysto-
ści wręczenia Certykatu, prezesa 
zarządu wojewódzkiego Wiktora 
Kowala. W  pozostałych uroczysto-
ściach obok Wiktora Kowala udział 
wziął również I wiceprezes ZW Ry-
szard Tyczyński. 

Dyrektor Zbigniew Widomski chęt-
nie uczestniczy w spotkaniach orga-
nizowanych przez zarząd wojewódz-
ki Stowarzyszenia.

Ryszard Tyczyński

gólnie zasługi byłego prezesa Ry-
szarda Jakubca, który po 15 latach 
prezesowania, w  2015 roku zrezy-
gnował z  tej funkcji, oraz przekazał 
życzenia paniom z okazji ich święta. 

W  drugiej części spotkania prezes 
Józef Stecko, prezes Wiktor Kowal, 
podinsp. Bogusław Folwarczny, Ja-
dwiga Machura składali paniom ży-
czenia z okazji ich święta. Spotkanie 
odbyło się przy poczęstunku i muzy-
ce – miało charakter świąteczny.

Wiktor Kowal

Kamień węgielny pod nowe obiek-
ty szpitala MSWiA w  Rzeszowie. 
Kierowana od 2012 r. przez dyrek-
tora Zbigniewa Widomskiego pla-
cówka resortowej służby zdrowia, 
rozbudowuje istniejące i  tworzy 
nowe oddziały, troszcząc się o  roz-
wój bazy materialnej szpitala. Przy 
istniejących znakomitych placów-
kach służby zdrowia w  Rzeszowie, 
w  tym z  oddziałami klinicznymi, 
szpital MSWiA zajmuje znaczą-
cą pozycję dostrzeganą przez resort 
zdrowia. 

We wrześniu 2013 roku szpital 
otrzymał Certykat Akredytacyjny 
z Ministerstwa Zdrowia. W pierw-
szym kwartale 2015 roku szpital 
MSWiA otworzył oddział neurolo-
giczny i pracownię radiologii. Nowo 
otwarte oddziały i pracownie czynne 
są całodobowo, dysponują nowocze-
snym wyposażeniem i  zatrudniają 
specjalistów.17 grudnia 2015 roku 

W tym samym dniu i miejscu odby-
ło się spotkanie członkiń Koła SE-
iRP w  Rzeszowie. Otwierając spo-
tkanie prezes zarządu koła Jadwiga 
Michalczyk w  serdecznych słowach 
powitała panie przybyłe na spotkanie 
oraz członków prezydium zarządu 
wojewódzkiego: prezesa Wiktora 
Kowala, I  wiceprezesa Ryszarda 
Tyczyńskiego, sekretarz Stefanię 
Rosińską i  skarbnik Irenę Kozak. 
Życzenia paniom złożyła Jadwiga 
Michalczyk oraz Wiktor Kowal, któ-
ry poszerzył życzenia o zbliżające się 
Święta Wielkanocne. 

Dalsza część spotkania odbywała się 
przy poczęstunku i muzyce w wyko-
naniu emerytów Adama Fusa, Wła-
dysława Kretowicza i  funkcjonariu-
sza Roberta Chlipawy.

* * *
5 marca, odbyło się już tradycyjnie, 
spotkanie członków koła w  Jaro-
sławiu poświęcone sprawozdaniu 
z dorocznej działalności i  uczczeniu 
Święta Kobiet. Po przedstawieniu 
sprawozdania przez prezesa zarzą-
du Józefa Stecko o jego działalności 
w  2015 roku i  sprawozdaniu prze-
wodniczącego Komisji Rewizyjnej 
koła Janiny Daraż oraz przyjęciu 
planu działania w roku 2016, odby-
ła się jego druga część poświęcona 
Świętu Kobiet. 

W  spotkaniu uczestniczyli poza 
członkiniami i  członkami Stowa-
rzyszenia również ich małżonkowie 
oraz zastępca komendanta powia-
towego policji podinsp. Bogusław 
Folwarczny, członkowie prezydium 
ZW Stowarzyszenia: prezes Wiktor 
Kowal i  sekretarz Stefania Rosiń-
ska, kierowniczka Sekcji Socjalnej 
KW Policji Grażyna Pieróg, a także 
prezes Zarządu Powiatowego Eme-
rytów, Rencistów i  Inwalidów RP 
Jadwiga Machura.

Prezes Wiktor Kowal bardzo wyso-
ko ocenił działalność Zarządu Koła 
w  2015 roku podkreślając zasługi 
jego prezesów. Zaakcentował szcze- Rzeszów – kamień węgielny
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Spotkanie opłatkowo-noworoczne 
zorganizowane przez Zarząd Koła 
nr 1 SEiRP w Rzeszowie odbyło się 
16-01-2016 r. w sali bankietowej ka-
syna Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji. W spotkaniu uczestniczyło około 
stu członków oraz zaproszeni goście 
w  tym: zastępca prezydenta mia-
sta Rzeszowa Andrzej Gutkowski, 
przewodniczący Rady Miasta Rze-
szowa Andrzej Dec, prezes Zarzą-
du Wojewódzkiego SEiRP Witold 
Kowal, kierownik Zakładu Prawa 
Policyjnego Wydziału Prawa i  Ad-
ministracji Uniwersytetu Rzeszow-
skiego prof. zw. dr hab. Stanisław 
Pieprzny, w  imieniu komendy wo-
jewódzkiej policji i  komendy miej-
skiej policji insp. Witold Szczekala, 
komendant komisariatu policji nr 
I insp. Wiktor Charkiewicz, redak-
tor miesięcznika” Echo Rzeszowa” 
Roman Małek, duszpasterz podkar-
packiej policji ks. Marek Buchman.

