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SZEF KUCHNI POLECA 

Śmiertelny grzech ministra 

Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego SEiRP wita Szanownych 
Czytelników w nowym wcieleniu. Na wyjazdowym posiedzeniu w Ustroniu 
Zarząd Główny postanowił odstąpić od wydawania biuletynu jako kwartalnika w 
formie papierowej. W kolejnych edycjach będzie on wydawany w formie 
elektronicznej, w cyklu jednomiesięcznym. 

W tym numerze znajdziemy m.in. informację o posiedzeniu Zarządu 
Głównego SEiRP w Ustroniu w kwietniu br.  i o posiedzeniu Prezydium Zarządu 
Głównego SEiRP 27 maja 2017r., a także „Zadania i zasady działania Komitetów 
Protestacyjnych”, do których przystąpienia wszystkich Czytelników serdecznie 
zachęcam.  

Przystępujmy do Komitetów Protestacyjnych, bo na biurokratów z Unii 
Europejskiej nie ma co liczyć, o czym świadczy między innymi odpowiedź Fransa 
Timmermansa na list prezydenta FSSM Zdzisława Czarneckiego (podobną 
odpowiedź otrzymał, po czterech miesiącach oczekiwania! europoseł Janusz 
Zemke). Zajęci wyznaczaniem rozmiarów ogórka, kiszą się w swoim 
biurokratycznym sosie, pozorują swoją walkę z bezprawiem w państwach Unii i 
w gruncie rzeczy potrafią tylko puszczać głośne bąki. 

Pamiętajmy – w jedności siła. Spuszczanie po sobie uszu, lub wznoszenie 
błagalnych próśb o litość do obecnie rządzących nie przyniesie skutku. Umacnia 
ich tylko w poczuciu swojej siły, zachęca do dalszego upokarzania nas. A dowody 
na takie postępowanie mamy codziennie. 

Przodują miłościwie panujący resortowi spraw wewnętrznych, ale  w 
konkurencji opluwania, co rusz pojawiają się nowi zawodnicy. Oto 1 maja br., 
Beata Kempa, żarliwa katoliczka, nie poszła do kościoła, by się tam modlić, tylko 
lżyć na bliźnich. „Dziś nadeszła sprawiedliwość, odebraliśmy emerytury waszym 
oprawcom” – powiedziała do uczestników Ogólnopolskiej Pielgrzymki 
Robotników do świętego Józefa. 

Zareagowała na to m.in. wybitna prawniczka,  nauczyciel akademicki, pani 
prof. Monika Płatek stwierdzając, że uważa tę wypowiedź za „wredne, 
nieuczciwe, szkodliwe i niezgodne z prawem działanie władzy”. Na swoim portalu 
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społecznościowym napisała, że, że nazywanie wszystkich tracących świadczenia 
oprawcami „jest sprzeczne nie tylko z przyzwoitością, pominę etykę i 
chrześcijaństwo, jest najzwyczajniej  sprzeczne także z prawem karnym”. 

A mnie, gdy słyszę takie wypowiedzi pani Kempy, panów Błaszczaka, 
Zielińskiego i spółki,  przypominają się słowa Stendhala – „Bystry i subtelny 
umysł to u ministra grzech śmiertelny”. 

I mimo, że nie dają mi podstaw do tego bym pałał do nich miłością, to jednak 
nikomu piekła nie życzę, więc cieszę się, że oni tego grzechu śmiertelnego nie 
popełniają. 

Redaktor 

UCHWAŁA W SPRAWIE BIULETYNU INFORMACYJNEGO 

Ustroń 25.04.2017 r. 

UCHWAŁA NR 11/VII/ZG/2017 

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 
 z dnia 25.04.2017 roku 

w sprawie: zmian w wydawaniu Biuletynu Informacyjnego 

§1 

Na podstawie § 13 ust.1 pkt. 12 Statutu Zarząd Główny postanawia odstąpić od 
wydawania Biuletynu Informacyjnego jako kwartalnika w formie papierowej. 
Biuletyn Informacyjny w kolejnych edycjach będzie wydawany w formie 
elektronicznej, w cyklu jednomiesięcznym.  

§2 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Prezes ZG SEiRP 
Antoni Duda 
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Posiedzenie zarządu głównego SEiRP 

W dniach 23 – 25 kwietnia 2017 roku w Ustroniu odbyło się wyjazdowe 
posiedzenie Zarządu Głównego SEiRP. Przewodniczył obradom prezes Antoni 
Duda. Zdzisław Bartula omówił protokół z obrad Zarządu Głównego w dniach  

9-10 12 2016 r. w Soczewce.  

Kolejnym punktem obrad były zmiany w składzie Prezydium Zarządu 
Głównego wynikające z Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów, który 
odbył się w dniu 26 stycznia 2017 roku w Warszawie. Prezes Antoni Duda 
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przedstawił swój punkt widzenia na sposób funkcjonowania i doboru osób do 
pełnienia funkcji w Prezydium oraz wysunął swoje kandydatury na poszczególne 
funkcje. Po długiej, chwilami burzliwej i przerwanej dyskusji, w głosowaniach 
jawnych wybrano Prezydium Zarządu Głównego w składzie: I wiceprezes -  
Zdzisław Bartula, wiceprezes - Leszek Orkisz, sekretarz - Piotr Styczyński, 
członek - Izabela Jaros, członek - Zdzisław Pietryka, członek - Jerzy Skrycki. 

Józef Piasecki – Przewodniczący GKR, przedstawił uwagi i wnioski 
wynikające z kontroli Prezydium ZG i Zarządu Głównego oraz uwag o 
wykonaniu budżetu. Po jego wystąpieniu wywiązała się  pełna emocji dyskusja, 
ale zakończona pozytywnymi rozwiązaniami na przyszłość.  

Następnie zajęto się problemami statutowymi, ważnymi dla prawidłowego 
funkcjonowania Stowarzyszenia – obrady trwały do bardzo późnych godzin 
wieczornych. 

W poniedziałek, w czasie kolejnej sesji obrad, prezes Antoni Duda wykazał 
nieefektywność, a w efekcie niecelowość istnienia większości komisji 
problemowych i zaproponował ich rozwiązanie, na co zebrani w jawnym 
głosowani wyrazili aprobatę. Pozostawiono jedynie Komisję Prawno-Statutową i 
Komisję Organizacji Pożytku Publicznego. 

W następnej kolejności podjęto pracę nad opracowaniem Regulaminów 
Zarządu Głównego SEiRP oraz Prezydium ZG, które określają zasady, zakres 
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działania członków pełniących funkcje kierownicze w Zarządzie Głównym oraz 
jego Prezydium. 

Po bardzo długiej debacie podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia tych 
regulaminów. 

 

Zdzisław Bartula przedstawił informację nt. sytuacji finansowej 
Stowarzyszenia. Proponowano działania na rzecz ograniczenia wydatków oraz 
wzrostu przychodów wynikających ze zmniejszania się ilości członków. 

Przedyskutowano propozycje złożone przez Antoniego Dudę dot. zmian w 
funkcjonowaniu biura ZG, a mających na celu poprawę w zakresie przepływu 
informacji, ograniczenia biurokracji i kosztów – podjęto przedsięwzięcia mające 
na celu usprawnienie tych zagadnień. 

Zdzisław Pietryka przedstawił Plan pracy Stowarzyszenia i ZG oraz 
Prezydium ZG na 2017 rok. Mając na uwadze ograniczenie kosztów podjęto 
uchwałę w sprawie zaprzestania wydawania „Biuletynu Informacyjnego” w 
formie papierowej, będzie wydawany w formie elektronicznej na stronie 
internetowej Stowarzyszenia. Dużym blokiem wieczornej sesji była 
problematyka związana z ustawą represyjną z dnia 16 grudnia 2016 roku, m.in. 
podjęto decyzję o wydaniu informatora-poradnika zawierającego kompendium 
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wiedzy w odniesieniu do postępowania w przypadku otrzymania decyzji o 
obniżeniu świadczeń emerytalno-rentowych, dokumentacji oraz ścieżki prawnej 
w zakresie odwołania do sądów od tych decyzji. Na zakończenie podjęto uchwały 
o nadaniu tytułów Honorowego Prezesa oraz przyznaniu wyróżnień i odznaczeń. 

Piotr Styczyński 

Posiedzenie Prezydium ZG SEiRP 

27 maja 2017 roku, w siedzibie Zarządu Głównego SEiRP w Warszawie, 
odbyło się posiedzenie jego Prezydium w składzie: Antoni Duda, Zdzisław 
Bartula, Leszek Orkisz, Piotr Styczyński, Izabela Jaros, Zdzisław Pietryka, Jerzy 
Skrycki oraz gościnnie Józef Piasecki – przewodniczący GKR.  

 

Leszek Orkisz omówił treść protokołu z poprzedniego posiedzenia, po czym 
poddano ocenie przebieg wyjazdowego posiedzenia Zarządu Głównego w 
Ustroniu. 