Podczas spotkania przełamano się 
opłatkiem i  złożono życzenia oraz 
wręczono „Dyplom Jubileuszowy z od-

znaką” Andrzejowi Decowi i  Do-
minikowi Wójcikowi, natomiast 
„Dyplom Jubileuszowy”: Henrykowi 
Oleksiuk, Wacławowi Posiewała, 
Janinie Sołtys, Andrzejowi Sowie, 
Piotrowi Fabińskiemu, Edwardowi 
Kulasie, Zbigniewowi Szczygłowi, 
Janinie Pokrzywie, Krystynie Sabaj, 
Zbigniewowi Sabaj, Aleksandrze 
Maternie, Stanisławowi Szukała, 
Janinie Oczoś, Zuzannie Olesek, 
Teresie Majowicz, Zo¯i Jakubow-
skiej, Jadwidze Kowalewicz, Kazi-
mierze Pelc, Janinie Orłowskiej, Jó-
zefowi Brud, Tadeuszowi Janikowi, 
Zbigniewowi Lubeckiemu, Adamo-
wi Fusowi, Stanisławowi Zającowi, 
Władysławowi Kretowiczowi, Bar-
barze Stolarz, Bronisławie Sigda. 

Spotkanie przebiegło w miłej atmosfe-
rze i przy akompaniamencie kol. Ada-
ma Fusa i Władysława Kretowicza.

Kosik Andrzej

23-02-2016 r. odbyło się coroczne 
zebranie sprawozdawcze członków 
Tarnobrzeskiego Koła SEiRP. 

Otwierając obrady, prezes zarządu 
koła Stanisław Czachurski powi-
tał gości: wiceprezesa ZW SEiRP 
Tadeusza Kagana, przewodniczą-
cą koła NSZZP Marzenę Sajbot, 
reprezentującą również komen-
danta miejskiego policji, i  wszyst-
kich członków koła. Prezes złożył 
sprawozdanie z  rocznej działalności 
koła. Dominowała w  nim tematyka 
obchodów 25-lecia Stowarzyszenia. 
Odniósł się także do pakietu spraw 
socjalnych, polityki senioralnej, 
przedstawił zamiary działań na rok 
bieżący.

Tadeusz Woźniak zapoznał zebra-
nych z  protokołem komisji rewi-
zyjnej, nie stwierdzając zaniedbań 
w  realizacji zadań statutowych Sto-
warzyszenia, oraz uchwał własnych 
koła. Mówcy w  ożywionej, swo-
bodnej, lecz wyważonej dyskusji 
okazywali zatroskanie o więź środo-
wiskową, organizacyjną, ubolewali 
z  powodu niektórych publicznych 
wypowiedzi polityków wyrażających 
się z pogardą o ludziach służb zaan-
gażowanych zawodowo w  ochronie 
ładu, bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego w PRL; doceniano aktyw-
ność członków koła w  jubileuszo-
wym roku, z nadzieją że będzie ona 
trwała. Zatwierdzono decyzje zarzą-
du koła o skreśleniu kilku członków 
koła, rażąco naruszających postano-
wienia statutu. Wiceprezes zarzą-
du koła Adam Kanios przedstawił 
propozycję planu pracy koła na rok 
bieżący, która została przez zebranie 
zaakceptowana. 

Po spożyciu posiłku i  po przybyciu 
na salę obrad szefa wojewódzkiej 
struktury NSZZP asp. szt. Józefa 
Bąka odbyła się miła uroczystość de-
koracji medalami XXV lecia NSZZP 
członków tarnobrzeskiego koła SE-
iRP. Odznaczonymi zostali: Sta-
nisław Czachurski, Maria Dziuba, 
Adam Kanios, Ryszard Madej oraz 
Wiesław Wolak.

Bronisław Zimny

Rzeszów – spotkanie opłatkowe

Tarnobrzeg – spotkanie
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Rocznicowe Echo. Zarząd tarno-
brzeskiego koła SEiRP zaprosił na 
spotkanie grono osób, które aktyw-
nie uczestniczyło w  realizacji zadań 
związanych z obchodami 25 rocznicy 
powołania i funkcjonowania SEiRP. 
Znaleźli się w  nim członkowie lo-
kalnego komitetu obchodów rocz-
nicy, z  jego przewodniczącym Ta-
deuszem Woźniakiem, osoby nie 
będące członkami Stowarzyszenia, 
ale wspierające poczynania rocznico-
we oraz członkowie organizacji peł-
niące w niej różne funkcje statutowe.

Prezes zarządu koła Stanisław Cza-
churski otwierając spotkanie przywitał 
zebranych, w  tym gości,: wiceprezesa 
podkarpackiego ZW SEiRP Tade-
usza Kagana, zastępcę komendanta 
miejskiego policji Zbigniewa Brzysz-
cza, szefa Tarnobrzeskiego Banku 
Żywności Czesława Łuszczkiego.

Wszystkim zaproszonym osobom 
wyraził szacunek, uznanie i  podzię-
kowanie za to, co uczynili dla do-
bra organizacji i  całego środowiska 
emeryckiego. W  zwięzłym zarysie 
przypomniał niektóre założenia pro-
gramu obchodów, w tym najbardziej 
udanie zrealizowane elementy, które 
na długo zakotwiczą się w zbiorowej, 
środowiskowej pamięci oraz które 
przekładają się na umacnianie więzi 
organizacyjnej. Wyraził przekonanie, 
że osiągnięte efekty rocznicowe będą 
także zachętą w  bieżącej realizacji 
zadań programowo-statutowych. 
Z dumą podkreślił, że koło funkcjo-
nuje od początku narodzin Stowa-
rzyszenia, przy których było dwóch 
współzałożycieli z Tarnobrzega, a to, 
jako podkarpacką kolebkę zobowią-
zuje do dalszego, aktywnego tworze-
nia niezafałszowanej historii emeryc-
kiej organizacji.

Swobodna atmosfera spotkania, 
w przeciwieństwie do jazgotu w prze-
strzeni publicznej o  aktualnej sytu-
acji w kraju, sprzyjała formułowaniu 
wielorakich opinii o roli i funkcjono-
waniu Stowarzyszenia. Najbardziej 

się od rządzących naprawy niewydol-
nego systemu pomocowego. 

Na zakończenie spotkania uczestni-
cy otrzymali od organizatora oko-
licznościowe, skromne upominki, 
umacniające pamięć o ćwierćwieczu 
życia Stowarzyszenia.

Bronisław Zimny

Tarnobrzeskie SEiRP w  swoim 
programie obchodów 25-lecia Sto-
warzyszenia przyjęło między inny-
mi do realizacji zadanie pogłębionej 
integracji w  środowisku, w  którym 
funkcjonuje. Sprzyjały temu celowi 
zbiorowe wyjazdy na grzybobranie, 
plenerowe spotkania przy ognisku, 
muzyce, poczęstunku a  także wie-
czorki taneczne.

Pierwszy wieczorek taneczny, który 
zorganizowano w drugiej części jubi-
leuszowego zebrania koła, zasygna-
lizował potrzebę następnego. Kar-
nawałowy czas sprzyjający zabawom 
to kolejny wieczorek taneczny, któ-
ry zorganizowano 5-02-2016 roku. 
Tym razem oprócz par emeryckich 
uczestniczyły w  zabawie pary mał-
żeństw policyjnych z  Komisariatu 
Policji w Gorzycach z komendantem 
Andrzejem Swatkiem oraz człon-
kowie IPA regionu tarnobrzeskiego 
z  czynnej służby. W  walcach, tan-
gach wirowało 40 osób.

Bronisław Zimny

z  pośród nich godne zapamiętania 
i  reÂeksji były poglądy wyrażane 
przez gości spoza środowiska eme-
ryckiego. Jeden z  nich wyrażał po-
dziw i  uznanie dla zdolności inte-
gracyjnej środowiska, organizacyjnej, 
aktywności społecznej wewnątrz i na 
zewnątrz koła, a także dla przykład-
nej woli pomagania w miarę możli-
wości w sprawach codziennego życia, 
m.in. w  tym kolegom, którzy tako-
wego wymagają. Inny wywód doty-
czył osób starych, których jest wiele 
w środowiskach emeryckich i których 
przybywa. Przywołując dane liczbo-
we mówca wskazał, że w Polsce żyje 
ponad 8,5 mln osób powyżej 60 roku 
życia i jest to potężny, 28% elektorat-
-uprawniony do głosowania, a pomi-
mo to żadna partia polityczna nie dba 
o tę grupę wiekową. W szczególności 
chodzi o  ludzi w  podeszłym wieku, 
ograniczonych lub nawet nie zdol-
nych zdrowotnie do samodzielnego 
funkcjonowania. Formalnie istnie-
ją w  systemie opiekuńczym służby, 
które powinny tymi ludźmi się zaj-
mować, jest nawet stosowny program 
rządowy, lecz rzeczywistość jest zu-
pełnie inna. Stowarzyszenie, podob-
nie jak inne organizacje emeryckie, 
nie może pełnić roli opiekuna i prze-
wodnika tych osób, gdyż nie ma real-
nych możliwości prawnych, nanso-
wych, medycznych. Ale te wszystkie 
organizacje, funkcjonujące w zasięgu 
krajowym mogą i powinny domagać 

Tarnobrzeg – rocznicowe echo
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Święto Pań w  Tarnobrzegu. Tego-
roczne święto Dnia Kobiet – zgro-
madziło liczną grupę pań – emery-
tek i  rencistek policyjnych, członkiń 
tarnobrzeskiego koła SEiRP. Prezes 
zarządu koła przywitał zacne grono 
matek i  babć, eksponując ich rolę 
w  przeszłości i  teraźniejszości życia 
rodzinnego oraz publicznego.
Przywitał także reprezentantów: 
ZW SEiRP w Rzeszowie Tadeusza 
Kagana oraz komendy miejskiej 
policji Marzenę Sajbot. Mówiąc 
o  przesłankach narodzin kobiecego 
święta przypomniał źródła i okolicz-
ności, w  jakich się ono kształtowa-
ło, przetrwało ponad wiekowy czas, 
i  trwa nadal. Nie pominął przy tym 
polskich wątków historycznych walki 
kobiet o prawa polityczne równe pra-
wom mężczyzn.
Następnie poinformował o  zamia-
rach roboczych zarządu koła w roku 
bieżącym, w tym o planowanych wy-
cieczkach krajowych i zagranicznych, 
jako o sprawdzonym elemencie, inte-
grującym całe środowisko emeryckie, 
w którym koło funkcjonuje.
Dalsza część spotkania, to rozmowy 
przy poczęstunku, koncentrujące się 
na minionym czasie pracy zawodo-
wej, życiu osobistym i  rodzinnym 
sprzed lat i  dzisiejszym. Wymie-
niano także poglądy o  współcześnie 
następujących po sobie zjawiskach 
społecznych i  politycznych w  Pol-
sce. Nie ukrywano zaniepokojenia 
z powodu okazywania przez niektó-
rych polityków rządzącego obozu 
pogardliwego stosunku wobec ludzi 

małżeńskich przez uczestników za-
bawy: Joannę i  Adama Kaniosów 
– 40 lat pożycia małżeńskiego (ru-
binowe gody) i  Marię i  Stanisława 
Czachurskich – 60 lat pożycia mał-
żeńskiego (diamentowe gody).

Uczestnicy zabawy zgotowali obu 
parom niespodziankę, składając ży-
czenia długich lat życia w  zdrowiu 
i  zgody w  związkach małżeńskich, 
oraz wręczyli kosze ze słodyczami, 
zaś orkiestra zagrała sto lat, które 
również odśpiewano. 

Zabawa przebiegała w miłej koleżeń-
skiej atmosferze do późnych godzin 
nocnych.

Stanisław Czachurski

15 stycznia 2016 r. odbyło się zebra-
nie sprawozdawcze w  kole SEiRP 
w Sanoku. Na zebraniu zostały wrę-

rzetelnie pracujących w okresie PRL 
i późniejszym.

Na zakończenie życzenia paniom 
przekazał T. Kagan, natomiast Ali-
cja Kargul z  upoważnienia koleża-
nek podziękowała zarządowi koła za 
zorganizowanie, i  stworzoną atmos-
ferę, spotkania.

Bronisław Zimny

Andrzejki w Tarnobrzegu. Realizu-
jąc postulaty członków koła Zarząd 
SEiRP w Tarnobrzegu zorganizował 
20 listopada 2015 roku zabawę an-
drzejkową.