Następnie dokonano podziału zadań do realizacji przez poszczególnych 
członków Prezydium nie pełniących funkcji statutowych, tj. dla Izabeli Jaros, 
Zdzisława Pietryki i Jerzego Skryckiego. Dokonano także wyboru rzecznika 
prasowego ZG SEiRP – został nim Piotr Styczyński. 

Antoni Duda zapoznał członków Prezydium z nową organizacją Biura ZG, a 
tym samym ze zmianami kadrowymi w jego składzie – kierownikiem została 
Monika Kazula. 
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Kolejnym  punktem było przygotowanie i określenie tematyki najbliższego, 
czerwcowego posiedzenia ZG SEiRP. Zdecydowano, że w tym samym czasie 
zwołane zostanie posiedzenie komisji OPP i jej ponowne ukonstytuowanie. 

Antoni Duda i Zdzisław Bartula omówili zamiany w zasadach gospodarki 
finansowej, obsługę prawną Stowarzyszenia w świetle prowadzonej działalności 
gospodarczej, współpracy w ramach Federacji Stowarzyszeń Służb 
Mundurowych RP, oraz zagadnienia dot. ustawy represyjnej. 

Zdzisław Pietryka omówił sprawy związane z ubezpieczeniem na życie oraz 
umowy z EUCO. 

Piotr Styczyński 

 

 

ODPOWIEDŹ PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI 
EUROPEJSKIEJ NA LIST PRZYDENTA FSSM 

Komisja Europejska 
Biuro Pierwszego Wiceprzewodniczącego 
Pana Fransa Timmermansa 

Członek Gabinetu 

Bruksela 08.05.2017 r. 

Szanowny Panie Czarnecki 

Dziękuję za Państwa list do Przewodniczącego Jeana-Cleude Junckera, w 
którym wyraża Pan zaniepokojenie nowym prawem w Polsce dotyczącym 
zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Staży Granicznej, 
Biura Ochrony Rządu Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich 
rodzin. Niniejszym odpowiadam w imieniu Przewodniczącego. 

Komisja odnotowała powyższe ustawodawstwo i Pańskie oświadczenie, że to 
prawo narusza podstawowe zasady konstytucyjne. 
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Chciałbym podkreślić, że ta sprawa ponownie wskazuje na znaczenie 
skutecznej kontroli nad zgodnością z Konstytucją RP tworzonego w Polsce 
prawa. W dniu 21 grudnia 2016 r. Komisja przyjęła całościowe „Rekomendacje 
Zasad Prawa w Polsce”, w których wyraziła swoje zaniepokojenie obecną 
sytuacją Trybunału Konstytucyjnego i skutecznością jego kontroli nad 
tworzeniem prawa w zgodności z Konstytucją RP oraz wezwała polskie władze 
do rozwiązania związanych z tym problemów w trybie pilnym. Tekst 
Rekomendacji i dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej 
Komisji. W dniu 20 lutego 2017 r. Komisja otrzymała odpowiedź polskiego 
rządu. Obecnie Komisja wnikliwie rozważa następne kroki. 

Jeśli chodzi o możliwe środki prawa unijnego, które mogłyby być zastosowane 
w powyższej ustawie, muszę Państwa poinformować, że na podstawie informacji 
zawartych w Państwa liście, sprawa nie wydaje się być związana z implementacją 
prawa UE. 

Kończąc, pozwolę sobie przypomnieć, ze każda osoba, która uważa, że jej lub 
jego prawa czy wolności gwarantowane przez Europejska Konwencje Praw 
Człowieka zostały naruszone może wnieść skargę do Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka (Rada Europy, 67075 Strasburg, Cedex, Francja). Jednakże 
proszę zwrócić uwagę, ze ten Trybunał może zajmować się skargami tylko w 
przypadku wyczerpania wszystkich środków krajowych. 

Pragnę zapewnić, ze Komisja pozostaje mocno zaangażowana w utrzymanie 
wartości, na których została utworzona UE i będzie kontynuowała śledzenie 
rozwoju sytuacji w Polsce pod tym względem. 

Thomas Zerdick 
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ZER Wydał pierwsze decyzje obniżające emerytury 
KOMUNIKAT 

W związku z pojawieniem się na portalach społecznościowych informacji o 
odebraniu pierwszych decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno – Rentowego 
MSWiA o ponownym ustaleniu (de facto zmniejszeniu) wysokości emerytury lub 
renty wydanej na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), prosimy osoby, które je otrzymały, o 
jak najszybsze zgłoszenie tego faktu na adres e-mail: decyzje.zer@fssm.pl 
Prosimy również o informację, czy dana osoba skorzystała lub zamierza 
skorzystać z „dobrodziejstwa” art. 8a. 

Pierwsze wyroki Sądu Okręgowego w Warszawie, które zapadną w wyniku 
odwołań od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno – Rentowego MSWiA, mogą 
ukształtować linię orzeczniczą. Mając to na uwadze FSSM zakłada 
monitorowanie oraz możliwość profesjonalnego wsparcia prawnego osób, które 
jako pierwsze będą wnosić odwołania. Informacje o pierwszych odwołaniach 
ważne są także z uwagi na planowany udział w wybranych postępowaniach 
sądowych Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Helsińskiej Fundacji Praw 
Człowieka. Koordynatorem w tym zakresie będzie FSSM RP. 

Zdzisław Czarnecki, Prezydent FSSM 
Strona internetowa FSSM – 2-06-2017 r. 

 

Wzory odwołań od decyzji emerytalnej lub rentowej 

Przedstawiamy, rekomendowane przez FSSM, wzory odwołań do właściwego 
Sądu Okręgowego od decyzji emerytalnej lub rentowej Zakładu Emerytalno-
Rentowego MSWiA, które zostały opracowane przez prawników Kancelarii 
Pietrzak Sidor & Wspólnicy", którym przysługują autorskie prawa do tych 
wzorów. Kancelaria Pietrzak Sidor & Wspólnicy wyraża zgodę na 
wykorzystania tych wzorów wyłącznie w indywidualnych sprawach przez 
osoby, których dotyczyć będą decyzje Dyrektora Zakładu Emerytalno-
Rentowego MSW wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o 
zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

mailto:decyzje.zer@fssm.pl
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Antykorupcyjnego, Staży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży 
Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 30.12.2016 r. poz. 
2270). Koszty ich sporządzania zostały pokryte z subkonta „Darowizna”. 

Ze wzorów odwołań może korzystać indywidualnie każdy emeryt lub/i rencista, 
którego obejmuje w/w ustawa. Pamiętajmy, że są to wyłącznie WZORY, które 
należy uzupełnić opisem swojej indywidualnej sytuacji (samodzielnie lub przy 
pomocy adwokata), oraz można zmienić (dodać lub ująć) poszczególne 
fragmenty dokumentu w zależności od własnej oceny, czego raczej nie 
rekomendujemy. 

Wzory odwołań obejmują następujące sytuacje: 

1. Wzór odwołania dla emerytów, którzy pełnili służbę przed i po 1990 r. 
2. Wzór odwołania dla emerytów, którzy pełnili służbę wyłącznie przed 1990 

r. 
3. Wzór odwołania dla rencistów inwalidzkich, którzy pełnili służbę przed i po 

1990 r. 
4. Wzór odwołania dla rencistów inwalidzkich, którzy pełnili służbę 

wyłącznie przed 1990 r. 
5. Wzór odwołania dla rencistów rodzinnych po zmarłych funkcjonariuszach, 

którzy pełnili służbę przed i po 1990 r. 
6. Wzór odwołania dla rencistów rodzinnych po zmarłych funkcjonariuszach, 

którzy pełnili służbę wyłącznie przed 1990 r. 
7. Wzór odwołania dla emerytów, którzy pełnili służbę po 1990 r, zaś przed 

1990 r. pełnili służbę wojskową. 
8. Wzór odwołania dla rencistów inwalidzkich, którzy pełnili służbę po 1990 

r., zaś przed 1990 r. pełnili służbę wojskową. 
9. Wzór odwołania dla rencistów rodzinnych po zmarłych funkcjonariuszach, 

którzy pełnili służbę po 1990 r., zaś przed 1990 r. pełnili służbę wojskową. 