W  zabawie uczestniczyli emeryci 
i renciści policyjni wraz z członkami 
rodzin, oraz zaprzyjaźnieni z  kołem 
czynni funkcjonariusze policji, łącz-
nie 74 osoby. Czas zabawy był zbież-
ny z  rocznicami zawarcia związków 

Tarnobrzeskie SEiRP – integracja

Tarnobrzeg – Dzień Kobiet

Tarnobrzeg – Andrzejki
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czone dyplomy gratulacyjne człon-
kom koła. Podjęte zostały 3 uchwały 
oraz uchwalono zakres pracy zarządu 
na rok 2016.

M. Sabat

19.12.2015 r. Zarząd Koła w Nowej 
Dębie zorganizował uroczyste spo-
tkanie emerytów i rencistów policyj-
nych z  terenu Nowej Dęby z okazji 
wigilii 2015 r. W  spotkaniu wzięli 
udział zaproszeni goście: prezes za-
rządu wojewódzkiego, kol. Wiktor 
Kowal, opiekun koła kol. Tadeusz 
Kagan, komendant komisariatu 
kom. Marek Pietrykowski. 

W trakcie spotkania wręczony został 
„Dyplom Uznania” 25- lecia Stowa-
rzyszenia SEiRP wraz z  medalem, 
komisarzowi Markowi Pietrykow-
skiemu.W  spotkaniu wzięło udział 
26 osób. W  miłej atmosferze, przy 
dźwiękach kolęd, spędzono czas.

Bogusław Trzpit

30.01.2016 r. Koło SEiRP w Luba-
czowie zorganizowało spotkanie dla 
emerytów i  rencistów policyjnych 
oraz ich członków rodzin z  terenu 
powiatu lubaczowskiego. Uczestni-
czył wiceprezes Zarządu Wojewódz-
kiego SEiRP w Rzeszowie kol. Ry-
szard Tyczyński oraz inni zaproszeni 
goście: emeryci Straży Granicznej ze 
struktur Porozumienia Emerytów 
i  Rencistów Służb Mundurowych 
powiatu lubaczowskiego, emeryci 
cywilni, pracownicy służby zdrowia, 
lasów państwowych, Stacji Kontroli 
Pojazdów Auto-Test. 

Zebranych przywitał prezes koła kol. 
Józef Leszczyński. 

Kol. Ryszard Tyczyński podsumo-
wał działalność struktur Stowarzy-
szenia w  jubileuszowym 2015 r. na 
terenie Podkarpacia, z  uwzględnie-
niem koła lubaczowskiego. Nakreślił 
też kierunki pracy Stowarzyszenia 
w  2016  r. Wiceprezes Koła SEiRP 
w  Lubaczowie przedstawił harmo-
nogram oraz warunki uczestnictwa 
w wycieczce do Wisły, Czech i Sło-

wacji, jaką zaplanowano na okres 
27.06.16 – 02.07.16 r.
Po części ocjalnej spotkanie miało 
charakter karnawałowy. Przy dźwię-
kach muzyki zespołu „Akces” bawiono 
się do późnych godzin wieczornych. 

Marek Kisz

Andrzejki w  Lubaczowie. Zarząd 
Koła Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Policyjnych w Lubaczo-

wie, 14.11.2015 r. zorganizował spo-
tkanie andrzejkowe dla swych człon-
ków. W  spotkaniu uczestniczyły 83 
osoby, które przywitał prezes koła 
kol. Józef Leszczyński. Obecni byli 
m.in.: wiceprezes Zarządu Woje-
wódzkiego SEiRP kol. Ryszard Ty-
czyński, emeryci Straży Granicznej 
– jednocześnie członkowie Porozu-
mienia Służb Mundurowych powia-
tu lubaczowskiego i emeryci cywilni.

Nowa Dęba – wigilia

Lubaczów – spotkanie emerytów

Lubaczów – Andrzejki
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Podczas spotkania omawiano rolę 
i cele działalności lubaczowskiego koła, 
jego otwartość na ewentualną współ-
pracę z  emerytami cywilnych służb 
mundurowych z Lasów Państwowych 
i Polskich Kolei Państwowych. Wspo-
minano o ostatniej wycieczce do Kar-
pacza i okolic. Ustalono, że w dniach 
od 26.06.2015 r. do 02.07.2016 r. zo-
stanie zorganizowana kolejna wyciecz-
ka do Wisły, Czech i Słowacji lub do 
Debreczyna na Węgry.

Tradycyjnie podczas spotkania, do 
tańca zapraszał zespół „Akces” pod 

kierownictwem emeryta policyjnego 
kol. Mariana Kowalskiego.

Marek Kisz

10 stycznia 2016 r. w Cisnej na Pod-
karpaciu upamiętniono o¯ary kata-
strofy śmigłowca, w  której zginęło 
sześciu policjantów z komend policji 
w Krośnie i Lesku, jeden pracownik 
policji oraz trzech członków załogi 
śmigłowca ze 103 Pułku Lotniczego 
Nadwiślańskich Jednostek Wojsko-
wych MSW. Wszyscy mieli wziąć 
udział w realizacji programu telewi-
zyjnego „997”.

Uroczystość upamiętniająca trage-
dię rozpoczęła się mszą w  kościele 
p.w. Stanisława Kostki w Cisnej. Po 
niej, na miejscu katastrofy, w asyście 
kompanii honorowej z  Komendy 
Wojewódzkiej Policji w  Rzeszowie, 
przy udziale orkiestry reprezentacyj-
nej Komendy Wojewódzkiej w  Ka-
towicach, złożono kwiaty przed obe-
liskiem z tablicą, na której wypisano 
nazwiska poległych w  katastroe. 
W uroczystości wzięły udział rodzi-
ny i przyjaciele poległych oraz insp. 
Piotr Michna p.o. komendanta wo-
jewódzkiego policji w  Rzeszowie, 
władze samorządowe, byli piloci 103 
Pułku Lotniczego oraz mieszkańcy 
Cisnej i okolicznych miejscowości.
Po wystąpieniach: insp. Piotra 
Michny, przedstawiciela emerytów 
z pułku lotniczego, samorządu i Mi-
chała Fajbusiewicza, delegacje na 
czele z insp. Piotrem Michną a także 
członkowie rodzin, złożyły kwiaty 
i  wieńce pod obeliskiem. Również 
biorący udział w uroczystości prezes 
Zarządu Wojewódzkiego Stowarzy-
szenia Emerytów i  Rencistów Poli-
cyjnych w Rzeszowie Wiktor Kowal 
złożył pod obeliskiem wieniec od 
Stowarzyszenia.