Zespół Prawny FSSM RP 

Uwaga, formularze wzorów odwołań dostępne są na stronie internetowej FSSM RP oraz na 
stronie internetowej SEiRP: http://www.seirp.pl/wzory-odwola%C5%84-od-decyzji-zer 

  

https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Wzory%20odwo%C5%82a%C5%84/1_wz%C3%B3r%20odwo%C5%82ania%20emerytura%20-%20s%C5%82u%C5%BCba%20po%201990_wersja%20ostateczna.doc
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Wzory%20odwo%C5%82a%C5%84/2_wz%C3%B3r%20odwo%C5%82ania%20emerytura%20-%20s%C5%82u%C5%BCba%20przed%201990_wersja%20ostateczna.doc
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Wzory%20odwo%C5%82a%C5%84/2_wz%C3%B3r%20odwo%C5%82ania%20emerytura%20-%20s%C5%82u%C5%BCba%20przed%201990_wersja%20ostateczna.doc
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Wzory%20odwo%C5%82a%C5%84/3_wz%C3%B3r%20odwo%C5%82ania%20renta%20inwalidzka%20-%20s%C5%82u%C5%BCba%20po%201990_wersja%20ostateczna.doc
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Wzory%20odwo%C5%82a%C5%84/3_wz%C3%B3r%20odwo%C5%82ania%20renta%20inwalidzka%20-%20s%C5%82u%C5%BCba%20po%201990_wersja%20ostateczna.doc
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Wzory%20odwo%C5%82a%C5%84/4_wz%C3%B3r%20odwo%C5%82ania%20renta%20inwalidzka%20-%20s%C5%82u%C5%BCba%20przed%201990_wersja%20ostateczna.doc
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Wzory%20odwo%C5%82a%C5%84/4_wz%C3%B3r%20odwo%C5%82ania%20renta%20inwalidzka%20-%20s%C5%82u%C5%BCba%20przed%201990_wersja%20ostateczna.doc
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Wzory%20odwo%C5%82a%C5%84/5_wz%C3%B3r%20odwo%C5%82ania%20renta%20rodzinna%20-%20s%C5%82u%C5%BCba%20po%201990_wersja%20ostateczna.doc
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Wzory%20odwo%C5%82a%C5%84/5_wz%C3%B3r%20odwo%C5%82ania%20renta%20rodzinna%20-%20s%C5%82u%C5%BCba%20po%201990_wersja%20ostateczna.doc
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Wzory%20odwo%C5%82a%C5%84/6_wz%C3%B3r%20odwo%C5%82ania%20renta%20rodzinna%20-%20s%C5%82u%C5%BCba%20przed%201990_wersja%20ostateczna.doc
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Wzory%20odwo%C5%82a%C5%84/6_wz%C3%B3r%20odwo%C5%82ania%20renta%20rodzinna%20-%20s%C5%82u%C5%BCba%20przed%201990_wersja%20ostateczna.doc
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Wzory%20odwo%C5%82a%C5%84/7_wz%C3%B3r%20odwo%C5%82ania%20emerytura%20-%20s%C5%82u%C5%BCba%20po%201990_wojskowi_wersja%20ostateczna.doc
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Wzory%20odwo%C5%82a%C5%84/7_wz%C3%B3r%20odwo%C5%82ania%20emerytura%20-%20s%C5%82u%C5%BCba%20po%201990_wojskowi_wersja%20ostateczna.doc
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Wzory%20odwo%C5%82a%C5%84/8_wz%C3%B3r%20odwo%C5%82ania%20renta%20inwalidzka%20-%20s%C5%82u%C5%BCba%20po%201990_wojskowi_wersja%20ostateczna.doc
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Wzory%20odwo%C5%82a%C5%84/8_wz%C3%B3r%20odwo%C5%82ania%20renta%20inwalidzka%20-%20s%C5%82u%C5%BCba%20po%201990_wojskowi_wersja%20ostateczna.doc
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Wzory%20odwo%C5%82a%C5%84/9_wz%C3%B3r%20odwo%C5%82ania%20renta%20rodzinna%20-%20s%C5%82u%C5%BCba%20po%201990_wojskowi_wersja%20ostateczna.doc
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Wzory%20odwo%C5%82a%C5%84/9_wz%C3%B3r%20odwo%C5%82ania%20renta%20rodzinna%20-%20s%C5%82u%C5%BCba%20po%201990_wojskowi_wersja%20ostateczna.doc
http://www.seirp.pl/wzory-odwola%C5%84-od-decyzji-zer
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Od redakcji: 

Poniżej dwa teksty, które warto teraz przypomnieć, gdy ZER MSWiA zaczął 
rozsyłać pierwsze decyzje o zmniejszeniu rent i emerytur: mecenasa Romana 
Giertycha, na jego oficjalnej stronie profilu na Facebooku 19 grudnia 2016 r. 
oraz prawnika z FSSM Marka Osika. 

Osoba, która straci na ustawie dezubekizacyjnej będzie mogła 
pozwać posłów PiS 

W dniu 16 grudnia 2016 roku doszło do niebywałego wydarzenia. Marszałek 
Sejmu wykluczył bez żadnego powodu jednego z posłów PO z udziału w 
posiedzeniu, a następnie doszło do buntu opozycji. 

Rozpatrując to wydarzenie pod kątem prawnym należy zauważyć, że Marszałek 
Sejmu w sytuacji braku możliwości skorzystania z sali plenarnej posiedzeń Sejmu 
ma możliwość przeniesienia posiedzenia do innej sali. Jednakże nie oznacza to 
możliwości uchylenia na tej innej sali obowiązywania Regulaminu Sejmu. Stąd 
brak możliwości zadawania pytań, a przede wszystkim formułowania wniosków 
formalnych – w tym najważniejszego wniosku w takiej sytuacji o sprawdzenie 
kworum – oznacza, że posiedzenie to nie było legalne. Sejm działa bowiem na 
bazie Konstytucji i Regulaminu. 

Brak obowiązywania Regulaminu na posiedzeniu Sejmu, a przede wszystkim 
brak możliwości sprawdzenia, czy posiedzenie posiada kworum potrzebne do 
głosowania skutkuje nieważnością głosowań. 

Posłów generalnie chroni immunitet materialny za skutki przyjętych ustaw. 
Oznacza to, że nawet ustawa niekonstytucyjna przyjęta w głosowaniu sejmowym 
nie oznacza żadnego regresu Skarbu Państwu do posła za skutki roszczeń 
cywilnych powstałych w wyniku tej ustawy. Również obywatel nie może dochodzić 
od posła swoich roszczeń. 

Jednakże nie dotyczy to sytuacji, w których ustawa została przyjęta na 
rzekomym posiedzeniu Sejmu. Wówczas posłowie za udział w rzekomym 
głosowaniu mogą odpowiadać cywilnie (zarówno na zasadzie regresu ze strony 
SP, jak i art. 422 kodeksu cywilnego tj. pomocnictwo przy delikcie). 
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O ile budżet państwa przyjęty rzekomo na tym posiedzeniu nie rodzi 
specjalnych roszczeń to już ustawa odbierająca policjantom emerytury, jeżeli 
zaczynali pracę w MSW do 1989, w sposób oczywisty rodzi odpowiedzialność 
cywilną. Jest ona w oczywisty sposób niekonstytucyjna (zawsze popierałem 
zabieranie nadmiernych emerytur esbekom, ale tylko w tym zakresie, w którym 
swoje emerytury wypracowali w PRL, a nie w wolnej Polsce). Natomiast w tej 
sytuacji ta ustawa nie została przegłosowana, więc nie trzeba stwierdzać jej 
niekonstytucyjności. 

Tak więc każda osoba, która straciła na przyjętej ustawie będzie mogła pozwać 
Skarb Państwa o różnicę w otrzymanej emeryturze, a nadto będzie mogła 
przypozwać każdego z posłów PiS. 

Również Skarb Państwa po ewentualnym wypłaceniu roszczeń będzie mógł 
dochodzić swych roszczeń od tych posłów. 

Co ciekawe w moim przekonaniu do wygrania sprawy nie potrzeba będzie 
prejudykatu z Trybunału Konstytucyjnego, gdyż to sądy powszechne mogą same 
stwierdzić, że ustawa nie została przyjęta, a więc że obniżenie emerytury jest 
niezasadne. 

Przykre jest tylko to, że ponieważ zawsze dotychczas posłów chronił immunitet 
to nikt nie pomyślał o wykupieniu dla nich polis ubezpieczeniowych. Mam bowiem 
wrażenie, że majątek wszystkich posłów PiS może nie wystarczyć na opłacenie 
wszystkich roszczeń, które zdaje się wynosić będą rocznie ok. 500 milionów 
złotych. 

Roman Giertych 
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Opinia prawnika z FSSM dla zainteresowanych pozwami 
cywilnymi. 

W kwestii projektów pozwów „o ochronę dóbr osobistych oraz zadośćuczynienia 
pieniężnego”. Tak ogólnie, bardzo bym chciał, abyśmy mogli doprowadzić tych drani 
przed sąd. Niestety nie jest to takie proste. Dwie zasadnicze uwagi w tym zakresie: 
1. tym, czy w konkretnym wypadku można mówić o naruszeniu (zagrożeniu naruszenia) 

dobra osobistego (art. 24 kc), nie decydują subiektywne odczucia osoby uważającej 
się za pokrzywdzoną. Decydujące znaczenie ma to, jaką reakcję naruszenie to 
wywołało w społeczeństwie (wyrok SN z 18 stycznia 2013 r.). SN wskazał, że 
„odwołanie się do obiektywnych, a więc kształtowanych przez opinie ludzi rozsądnie 
i uczciwie myślących kryteriów naruszenia dóbr osobistych nie oznacza, że 
decydujące znaczenie ma reakcja, jaką dane zachowanie wywołuje, gdyż nie reakcja 
jest tu ważna, ale występująca w społeczeństwie opinia”). A popatrz na to w 
kontekście propagandy, jaką PIS rozpętał w sprawie tejże „ustawy” i jej 
sprawiedliwości dziejowej. 

2. Przyjmuje się, że w przypadku zniesławiającego zarzutu pod adresem większej liczby 
zbiorowo określonych osób (a my taką jesteśmy), czyli tzw. „kolektywnego 
znieważenia”, osoba wchodząca w skład danej zbiorowości może domagać się 
ochrony swoich dóbr osobistych tylko wtedy, gdy jest możliwe stanowcze ustalenie, 
że zniesławiająca wypowiedź jej dotyczyła. Jest tak dlatego, że roszczenie służące 
ochronie czci aktualizuje się dopiero w chwili zagrożenia lub naruszenia określonym 
działaniem czci konkretnej osoby. Jeżeli dana wypowiedź nie dotyczy konkretnej 
osoby (a tak było i jest w naszym przypadku), wówczas nie dochodzi do 
naruszenia czci. Zniesławiająca wypowiedź musi się zatem odnosić do oznaczonego 
lub dającego się oznaczyć podmiotu prawa, a powód musi wykazać, że jest osobą, 
którą zniesławiono (wyrok SN z 22 grudnia 1997 r.). 

W zasadzie, z prawnego punktu widzenia, na tym można byłoby poprzestać. Po prostu 
sprawa jest niezmiernie trudna. Moim zdaniem jedynym motywem wnoszenia tego 
rodzaju powództw może być cel propagandowy, nastawiony na (potrzebny nam) rozgłos. 
Jednakże efektów, o które nam chodzi, raczej nie będzie. Pamiętaj, że te łotry mają cały 
aparat na swoich usługach, w tym prawny, gdzie prawnicy - „najemnicy” określają 
granicę w jakich mogą się poruszać ci od „sprawiedliwości dziejowej”. Nie zmienia to 
faktu, że jestem pełen uznania dla tych, którzy wyłowili z przestrzeni medialnej 
wypowiedzi tych drani. Przy tej okazji zapewniam Cię, że staramy się na bieżąco 
analizować tego typu wypowiedzi i nie porzucamy myśli o takich powództwach. 
Tyle, niestety, w tej sprawie. 
Marek Osik 
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ZADANIA I ZASADY DZIAŁANIA 
Komitetów Protestacyjnych 

Zasady ogólne. 

Komitety Protestacyjne (dalej „Komitety”), są płaszczyzną współdziałania osób dotkniętych 
emerytalną ustawą represyjną 16 grudnia 2016 roku, jak również osób  zainteresowanych we 
wspieraniu nas w działaniach zmierzających do wyłączenia tej emerytalnej ustawy z systemu 
prawa RP. Uwzględniając uwarunkowania lokalne, samodzielnie określają formy i metody swojej 
aktywności organizacyjnej.  Decyduje o tym inwencja i pomysłowość emerytów, rencistów i 
czynnych zawodowo obywateli skupionych w Komitetach i planujących działania zmierzające, jak 
pisano wyżej, w swoim docelowym kształcie do zmiany wspomnianej ustawy. Federacja 
Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, na zasadzie 
propozycji, wskazuje i będzie wskazywać możliwe kierunki działań, które po uwzględnieniu 
warunków lokalnych, mogą doprowadzić do osiągnięcia wyznaczonego celu. Nasze działania są 
długofalowe i będą trwały do osiągnięcia zamierzonego celu. Wyciągnęliśmy wnioski z braku 
podjęcia stosownych działań w 2009 roku, kiedy pierwszy raz obniżono nasze emerytury. 

Uwaga! 
Prawdopodobne będą apele do Komitetów o realizację określonych zadań wynikających ze 
strategii i planów działań FSSM podejmowanych centralnie. 

I. Zadania szczegółowe. 

1. Powołanie do życia Komitetu Protestacyjnego przez grupy inicjatywne i zgłoszenie tego faktu 
na wskazany przez FSSMRP adres: emrent2016@gmail.com. Celem zgłoszenia jest stworzenie 
formuły komunikacji z poszczególnymi Komitetami jak i między nimi. 

2. Formułą organizowania winny być koła terenowe SEiRP, ZBFSOP, ZEIRP, ZŻWP,SBFCBŚ ale też,  
biorąc pod uwagę fakt, że sposób zorganizowania emerytów i innych osób dotkniętych 
ustawą jest zróżnicowany, Komitety powinny również stanowić formę organizacji osób 
niezrzeszonych. Istotnym jest, aby bez względu na to co stanowi płaszczyznę podjęcia 
działalności Komitety powstawały w każdym mieście, w którym mieszkają osoby popierające 
ideę będącą podstawą powstania tej inicjatywy. Doceniając rolę stowarzyszeń emerytów 
służb mundurowych jesteśmy otwarci na każdą płaszczyznę organizacji Komitetów. 

Uwaga! 

Komitety nie są bytem prawnym wymagającym zachowania procedur prawnych, np. 
rejestracji w KRS (wynikającej z ustawy Prawo o stowarzyszeniach - dot. tzw. „stowarzyszeń 
rejestrowych”), ani też wpisu do ewidencji prowadzonej przez starostę powiatu 
(wynikającego z rozdziału 6 ww. ustawy - dot. tzw. „stowarzyszeń zwykłych”). 

mailto:emrent2016@gmail.com


19 

 

Biuletyn Informacyjny nr 2 (63) 2017 

3. Naszym działaniom winna przyświecać zasada „ W jedności siła”. Bez względu na fakt co 
stanowi bazę powołania Komitetów należy: 

Podjąć wszelkie możliwe działania zmierzające do integracji na terenie działania Komitetu 
całego środowiska emerytów,  rencistów służb mundurowych oraz innych obywateli, dla 
których demokratyczne państwo prawa jest wartością nadrzędną, w tym: 

a. dotarcie i nawiązanie kontaktu również z osobami, które dotychczas nie były członkami 
stowarzyszeń emerytów i rencistów służb mundurowych, 

b. uświadamianie emerytom i rencistom oraz ich rodzinom, że represje, które objęły 
obecnie część środowiska, wkrótce mogą objąć wszystkich pełniących służbę przed 1990 
r. bez względu na jej okres, 

c. uświadomienie czynnym funkcjonariuszom, żołnierzom obywatelom, że nie można mieć 
zaufania do polityków, którzy łamią konstytucję, odbierają prawa nabyte, 

d. wskazywanie na absolutną konieczność solidaryzmu grupowego i pozytywnego 
wpływania na swoje otoczenie społeczne, zarówno pod kątem uchylenia ustawy 
represyjnej, jak i przyszłych wyborów samorządowych, parlamentarnych i 
prezydenckich, 

e. dotarcie i nawiązanie współpracy z represjonowanymi prokuratorami, sędziami 
nauczycielami wszelkimi grupami społecznymi nie godzącymi się na łamanie prawa. 

Uwaga! 
Proces integracji środowiska jest także elementem realizacji projektu FSSMRP „Policzmy 
się”, zależy nam na określeniu liczby osób czynnie wspierających nasze akcje.). 

4. Stworzenie bazy informacyjnej obejmującej osoby zdecydowane na przystąpienie do 
protestu. Baza ta powinna zawierać, oprócz danych kontaktowych, określenie form protestu,  
do których poszczególne osoby będą gotowe przystąpić, np. protesty lokalne, centralne, 
pikiety, demonstracje, blokady oraz inne formy protestu. Baza jest tworzona i 
wykorzystywana przez Komitet w planowaniu przedsięwzięć przewidzianych w Zadaniach. 

5. Podjęcie przygotowań, ( organizowanie się grup zbierających podpisy i określenie grup osób 
wspierających,) do zbierania 100 tys. podpisów pod projektem ustawy o zmianie ustawy z 
dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) (w zakresie 
określonym w ustawie represyjnej z dnia 16 grudnia 2016 r.), w ramach obywatelskiej 
inicjatywy ustawodawczej, poprzez powołanie w tym celu lokalnych komitetów i grup 
inicjatywy obywatelskiej oraz przeprowadzenie samej akcji zbierania podpisów. 

6. Rozpoczęcie wstępnych przygotowań informacyjnych do wyborów samorządowych w 2018 
r. (z uwzględnieniem możliwego udziału w nich przedstawicieli Komitetów),  
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7. Wizyty 2-3 osobowych grup – przedstawicieli Komitetu Protestacyjnego: 1) w biurach 
poselskich posłów/posłanek: 

• Klubów Parlamentarnych: PIS, PO, Nowoczesna, Kukiz’15 i PSL   

• Kół Poselskich:  „Unii Europejskich Demokratów”, „Republikanie”, „Wolni i Solidarni” oraz 
posłów niezrzeszonych, 

• W biurach senatorskich senatorów PIS, senatorów PO oraz niezrzeszonych, tj. Marka 
Borowskiego, Grzegorza Napieralskiego oraz Lidii Staroń, zlokalizowanych na terenie 
działania danego Komitetu. 