Wiktor Kowal

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE
Walne Zebranie SEiRP w  Myśli-
borzu odbyło się 19 lutego 2016 
roku w  sali odpraw nowo wybudo-
wanego budynku komendy powia-
towej policji. Na zebranie zapro-
szono komendanta powiatowego 
policji insp. mgr Bogusławę Bonter 
– Mazek.

Zebranie prowadził prezes koła Ta-
deusz Dąbrowski, który podsumo-
wał dokonania roku ubiegłego, a na-
stępnie przedstawił plan pracy na rok 
bieżący. Znalazło się w  nim osiem 

różnego rodzaju spotkań integracyj-
nych i  kulturalnych. Przedstawiono 
zebranym nowe przepisy w  sprawie 
korzystania ze środków funduszu 
świadczeń socjalnych KWP obowią-
zujących w 2016 roku. 

Następnie głos zabrała pani komendant 
przedstawiając zadania policji, proble-
my, z jakimi spotyka się na co dzień oraz 
stan bezpieczeństwa w naszym powie-
cie. Miłym dla nas członków zarządu 
koła, a  także dla zebranych emerytów 
była informacja o  udostępnieniu nam 

na posiedzenia zarządu oraz zebrania 
członków sali odpraw, a  także prze-
kazanie nam, niewielkiego pokoiku, 
w  którym będziemy mogli przecho-
wywać dokumentację koła. W imieniu 
emerytów za ten prezent podziękował 
prezes koła. Po wielu latach tułania się, 
znaleźliśmy swój „dom”. 

Przed zakończeniem zebrania wręczo-
no legitymacje trzem 3 członkom koła, 
którzy wstąpili w nasze szeregi w 2015 
roku. Koło obecnie liczy 35 członków. 

Zenon Rafalik

Cisna – upamiętnienie ofiar katastrofy śmigłowca

RELACJE KORESPONDENTÓW
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1 kwietnia 2016 r. odbyło się po-
siedzenie plenarne Zarządu Okrę-
gowego SEiRP w  Zielonej Górze. 
Frekwencja dopisała, a  gościem za-
proszonym był Zdzisław Pietryka, 
I  wiceprezes ZG SEiRP. Obrady 
prowadził prezes ZO Jan Papis, 
witając gościa i  członków zarządu, 
a  następnie przedstawił projekt po-
rządku obrad, który został przyjęty 
jednomyślnie. Prezes ZO zapoznał 
zebranych z  aktualną sytuacją Sto-
warzyszenia w  kraju i  w  okręgu. 
Wspomniał również o spotkaniu mł. 
insp. Jarosława Janiaka, komendan-
ta wojewódzkiego policji w  Gorzo-
wie Wlkp. z  prezesami ZW i  ZO 
SEiRP z  Gorzowa Wlkp. i  Zielo-
nej Góry. Nasz ZO reprezentowali 
J.Papis i  E. Czerwiński. Wrażenia 
z  tego spotkania dla nas, emerytów 
policyjnych, były bardzo pozytyw-
ne. W dalszej części obrad skarbnik 
ZO Danuta Stańczyk przedstawiła 
sprawozdanie nansowe za 2015 r. 
i plan budżetu na rok 2016, a prze-
wodniczący Okręgowej Komisji Re-
wizyjnej, M. Siemiątkowski złożył 
sprawozdanie z działalności za 2015 
r. oraz wniosek o zatwierdzenie spra-
wozdania nansowego za rok ubiegły 
i  planu nansowego na rok.W  dys-
kusji głos zabierali: A. Bożek, B. 
Milej, A. Cieślak i Z. Pietryka. Na 
zakończenie obrad przewodniczący 
Komisji Uchwał i Wniosków, Józef 
Der odczytał uchwałę, która została 
przegłosowana jednomyślnie.

Zbigniew Kobryń

Obrady plenarne Zarządu Okrę-
gowego SEiRP w  Zielonej Górze 
odbyły się 11 grudnia 2015 r. W ob-
radach uczestniczyli: I  wiceprezes 
zarządu głównego Zdzisław Pie-
tryka, skarbnik i  rzecznik prasowy 
ZG Zdzisław Bartula, prezes ZW 

SEiRP w Gorzowie Wlkp. Gabrie-
la Lubańska, wiceprezes ZW SE-
iRP w  Gorzowie Wlkp. Zygmunt 
Magniewski, przewodnicząca Klu-
bu Tkaniny Artystycznej „ANNA” 
Anna Brożek, przewodniczący 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
Maciej Siemiątkowski, prezesi kół 
terenowych SEiRP oraz ścisłe Pre-

zydium ZO.Obrady otworzył pre-
zes ZO SEiRP w  Zielonej Górze 
Jan Papis, który po powitaniu gości 
przedstawił porządek obrad. Pierw-
szym punktem było uroczyste wrę-
czenie nagród rzeczowych i  dyplo-
mów najlepszym korespondentom 
terenowym: 1 miejsce – Janina Ewa 
Kowalaszek, 2 miejsce – Zo¯a Der, 

Zielona Góra – zebranie plenarne

Zielona Góra – zebranie plenarne 1.04.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZKI 
W ZIELONEJ GÓRZE

RELACJE KORESPONDENTÓW
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Artysta, na przekór zimowej aurze 
wybrał do pokazania publiczności, 
obrazy o  ciepłych, wręcz gorących 
barwach, z  pięknymi egzotyczny-
mi kobietami i  podzwrotnikowymi 
zwierzętami.