Uwaga! 
Informacje dot. adresów biur poselskich i senatorskich na stronie www.sejm.gov.pl, 

Celem wizyt w biurach poselskich/senatorskich powinno być: 

• bezpośrednie przedstawienie posłom/posłankom/senatorom zasadniczych argumentów 
i okoliczności dotyczących skali naruszeń Konstytucji RP i zasad tworzenia prawa, 
opisanych w opiniach prawnych dot. ustawy represyjnej oraz w Wystąpieniach FSSMRP 
skierowanych do posłów i senatorów RP (Teksty opinii prawnych oraz wystąpień na 
internie internetowej FSSM: www.fssm.pl, 

• ewentualne wręczenie indywidualnych petycji dla posłów i senatorów, przygotowanych 
na podstawie faktografii przedstawionej w ww. wystąpieniach. 

8. Nawiązanie, na poziomie lokalnym, bezpośrednich kontaktów z opozycyjnymi partiami 
politycznym, w tym także z SLD, (którego władze oficjalnie zadeklarowały wsparcie naszej 
sprawy) oraz podjęcie współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działania w 
obronie demokracji i praw człowieka w Polsce. Rozważyć możliwość zawierania porozumień 
o współpracy z tymi organizacjami. 

9. Nawiązanie współpracy z samorządami lokalnymi i wspieranie ich na wszelkich możliwych 
polach aktywności. Rozważyć możliwość zawierania stosownych porozumień. 

10. Wypracowanie formuły obecności Komitetu Protestacyjnego w mediach lokalnych, 
współpracy z lokalnymi dziennikarzami i tą drogą informowanie opinii publicznej o sytuacji 
emerytów i rencistów służb mundurowych wynikającej z wejścia w życie ustawy represyjnej. 
Przedstawianie w prasie lokalnej przypadków obniżania świadczeń emerytalnych byłym 
funkcjonariuszom zaangażowanym w działania na rzecz lokalnych społeczności, 
wyróżniających się w pełnieniu służby, itp. Pokazanie w ten sposób, że emerytury nie są 
odbierane mitycznym „esbekom” ale ludziom do tej pory powszechnie szanowanym. 
Odkłamywanie mitów o emeryturach mundurowych. Podejmowanie działań w mediach 
społecznościowych (Facebook, Twitter), jako skutecznej formie reakcji na interesujące nas 
tematy. (bardzo ważne). 
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11. Wspieranie osób nieradzących sobie z sytuacją związaną z obniżeniem świadczeń, 
informowanie Federacji o przypadkach drastycznych (o próbach samobójczych, dramatach 
rodzinnych). 

12. Uruchamianie działań pozwalających na ujawnianie patologii władzy, łamania prawa przez 
polityków urzędników lokalnych oraz ich rodzin. O wszelkich przypadkach informować 
FSSMRP. 

13. Wskazanie i przesłanie do FSSMRP osób o krystalicznych życiorysach, których dotknie ustawa 
a zgodzą się na przedstawienie swoich osiągnięć w mediach. 

14. Bieżąca współpraca ze stowarzyszeniami zrzeszonymi w Federacji Stowarzyszeń Służb 
Mundurowych RP oraz wszelkimi organizacjami demokratycznego państwa prawa (KOD, 
Obywatele RP, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, RPO itp.). 

15. Przygotowanie mentalne, chętnych, emerytów i rencistów do udziału a akcjach 
protestacyjnych organizowanych lokalnie i centralnie, w tym do: 

• uczestnictwa w obchodach Święta Policji w dniu 24 lipca 2017 r., w miejscu  i czasie 
centralnych uroczystości państwowych, pod sztandarami stowarzyszeń emeryckich oraz 
FSSMRP. 

• uczestnictwa w obchodach Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia 2017 r., w miejscu 
i czasie centralnych uroczystości państwowych pod sztandarami stowarzyszeń 
emeryckich oraz FSSMRP. 

• uczestnictwa w dniu 16 września b.r. (w pierwszej, z całego cyklu), tzw. „miesięcznicy” 
ustawy represyjnej, tj. cyklicznej pikiecie przed Sejmem, każdego 16-ego dnia miesiąca, 
aż do uchylenia tej ustawy. 

Uwaga! 
„Miesięcznice” – pikiety powinny odbywać się w każdym mieście wojewódzkim, przed 
biurami zarządów okręgowych PIS lub biurami poselskimi/senatorskimi tej partii – w 
zależności od sytuacji. W trakcie pikiety wskazane wręczanie przedstawicielom oraz 
posłom i senatorom PIS podpisanych petycji z żądaniem uchylenia ustawy represyjnej, 

Uwaga! 
Przewidujemy pomoc FSSMRP w zakresie przygotowania petycji. 

• uczestnictwo, na zasadzie poparcia, w przedsięwzięciach organizowanych przez 
opozycyjne partie polityczne, grupy społeczne i zawodowe oraz organizacje pozarządowe, 
wspieranie inicjatyw, np. w zakresie obrony samorządności w Polsce, wymiaru 
sprawiedliwości czy tez systemu edukacji. 

Uwaga! 
Powyższa propozycja „ZADAŃ I ZASAD DZIAŁANIA” jest wskazaniem zasadniczego kierunku 
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działania Komitetów Protestacyjnych. Zawsze istnieje możliwość ich modyfikacji stosownie do 
lokalnych uwarunkować społecznych i politycznych. 

 

/ Zdzisław Czarnecki/ 

Prezydent  

Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych 

 

SPOTKANIE  
europosła Janusza Zemke z emerytami mundurowymi 

woj. kujawsko-pomorskiego 

Zarząd wojewódzki SE i RP i Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych 
RP dnia 20 kwietnia 2017 roku zorganizował spotkanie z europosłem Januszem 
Zemke, byłym wiceministrem Obrony Narodowej w rządzie SLD z emerytami 
mundurowymi, głównie z byłymi funkcjonariuszami służb ochrony państwa 
dotkniętymi ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 roku. W spotkaniu 
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uczestniczyło ponad 300 emerytów i rencistów policyjnych z województwa 
kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego. 

Wzięli w nim także udział: Ireneusz Nitkiewicz – szef Rady Wojewódzkiej SLD 
w Bydgoszczy, Zdzisław Czarnecki – prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb 
Mundurowych RP, Dariusz Deptała – przewodniczący Komisji Prawnej FSSM 
RP, Płk Jerzy Kozłowski – były wiceminister, kierownik Urzędu ds. 
Kombatantów, Roman Skrzeszewski – prezes Zarządu Wojewódzkiego SE i RP 
w Bydgoszczy. Spotkanie prowadził Henryk Grobelny – członek prezydium 
FSSM RP. 

Uczestnicy spotkania  wskazywali na potrzebę podjęcia wspólnych działań w 
celu usunięcia z systemu prawnego, skrajnie represyjnej i niegodziwej ustawy z 
16 grudnia 2016 roku, która pozbawia wybraną grupę emerytów i rencistów oraz 
osób pobierających po tych funkcjonariuszach renty rodzinne, należnych 
świadczeń, naruszając podstawowe zasady demokratycznego państwa prawa, 
łamiąc Konstytucję RP. 
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Pozbawiając nas słusznie nabytych praw emerytalnych i rentowych, większość 
parlamentarna doprowadzając do uchwalenia skrajnie niegodziwego prawa, które 
godzi w podstawy naszej egzystencji i spycha wielu z nas na skraj ubóstwa.  

Działania partii rządzącej prowadzą do pozbawienia nas godności i honoru, 
czyniąc nas oprawcami, przestępcami i zbrodniarzami. Nie możemy z tym się 
godzić. Musimy podjąć walkę o nasze słuszne prawa. Nie możemy liczyć 
wyłącznie na drogę prawną, która staje się wątpliwa i odległa. Należy podjąć 
działania również na płaszczyźnie politycznej, na współpracę z partiami  
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politycznymi i środowiskami oraz grupami społecznymi, których podobne 
restrykcje mogą w najbliższym czasie również spotkać. 

Wiele miejsca poświęcono sprawom organizacyjnym skupionych w Federacji 
Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Obszerną prezentację podejmowanych 
działań przedstawił prezydent FSSM RP Zbigniew Czarnecki oraz Dariusz 
Deptała. Min. założenia do obywatelskiego projektu  ustawy zmieniającej ustawę 
„represyjną” oraz przygotowania do powołania Komitetu Inicjatywy 
Ustawodawczej. 
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W podsumowaniu spotkania europoseł Janusz Zemke omówił główne zapisy 
ustawy z 16 grudnia 2016 roku, jej zakres i charakter. Postępowanie odwoławcze 
przed sądami krajowymi i międzynarodowymi. Zapewnił, że SLD jako jedyna 
formacja polityczna jest całkowicie przeciwna odbieraniu lub obniżaniu emerytur 
i rent funkcjonariuszom służb mundurowych. 