Krzysztof Szala, jest funkcjonariu-
szem KWP w  Katowicach, prze-
wodniczącym Sekcji Socjalnej, na 
co dzień blisko współpracującym 
z  SEiRP. O  wczesnych lat stykał 
się ze sztuką. Już jako pięcioletnie 

Ruda Śląska:
Wystawa malarstwa Krzysztofa Szali
W Galerii „Krekot”Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej pokazano wystawę wybranych prac malarskich 
i rysunków tuszem, Krzysztofa Szali z Tychów. Ekspozycję przygotowała Klaudia Goczok, a z inicjatywą wystąpił Adam 
K. Podgórski, członek Koła SEiRP w Rudzie Śląskiej, rzecznik prasowy ZW SEiRP w Katowicach.

3 miejsce – Tadeusz Trzos. Wyróż-
nienie w  kategorii publikacji profe-
sjonalnych zdjęć autorskich otrzymał 
Eugeniusz Czerwiński. Wręczenia 
nagród dokonali prezes ZO Jan Papis 
i I wiceprezes ZG Zdzisław Pietryka. 

W  dalszej części obrad prezes ZO 
przedstawił sprawozdanie z  działal-
ności prezydium i  ZO za rok 2015 
r. a  skarbnik ZO Danuta Stańczyk 
informację o realizacji planu nanso-
wego i założenia do planu na 2016 r., 
Sprawozdanie z kontroli przeprowa-
dzonej przez OKR przedstawił Ma-

ciej Siemiątkowski, a  projekt planu 
pracy na 2016 r., Józef Der.Dyskusja 
nad przedstawionymi sprawozda-
niami była rzeczowa i merytoryczna, 
Wzięli w niej udział także zaproszeni 
goście. Z. Pietryka szeroko omówił 
i  odpowiadał na pytania w  sprawie 
zasad wprowadzania od 1.01.2016 
r. programu ubezpieczeniowego 
„EMERYT 2016”. Obrady zakoń-
czyło złożenie życzeń świątecz-
nych przez prezesa ZO Jana Papisa 
i wspólne zdjęcie pamiątkowe. 

Zbigniew Kobryń

Przedświąteczna pamięć. Człon-
kowie Zarządu Koła Nr 2 w  Zie-
lonej Górze postanowili odwiedzić 
w okresie przedświątecznym, swoich 
członków w  ich mieszkaniach, by 
złożyć im życzenia świąteczno- no-
woroczne. Odwiedzili: małżeństwo 
Krystynę i Henryka Gromków, Ka-
zimierza Początka, Jerzego Kułaja 
i Leona Lisowskiego. Radość scho-
rowanych, naszych członków Stowa-
rzyszenia, była ogromna, nawet nie-
kiedy przejawiała się łzami w oczach, 
ze szczęścia, że ktoś o nich pamięta. 
Miłym akcentem, było wręczenie 
skromnych upominków i  następnie 
niekończące się wspomnienia z cza-
sów wspólnej służby. Cieszy fakt, że 
mimo choroby, nasi koledzy nie zała-
mują się, wykazując się dobrą pamię-
cią i dowcipem.

Szkoda tylko, że część starych towa-
rzyszy służby, nie znajduje czasu, by 
wpaść na herbatkę i  pogaduszki do 
spragnionych tego kolegów, obecnie 
przykutych do łóżek.

Zbigniew Kobryń

Zielona Góra – przedświąteczna pamięć

dziecko potrał przy użyciu ołówka 
odwzorowywać obrazy, które wisiały 
na ścianach w  domu babci, w  Iwa-
nowicach. W  dzieciństwie pomagał 
przygotowywać rysunki, które słu-
żyły jako kolorowanki w przedszko-
lu. W rodzinnym domu na jednej ze 
ścian pokoju, który dzielił z rodzeń-
stwem, namalował przy użyciu farb 
pastelowych obraz przedstawiający 
tropikalną dżunglę pełną zwierząt 
oraz ze słynnymi postaciami z  l-
mów o Tarzanie. 

Zainteresowanie technikami pla-
stycznymi, a  przede wszystkim 
techniką malarstwa olejnego i akry-
lowego rozpoczął w połowie lat 80. 
ubiegłego wieku. Wtedy, zainspiro-
wany szkołą malarzy francuskich, 
stworzył cykl prac pt. „Twarze”. 
W  maju 2002 roku został odzna-
czony „Medalem Błękitnego Gry-
fa”, za szczególny wkład w  rozwój 
i  upowszechnianie kultury i  sztuki 
w  województwie zachodniopomor-
skim. W  latach 2000-2015 uczest-
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Wystawa malarstwa Krzysztofa Szali
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Jego pasja 
– to tenis stołowy
Od 1970 roku uczestniczy w corocz-
nym turnieju o  Puchar Burmistrza 
Krosna Odrzańskiego, gdzie zawsze 
zajmuje czołowe lokaty. W  swojej 
kolekcji posiada szereg innych pu-
charów, medali i dyplomów. Jest sę-
dzią tenisa stołowego oraz czynnym 
organizatorem i  inicjatorem różne-
go rodzajów turniejów w tej dyscy-
plinie.

W latach młodzieńczych (czyli w la-
tach 70-tych) grał również w A kla-

Bogdan Michalak od zarania naszego Stowarzyszenia, czyli od roku 1990, jest 
prezesem koła SEiRP w Krośnie Odrzańskim. Jego odskocznią od codziennego 
życia jest gra w tenisa stołowego, której poświęcił się od lat szkolnych. 

sowej drużynie piłki nożnej – Pogoń 
Wężyska. 
Potwierdza swoją postawą, że sport 
to zdrowie. Bowiem zdrowie, jak na 
swój wiek, posiada bardzo dobre, 
a aktywność na piątkę z plusem.
Ostatni Okręgowy Turniej z  okazji 
XXV-lecia Stowarzyszenia Emery-
tów i Rencistów Policyjnych o Pu-
char Prezesa Zarządu Okręgowego 
w  Zielonej Górze, który odbył się 
w  Drzonkowie, potwierdził jego 

zdolności w  tym zakresie. Zajęcie 
II miejsca mówi samo za siebie, 
przy mocno obsadzonej konkurencji 
przez zawodników z terenu dawne-
go województwa zielonogórskiego.

Znajduje również czas na pracę 
społeczną w  rodzinnych ogrodach 
działkowych.

Zapisujemy Bogdana Michalaka do 
„Księgi pozytywnie zakręconych”.

Piotra Stypy, prezesa ZW SEiRP 
w  Katowicach. Pokłosie konkursu 
pokazano na wystawie towarzyszą-
cej obrazom śląskiego ZW SEiRP 
w dniu 15 grudnia 2015 r.

Tekst i zdjęcia: Barbara Podgórska

niczył w  kilkudziesięciu plenerach 
malarskich o  charakterze między-
narodowym i  krajowym oraz kilku-
dziesięciu wystawach zbiorowych. 
Od pięciu lat, co roku bierze udział 
w  cyklicznym Międzynarodowym 
Festiwalu Sztuki Naiwnej „Art. Naif 
Festiwal” w  Galerii Szyb Wilson 
w  Katowicach. Aktualnie tworzy 
obrazy pełne ciepłych barw o różno-
rodnej tematyce. Wcześniej ograni-
czał się do prac poświęconych Afry-
ce, do czego zainspirowała go zdecy-
dowana kolorystyka tego kontynen-
tu, jak i pierwotne piękno drzemiące 
w  jego mieszkańcach. Tworzy także 
rysunki przy użyciu tuszu. W  czar-
no-białej scenerii dokumentuje 
miejsca, architekturę i  obiekty, któ-
re powoli znikają z  otaczającej nas 
rzeczywistości. Stworzył imponującą 
kolekcję prac o  tematyce kolejowej, 
którą wielokrotnie wystawiał pod 
tytułem: „Tam, gdzie zatrzymał się 
czas”. 

Krzysztof Szala oprócz tego, że two-
rzy, jest znanym animatorem kultury. 
Jego dodatkową pasją jest organizo-
wanie plenerów plastycznych, gdzie 
często bywa również ich komisarzem. 
Ostatni plener. w  którym uczestni-
czyli twórcy środowisk policyjnych 
odbył się w Zawoi, pod patronatem 
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HENRYK BEDNAREK
26 stycznia 2016 roku 
zmarł pułkownik w  st. 
spocz. Henryk Bednarek. 
Długoletni zasłużony o-
cer Milicji Obywatelskiej, 
z  ponad 30-letnią służ-
bą w  resorcie spraw we-
wnętrznych. Samodzielny, 
zdyscyplinowany i  praco-
wity. Cechowała go wysoka 
dyscyplina i  obowiązko-
wość oraz pełne poczucie 
odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań.

Bogate doświadczenie zawodowe i  zdobytą wiedzę 
ogólną umiejętnie przekazywał młodym funkcjona-
riuszom. Od chwili powstania Stowarzyszenia włączył 
się w działalność organizacyjną. Inicjator i współzało-
życieli koła w  Fordonie. Od września 1992 r., przez 
pięć kadencji pełnił funkcję przewodniczącego Wo-
jewódzkiej Komisji Rewizyjnej. Był zaangażowanym 
działaczem, dobrze kierującym pracą komisji, często 
wychodząc poza obowiązki statutowe. 

Za całokształt pracy zawodowej i działalności społecz-
no-politycznej odznaczony m.in. Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i  Srebrnym 
Krzyżem Zasługi, Medalem, Złotą, Srebrną i Brązową 
Odznaką „Za zasługi w ochronie Porządku Publiczne-
go”, Srebrną i Brązową Odznaką „W Służbie Narodu”, 
Srebrnym i Brązowym Medalem „ Za zasługi dla obron-
ności kraju”, Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnic-
twa”, Medalem pamiątkowym „Zasłużony dla Pomor-
skiego Okręgu Wojskowego”. Odznaką honorową „Za 
szczególne zasługi dla rozwoju województwa bydgoskie-
go”, Odznaką honorową „Za zasługi dla m. Bydgoszczy”. 

Za wzorową postawę i działanie na rzecz bezpieczeń-
stwa mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego wy-
różniony przez komendanta wojewódzkiego w  Byd-
goszczy honorowym medalem „Pomagajmy sobie 
wzajemnie”. 

Uchwałą VII Krajowego Zjazdu został wpisany do 
Honorowej Księgi Zasłużonych dla Stowarzyszenia 
Emerytów i  Rencistów Policyjnych oraz nadano mu 
tytuł honorowego przewodniczącego Wojewódzkiej 
Komisji Rewizyjnej w Bydgoszczy.

Cześć Jego Pamięci.

KAZIMIERZ GRABCZAK

27 lutego 2016 roku na 
cmentarzu w  Chorzowie 
odbył się pogrzeb ppłk 
w  st. spocz. Kazimierza 
Grabczaka. W  uroczy-
stości pogrzebowej pro-
wadzonej przez mistrza 
ceremonii, uczestniczyła 
żona Natalia, członkowie 
rodziny, przyjaciele oraz 
grono emerytów policyj-
nych. Nad mogiłą, słowa 
pożegnania wygłosił Andrzej Jąder- prezes Koła 
Stowarzyszenia Emerytów i  Rencistów Policyjnych 
w Chorzowie.

Podpułkownik w  st. spocz. Kazimierz Grabczak 
w  czasie II wojny światowej był partyzantem Bata-
lionów Chłopskich. W  1947 roku wstąpił do Mili-
cji Obywatelskiej w  Częstochowie. Po ukończeniu 
szkoły ocerskiej w Szczytnie został przeniesiony do 
Komendy Miejskiej MO w Chorzowie. Służbę w tej 
jednostce pełnił do 1970 roku, odchodząc na emery-
turę ze stanowiska naczelnika Wydziału Kryminal-
nego. Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Związku 
Bojowników o  Wolność i  Demokrację, a  następnie 
został członkiem Związku Kombatantów Rzeczypo-
spolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

Za wybitne zasługi położone w  służbie państwu 
i społeczeństwu ppłk Kazimierz Grabczak został od-
znaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski, licznymi medalami państwowymi i resor-
towymi. Otrzymał również liczne medale za walkę 
podczas II wojny światowej.