Roman Skrzeszewski 
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Włocławek. Zebranie sprawozdawcze Koła SEiRP 

31 marca 2017 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła SEiRP we 
Włocławku, które prowadził prezes Zarządu Koła Józef Piasecki. W zebraniu 
uczestniczyli m.in.: prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Bydgoszczy R. 
Skrzeszewski, zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku mł. insp. 
M. Estkowski prezes Stowarzyszenia Saperów Polskich R. Chodynicki i p-cy 
WKR w Bydgoszczy, B. Sykuter.  

Dyplomami okolicznościowymi uhonorowano naszych jubilatów, którzy 
ukończyli 70,75,80 i 90 lat życia. Prezes Koła przedstawił sprawozdanie z 
ubiegłorocznej działalności, nakreślił plany na 2017 rok oraz omówił bieżące 
sprawy. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożył sprawozdanie z jej działalności, 
stwierdzając m.in. dobrą pracę Zarządu.. Brak było jakichkolwiek skarg. 
Skarbnik przedstawił sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. Sprawozdania te 
po przegłosowaniu zostały przyjęte przez zebranych. 

Zabierając głos w dyskusji, prezes ZW SEiRP w Bydgoszczy Roman 
Skrzeszewski wysoko ocenił pracę włocławskiego koła jako największego w woj. 
kujawsko-pomorskim. Omówił wytyczne Zarządu na najbliższy rok. Poruszył 
problem ubezpieczeń grupowych i przekazania 1% podatku na nasze 
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Stowarzyszenie. Podziękował za dotychczasową pracę Zarządu Koła i życzył 
wszelkiej pomyślności wszystkim członkom. 

Po oficjalnej części spotkania, w czasie obiadu, koleżeńskie dyskusje i 
rozmowy przeplatały się z głęboką troską o dalsze losy tych wszystkich 
"uszczęśliwionych przez nasz rząd" nową ustawą o świadczeniach emerytalnych. 
K. Tarasek, zdjęcia: J.Dz. 
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Zebranie sprawozdawcze SEiRP w Gdańsku 

16 maja 2017 roku w świetlicy Komendy Miejskiej Policji w Sopocie odbyło 
się  zebranie sprawozdawcze za rok 2016 Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w 
Gdańsku z/s w Gdyni, które poprowadził prezes ZW Jan Pietruszewski.  

Na wstępie serdecznie przywitał zaproszonych gości: podinsp. Michała 
Biedrawa - I zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Sopocie, asp. sztab.  
Piotra Strojnego -wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ 
Policjantów woj. pomorskiego, członków ZW, oraz zaproszonych przedstawicieli 
grupy inicjatywnej powołania drugiego koła w Gdańsku. Uczczono minutą ciszy 
pamięć zmarłego  3 lutego 2017 roku, wieloletniego honorowego prezesa ZW 
SEiRP w Gdańsku kol. Ryszarda Marszałka. Prezes ZW Jan Pietruszewski  
przedstawił sprawozdanie Zarządu Wojewódzkiego i prezydium za 2017 r. oraz  
informację z posiedzenia ZG SEiRP, które odbyło się w Ustroniu w dniach 23-
25.04 – 2017 r. Skarbnik kol. Joanna Jarczak przedstawiła sprawozdanie 
finansowe za 2016 rok oraz preliminarz finansowy na 2017 rok. Kol. Ludwik 
Trzewik - przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej przedstawił 
sprawozdanie z oceny działalności ZW. Całokształt działalności został oceniony 
pozytywnie, szczególnie  prezesa kol. Jana Pietruszewskiego.  
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 W dyskusji I wiceprezes ZW kol. Hieronim Brzozowiec złożył informacje dot. 
ustawy represyjnej oraz negatywnie ocenił wniosek o utworzenie przy kole 
gdańskim drugiego koła, w którego członkami byliby tylko funkcjonariusze  SB. 
Prezes Jan Pietruszewski poinformował o podjęciu w dniu 4.04.2017 r. przez 
Prezydium ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni Uchwały nr 1/2017 w sprawie 
nadania  Odznak i Dyplomów „Za Zasługi dla SEiRP”. 

W drugiej części zebrania uczestniczył insp Jarosław Rzymkowski – 
Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku. Przedstawił on główne problemy 
nurtujące policjantów  naszego województwa. Prezes J. Pietruszewski wręczył 
mu Odznakę „Za Zasługi dla SEiRP z dyplomem”. Komendant podziękował za 
przyznane mu odznaczenie. Wyraził również zadowolenie ze współpracy z ZW 
SEiRP. 

W dyskusji w sprawie utworzenia drugiego Koła SEiRP zabrali głos 
wnioskodawcy: Józef Wardyn, Krzysztof Stępnicki i Andrzej Hoczyk, 
uzasadniając celowość utworzenie odrębnego nowego koła w Gdańsku. Po 
burzliwej dyskusji, wnioskodawcy poprosili o zaniechanie procedowania ich 
wniosku.  Ustalono że powinni wstępować do istniejących kół SEiRP, a na 
szczeblu ZW SEiRP powołany zostanie zespół problemowy ds. ochrony prawnej,  
w którym będą mogli uczestniczyć. Zaproponowane rozwiązanie uzyskało 
akceptację. Erwin Bruggemann przedstawił program spotkań i wycieczek w 2017 
roku. Po przyjęciu uchwał zebranie zakończono. 

Tekst i zdjęcia: Henryk Kaźmierski  
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Zebranie sprawozdawcze członków SEiRP koła gdańskiego 

23.03.2017 r. w Gdańsku odbyło się zebranie sprawozdawcze podsumowujące 
działalność członków SEiRP Koła gdańskiego w 2016 roku. 

W zebraniu udział wzięło 131 członków. Z ramienia ZW SEiRP uczestniczył 
wiceprezes kol. Hieronim Brzozowiec. 

Po złożeniu, przez wiceprezesa zarządu koła kol. 
Stefana Chrzanowskiego, sprawozdania z 
działalności koła w 2016 r. oraz sprawozdania 
Komisji Rewizyjnej złożonego przez 
przewodniczącego kol. Władysława Ratajczaka 
jednogłośnie udzielono udzieleniu Zarządowi 
absolutorium. Przyjęto także do realizacji projekt 
planu pracy na następną kadencję. 

Z uwagą wysłuchano informacje  kol. Hieronima 
Brzozowca dot. bieżących spraw nurtujących 
środowisko emerytów i rencistów policyjnych a 
szczególnie dot. ustawy represyjnej. 

Wacław Ziomek 

Zdjęcia: Stanisław Ludowski 
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Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na posterunku policji w Karsinie 

2 maja 2017 r. Zarząd Koła SEiRP w Kościerzynie uczestniczył w uroczystym 
odsłonięciu na posterunku w Karsinie, tablicy upamiętniającej zamordowanego 
przez NKWD wiosną 1940 r. i pochowanego na cmentarzu wojennym w 
Miednoje - ostatniego komendanta Policji Państwowej w Karsinie - przodownika 
Józefa Saneckiego. 

J. Sanecki ur. się 9 marca 1900 r. w Wolicy, w latach 1919 - 1922 służył w 
odradzającym się Wojsku Polskim, uczestnik wojny polsko - bolszewickiej. Od 
15 marca 1922 rozpoczął służbę w Policji Państwowej. Od 6 lutego 1934 r. służbę 
pełnił w posterunku Policji Państwowej w Karsinie na stanowisku komendanta, z 
roczną przerwą, do wybuchu II wojny światowej. Na początku września 1939 r. 
ewakuowany z Pomorza na wschód, jeniec obozu w Ostaszkowie, zamordowany 
w kwietniu 1940 r. przez NKWD w Kalininie. 

W uroczystościach, przy udziale kompanii honorowej KWP w Gdańsku wzięli 
udział: I zastępca pomorskiego komendanta wojewódzkiego Policji w Gdańsku 
insp. Krzysztof Kozelan, komendant powiatowy Policji w Kościerzynie insp. 
Marcin Piotrzkowski, przedstawiciele Komendy Głównej Policji, senatu, 
parlamentu, samorządów powiatu kościerskiego oraz organizacji społecznych. 
Pod tablicą prezes R. Jereczek oraz I wiceprezes J. Landowski złożyli 
okolicznościową wiązankę od koła SEiRP w Kościerzynie. 

Józef Landowski 
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Kościerzyna. Dzień Kobiet 

10 marca 2017 r. Zarząd Koła SEiRP w Kościerzynie zorganizował dla 
emerytów oraz ich współmałżonków spotkanie integracyjne połączone z Dniem 
Kobiet. W spotkaniu uczestniczyło 70 osób, w tym prezes koła ZEiRP RP w 
Kościerzynie kol. Wacław Potrykus. 

Prezes kol. Roman 
Jereczek omówił aktualną 
sytuację działalności koła 
od początku roku wraz z 
planami do końca 3-ego 
kwartału. Uroczystym 
momentem było wręczenie 
wszystkim obecnym na 
spotkaniu paniom 
drobnych upominków z 
okazji Międzynarodowego 
Dnia Kobiet. Męskie grono 
odśpiewało „Sto lat”. 

W trakcie trwającej 
ponad 4 godziny imprezy 
był czas na długie 
rozmowy o aktualnej 
sytuacji środowiska 
emerytów i rencistów 
policyjnych, wspomnień z 
minionych lat służby, 
życia rodzinnego oraz 
odnowienia  utraconych 
kontaktów towarzysko-
rodzinnych. 

Tekst i zdjęcia: Józef Landowski 
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Kościerzyna. Wyjazd do Teatru Muzycznego 

7 kwietnia 2017 r., 16-osobowa grupa  członków i ich rodzin z koła SEiRP w 
Kościerzynie pojechała do Teatru Muzycznego w Gdyni na sztukę „Notre Dame 
de Paris”, musical oparty na podstawie powieści Victora Hugo. 

Możliwość uczestniczenia we wspaniałym  musicalu oraz wspólnego się 
spotkania to zasługa naszego kolegi członka Koła SEiRP w Kościerzynie - 
Ryszarda Ceszlaka, który zajął się sprawami organizacyjnymi. Był to pierwszy 
wspólny wyjazd członków naszego koła do teatru i z pewnością nie ostatni w 
takim gronie, ponieważ są plany na następne wyjazdy. 

J. Landowski, Zdjęcie: W. Baczkowski 
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Kościerzyna. Wycieczka integracyjna do Lichenia 

13 maja 2017 r. Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych w Kościerzynie zorganizował dla członków Koła oraz ich rodzin 
wycieczkę integracyjno-krajoznawczą do Lichenia. W wycieczce uczestniczyło 
36 osób. 

Po około godzinnym spacerze po lesie grąblińskim -  miejsce kultu religijnego, 
bardzo ciekawa architektura zabudowy oraz przepiękne walory przyrodnicze - 
udaliśmy się do oddalonego o 2 km Lichenia. Zwiedzanie sanktuarium 
licheńskiego odbywało się indywidualnie oraz w małych grupach. Zwiedziliśmy 
kościół św. Doroty – miejsce gdzie w przeszłości znajdował się obraz Matki 
Boskiej Licheńskiej, Golgotę, bazylikę oraz inne miejsca kultu, a kończąc 
zwiedzanie podziwialiśmy z wieży widokowej bazyliki przepiękny widok 
Lichenia i okolic wraz z przyległym jeziorem Licheńskim.  

Józef Landowski 
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Integracyjne spotkanie członków SEiRP Koła w Kwidzynie w 
Cyganach 

27.05.2017 r. Koło SEiRP w Kwidzynie  zorganizowało integracyjne 
spotkanie dla emerytów i ich rodzin. Pogoda i apetyty dopisały, bawiono się 
doskonale przy dźwiękach muzyki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkową atrakcją był występ zespołu "Cyganeczki" oraz przejazdy bryczką 
po okolicznych lasach. 

Tadeusz Żebrowski 
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Członkowie koła SEiRP w Kwidzynie członkami IPA 

20.05.2017 r. w Cyganach koło Kwidzyna, Regionalne Koło IPA oraz SEiRP 
zorganizowały spotkanie w celu popularyzacji swej działalności. 

Prezes wojewódzkiego Oddziału IPA Maciej Matoń wręczył nowym 
członkom legitymacje, a właścicielom gospodarstwa agroturystycznego 
"Powiśle", certyfikat członka honorowego. 

Tekst i zdjęcia: Tadeusz Żebrowski 
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Sopot. Zebranie sprawozdawcze koła SEiRP 

17 marca 2017 roku, Koło SEiRP w Sopocie zorganizowało roczne zebranie 
sprawozdawcze połączone ze spotkaniem integracyjnym. Zebraniu 
przewodniczył prezes Koła kol. Andrzej Kurszewski. 

 

W zebraniu uczestniczyli: insp. Piotr 
Bolin - komendant miejski Policji w 
Sopocie i jego zastępca podinsp. Michał 
Biedrawa, prezes ZW SEiRP kol. Jan 
Pietruszewski oraz wiceprezes kol. 
Hieronim Brzozowiec. 

Prezes Koła przedstawił 
sprawozdanie z rocznej działalności, a 

skarbnik sprawozdanie finansowe za 2016 rok. Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej złożył informację z kontroli działalności Koła wraz z wnioskiem o 
udzielenie absolutorium Zarządowi Koła, które jednogłośnie zostało udzielone.  

Po części formalnej odbyła się część integracyjna. Z okazji Święta Kobiet 
członkowie Koła wręczyli obecnym kobietom kwiaty a prezes Koła złożył 
paniom serdeczne życzenia. 

Andrzej Kurszewski  

Zdjęcia: Kazimierz Czabrowski 
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Złote gody w kole sopockim 

Pięćdziesiątą rocznicę pożycia małżeńskiego obchodzili w Gdyni-Cisowej 
państwo Regina i Florian Popkowie. Kolega Florian jest członkiem koła SEiRP 
w Sopocie. 

Z tej okazji, na dziedzińcu kościoła parafialnego, prezes Koła SEiRP w 
Sopocie kol. Andrzej Kurszewski wraz z wiceprezesem kol. Stanisławem 
Kossakiem, w imieniu członków, zarządu koła i własnym złożyli dostojnym 
jubilatom życzenia wielu dalszych lat wspólnego pożycia w szczęściu i zdrowiu.  

Gościem na jubileuszowej uroczystości był również członek naszego Koła kol. 
Ludwik Chmielewski, który był świadkiem na ślubie jubilatów, co świadczy o 
tym, że przyjaźń może trwać wiecznie. 

Tekst i zdjęcia: Andrzej Kurszewski 
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Wejherowo. Kolejna wyprawa do Szwecji 

30 marca br. kolejny raz członkowie wejherowskiego Koła SEiRP 
uczestniczyli wraz z rodzinami w wycieczce po Karlskronie w Szwecji. 

Przewodnik wycieczki, 
kol. Tadeusz Trocki, w 
mieście Karola XI 
oprowadził nas po jego 
zabytkach. Następnie 
popłynęliśmy na wyspę 
Aspö, gdzie oglądaliśmy 
oryginalną drewnianą 
architekturę. Później 
zwiedziliśmy Muzeum 
Marynarki Wojennej z 

ciekawymi eksponatami, jak również nabrzeże królewskie, drewniany kościół 
garnizonowy, rzeźbę żebraka Matsa Rosenboma oraz wiele innych ciekawych 
miejsc. 

 
Na promie, po krótkim odpoczynku, większość wycieczkowiczów uczestniczyła 
w zabawie tanecznej. 

Tekst i zdjęcia: Tadeusz Trocki 
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Walne zebranie koła SEiRP w Mysłowicach 

28 marca 2017 r., w siedzibie koła terenowego SEiRP w Mysłowicach, odbyło 
się zebranie członków, podsumowujące realizację zadań w minionym 2016 r. 

 
Zebraniu przewodniczył Mieczysław Skowron - prezes koła, który przedstawił 

sprawozdanie z działalności Zarządu za miniony rok oraz plan pracy na 2017 r.  

Sprawozdanie finansowe koła za 2016 r. oraz preliminarz budżetowy na 2017 
r. przedstawiła Irena Rembek - skarbnik koła, a wnioski z pracy Komisji 
Rewizyjnej jej przewodniczący Ryszard Padewski. Po dyskusji, sprawozdania 
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oraz plany pracy przyjęte zostały jednogłośnie, co świadczy o właściwie 
realizowanych kierunkach i obszarach działalności koła. 

Oprócz spraw 
organizacyjnych, 

tradycyjnie, chwilą 
ciszy uczczono 
pamięć koleżanek i 
kolegów, którzy w 
ostatnim czasie 
odeszli na tzw. 
"wieczną służbę" 
oraz omówiono 
podjęte dotychczas i 
planowane w 

przyszłości przez Federację Służb Mundurowych RP działania, w związku z 
wejściem w życie tzw. ustawy represyjnej. 

Ważnymi punktami zebrania było wręczenie legitymacji nowoprzyjętym 
członkom Stowarzyszenia oraz apel o przekazywanie 1% od podatku 
dochodowego na fundusz pożytku publicznego SEiRP, co wykorzystane zostanie 
na pomoc dla najbardziej potrzebujących. 