Przez wiele lat był aktywnym członkiem Stowarzy-
szenia Emerytów i  Rencistów Policyjnych. Został 
wyróżniony Honorową Odznaką Zarządu Woje-
wódzkiego SEiRP w Katowicach oraz odznaką „Za 
Zasługi dla SEiRP” z dyplomem.

Ppłk Kazimierz Grabczak zmarł po długotrwałej 
chorobie, w wieku 91 lat. Ze swoją małżonką Natalią 
byli razem na dobre i złe przez 66 lat.

Cześć Jego Pamięci.
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W Polsce, której to potęgę 
Miał budować cały naród,
Ręka w rękę i w przyjaźni…
Wciąż panuje wstrętny zaduch.
Gdyż grasują tu bez przerwy
Zajadłe psy „baskerville”,
Masochiści- szambonurki,
Polityczni nekrole.
Nie żyją wizją przyszłości,
Nie pchają kraju do przodu.
Jeden tylko cel im świeci -
Dobrać się do bliźnich grobów.
W których grzebią się bez końca,
Poświęcając ogrom pracy,
Byle tylko udowodnić
Jak są brzydcy ich rodacy.
Nekrole to szakale 
Napędzane efedryną;
Hieny, które cuchną, bowiem
Głównie żywią się padliną.
Za nic mają przykazania
Boskie, i za nic morale,
A pojęcie uczciwości
Nie jest im znajome wcale.
Gdy oarę już upatrzą
Bez sekundy zawahania,
Zaśliniwszy się ze szczęścia
Biorą się do polowania.
Nie jest ważne to co robisz,

Kim dziś jesteś i jak żyjesz.
Choćbyś nawet był i świętym.
Nekrol twą przeszłość zryje.
Sprawdzi, czy miałeś platfusa,
Może proboszcz cię wybzykał?
Czy w przedszkolu z przekonania
Byłeś chadek czy radykał?
Czy w pochodach brałeś udział
Z okazji Pierwszego Maja?
A może czerwony krawat
Zakładałeś do ubrania?
Kim twój ojciec był i dziadek,
Sięgną nawet do pradziadka
(Gdyby w carskiej armii służył-
To by dla nich była gratka!!!)
Żywcem wyrwą Ci wątrobę,
Zajrzą do każdego Âaka,
Każdą tkankę przenicują,
Byleś wyszedł na łajdaka.
Tym, co wiernie dzisiaj służą,
Gdyby wiatr wiał z innej strony,
Od razu wlezą do duszy,
Nekrolne kurwiszony.
I nie ma co u nich szukać,
Żadnych idei, świętych racji,
Dla nich jest, grzebanie w trumnach,
Wyższym stopniem masturbacji.

ZŁOTE MAKSYMY
 Im bardziej chore jest pań-

stwo, tym więcej w nim ustaw 
i rozporządzeń. – TACYT

 Nie walcz z idiotami, mają 
przewagę liczebną. – PABLO 
COHELO

 Zbyt mądrzy na angażowanie 
się w politykę są karani rząda-
mi głupszych – PLATON

 Powiedzieć komuś idiota to 
nie obelga, to diagnoza. – JU-
LIAN TUWIM

 Najniżej upadło społeczeń-
stwo, które w milczeniu wy-
słuchuje, jak jawni dranie pra-
wią mu kazania o moralności. 
– MARIE von EBNER-ESCHEN-
BACH

 Inteligentni ludzie są często 
zmuszani do picia, by bezkon-
fliktowo spędzać czas z idiota-
mi. – ERNEST HEMINGWAY

 Podwładny powinien przed 
obliczem przełożonego mieć 
wygląd lichy i durnowaty, tak 
by swoim pojmowaniem spra-
wy nie peszyć przełożonego – 
UKAZ CARSKI

 Im mniej godni są swoich wy-
sokich urzędów ci co je piastu-
ją, tym pewniej się czują i tym 
mocniej nadymają się głupotą 
i bezczelnością – Demokryt 
z Abdery

 Wszystkie nasze reformy spro-
wadzają się w istocie rzeczy 
do mnożenia biurokratów – 
Fiodor Dostojewski

 Uzurpowana władza zawsze 
ma najlepsze świadectwa le-
galności – Jean Paul Sartre

Janusz Maciej Jastrzębski, 
z tomiku „Swawolnik”

NEKROFILE

Kazimierz Otłowski

Gdy przestał nosić…
Dlaczego nie zaczniesz od nowa
Jak dawniej, nosić razy kilka.

Wybacz mi młodzianie, 
Że teraz nie odpowiem tobie,
A po latach na to pytanie
Sam odpowiesz sobie.

Nosił wilk razy kilka 
Ale nigdy nie ponieśli wilka,
Bo wilk wyga stary
Wyprowadził w pole ścigające ogary.

Młody wilczek w te słowa
Rzece do starego wilka:
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Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych
02-514 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38,
tel. policyjny: 72-12-913, tel. miejski: 22 601-29-13, fax: 22 601-46-08
e-mail: sekretariat@seirp.pl

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało zaktualizowany na dzień 
31.12.2015 r. wykaz organizacji pożytku publicznego, które są uprawnione do otrzymania w 2016 

roku 1% odpisu od podatku od osób fizycznych za rok 2015.
Wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1% za 2015 r. dostępny jest na stronach: 

www.mpips.gov.pl/bip www.ngo.pl
 

Od stycznia 2016 r. (aż do ewentualnego odwołania!) można dokonywać na rzecz Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych 1% odpisu od należnego podatku dochodowego poprzez 

złożenie w formularzu PIT za 2015 r. stosownego wniosku zawierającego informacje:
1. nazwę OPP: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych

2. nr rejestracji OPP w KRS: 0000043188

 
DRODZY DARCZYŃCY

Przeznaczając 1% podatku na nasze Stowarzyszenie pomagacie byłym policjantom
i ich rodzinom, którzy znaleźli się w potrzebie. Okażmy im serce.

Dziękuję

Prezes Zarządu Głównego SEiRP
Zdzisław Czarnecki

Numer rachunku bankowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, 

jako organizacji pożytku publicznego:
98 2030 0045 1110 0000 0412 7340

1 % PODATKU DLA SEiRP