Zbigniew Ziomka 
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Skierniewice. Wycieczka na Litwę 

W dniach 4.05–7.05.2017 roku, grupa 46 członków i sympatyków Koła w 
Skierniewicach przebywała na wycieczce autokarowej na Litwie. 

Program wycieczki był bardzo bogaty. Rozpoczęliśmy od zwiedzania Kowna by 
następnie zachwycać się wileńską starówką i w tym mieście zobaczyć uniwersytet, 
katedrę, Ostrą Bramę. Niezapomniane przeżycia to odwiedziny cmentarza na 
Rossie. 

 

Mieliśmy również możliwość podziwiania panoramy Wilna z wieży telewizyjnej. 
Kolejne atrakcje to odwiedziny letniej rezydencji Marszałka Piłsudskiego w 
Piekieliszkach oraz Zamku Księcia Witolda w Trokach. Dopełnieniem wrażeń 
duchowych było coś dla podniebienia czyli degustacja kibinów w karczmie 
tatarskiej. 
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Ryszard Zaborski 
Zdjęcia: Józef Kowalski 
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Posiedzenie ZW SEiRP w Opolu 

20 lutego 2017 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w 
Opolu, w którym udział wzięli prezesi wszystkich kół terenowych oraz zaproszeni 
goście, w tym członek ZG SEiRP, wiceprezes ZW, kol. Ryszard Żak. 
Gospodarzem posiedzenia było Koło nr 10. 

Tematem posiedzenia było: sprawozdanie z działalności ZW za 2016 r., 
sprawozdanie finansowe za 2016 r., uchwalenie preliminarza budżetowego na 
2017 r., sprawy bieżące, w tym aktualna sytuacja w kraju i województwie, oraz 
podzielenie się informacjami z Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego SEiRP i 
informacjami dot. tzw. ustawy represyjnej. 

Prezes ZW SEiRP kol. Henryk Szczotka złożył sprawozdanie z działalności 
członków ZW nakreślonych w planie pracy ZW na 2016, w tym działalności 
Stowarzyszenia w okresie kwiecień - październik 2016 r. 

W 2016 r. wydarzył się pożar budynku KPP w Nysie, w którym znajduje się 
siedziba ZWiZ KS Nr 1 w Nysie. Spowodowało to komplikacje dla pracy zarządu, 
bo choć nasze pomieszczenie nie doznało szkody, to musimy pomieszczenie 
udostępniać kolegom policjantom, bo pokój pozostaje w dyspozycji komendanta 
policji. Jest to rozwiązanie tymczasowe i uciążliwe. Posiedzenia ZW odbywały 
się, co dwa miesiące, za każdym razem organizowane przez inne koło terenowe 
m.in. w Nysie. Gogolinie i Namysłowie. 

Aktywność naszych członków była bardzo urozmaicona. organizowano różne 
spotkania, w tym spotkania integracyjne, imprezy sportowo-wypoczynkowe, 
wycieczki krajoznawcze, zawody sportowe, itp. organizowane przez Zarządy KS. 
W omawianym okresie aktywność poszczególnych kół znacząco wzrosła. 
Wszystkie Koła organizowały spotkania integracyjne, często w swoim gronie, dla 
swoich członków oraz sympatyków, ale też zapraszając do siebie przedstawicieli 
z innych KS, gdzie wspólnie integrowano całe, wojewódzkie środowisko 
emerytów służb mundurowych. Były organizowane też imprezy o zasięgu poza 
wojewódzkim a nawet międzynarodowym. Organizowano zabawy taneczne, 
turnieje sportowe, wycieczki itp. 

Należy dodać do tego wiele godzin spędzonych na dyżurach każdego tygodnia, 
pomoc wielu naszym koleżankom i kolegom w załatwianiu ich problemów, z 
którymi nie umieją sobie poradzić. Wspomnieć też można o pięknej akcji 
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„Znicz”. Inne akcje jak np. "paczka świąteczna", odwiedziny chorych emerytów 
w domach i szpitalach, masowy udział w tzw. ostatniej drodze, pracę w komisji 
socjalnej, itp. Nie sposób wszystkich wymienić. Są koła, które organizują piękne 
imprezy z okazji Dnia Dziecka dla dzieci w osiedlach i miasteczkach, 
współpracują z miejscowymi organizacjami i szefami organizacji 
samorządowych, burmistrzami, starostami powiatowymi, uczestniczą w pracach 
Rad Seniorów itp. 

Następnie głos zabrał członek ZG SEiRP, wiceprezes ZW, kol. Ryszard Żak, 
który omówił odbyty Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SEiRP, projekt szkolenia 
w obszarze kompetencji cyfrowych, obniżki emerytur, jak też przebieg zebrań 
sprawozdawczych w KS. 

Na zakończenie obrad Przewodniczący Komisji Wniosków i Uchwał w 
imieniu Komisji przedstawił uchwały w sprawie: 

− przyjęcia budżetu na 2017 r. i sprawozdania finansowego za 2016 rok, 
− przyjęcia szczegółowego planu pracy ZW i jego Prezydium na 2017 r. oraz 

sprawozdania z pracy i działalności Prezydium ZW za 2016 r. Uchwały 
zostały przyjęte przez zebranych jednomyślnie. 

Zbigniew Pasternak 
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Kalisz. Walne Zgromadzenie SEiRP 

28 kwietnia 2017 r. w Kaliszu odbyło się Walne Zgromadzenie Kaliskiego 
SEiRP. Zebranie ukierunkowane było na sprawozdanie z działalności zarządu i 
zarazem integracyjne spotkanie seniorów Kaliskiego Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Policyjnych. 

 

Prezes Kaliskiego Stowarzyszenia Zbigniew Gąsiorek, przywitał 
zaproszonych gości: Karolinę Pawliczak – wiceprezydenta Kalisza, Zbigniewa 
Włodarka – wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kalisza, podinsp. Tadeusza 
Królikowskiego i podinsp. Witolda Goździelewskiego - zastępców komendanta 
policji w Kaliszu, Jana Zachciała – prezesa ZW SEiRP w Poznaniu, Jana Górę i 
Zenona Górskiego z Koła SEiRP w Ostrzeszowie, Mariana Kruka – prezesa 
Zarządu Okręgowego ZER i Inwalidów, płk rez. Ryszarda Opalińskiego i Jana 
Koniecznego z Zarządu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Juliana Kaletę i 
Jana Paszyna – z Zarządu  Związku Emerytów i Rencistów Straży Pożarnej, 
Jarosława Ratajczyka z Zarządu  Związku Emerytów i Rencistów Służby 
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Więziennej oraz Jadwigę Banasiak i Małgorzatę Poczekałę z ZER MSW, a także 
Annę Bendkowską i Halinę Wójcicką z KMP w Kaliszu. 

Po tym przekazał prowadzenie zebrania Adamowi Wojcieszakowi. W 2016 r. 
i bieżącym na wieczną służbę  z naszych szeregów odeszli: Mieczysław Józefacki, 
Józef Bogulski, Leszek Gąsior, Jacek Dembski, Kazimierz Spaleniak, Jan Topko, 
Tadeusz Mikucki z ZEiR Pożarnictwa, Jan Stasiełuk z ZŻWP. Pamięć o nich 
uczciliśmy minutą ciszy. 

 

W swoim wystąpieniu prezes Zbigniew Gąsiorek podkreślił, m.in. że naszym 
celem jest pełna integracja i zapewnienie godziwego wypoczynku po latach 
służby. 

Wypracowaliśmy ciekawe formy pracy, jak: rajdy rowerowe, wycieczki 
turystyczne krajowe i zagraniczne, pikniki integracyjne, spartakiady strzeleckie, 
spotkania historyczne, spotkania weteranów 75 plus, spotkania z komendantami: 
wojewódzkim i miejskim policji, powołano zespoły problemowe, prowadzimy 
kronikę, informujemy zainteresowanych o naszych inicjatywach na stronie 
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internetowej i na tablicach ogłoszeń; każdy poniedziałek mamy dyżury w naszej 
siedzibie; nasi członkowie biorą czynny udział w pracach innych organizacji 
pozarządowych, angażujemy się do imprez organizowanych przez miejskie 
organy samorządowe; uczestniczymy w debatach społecznych o tematyce 
„bezpieczeństwo w mieście i powiecie”, odwiedzamy chorych i pomagamy im w 
rozwiązywaniu problemów życia codziennego; pomagamy chorym w 
zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny, uczestniczymy w opracowaniu wniosków 
o zapomogi dla seniorów (komisja socjalna). Jesteśmy otwarci na nowe 
inicjatywy, które pozwolą nam miło spędzać życie seniora i skutecznie 
rozwiązywać istniejące problemy życiowe. 

Prezes podkreślił, że wszystko co robimy, zawdzięczamy aktywnemu 
działaniu członkom naszego zarządu, kierownikom zespołów problemowych i 
koleżankom jeszcze pracującym: Jadwidze Banasiak, Małgorzacie Poczekale, 
Ani Bendkowskiej i Blance Sobczak oraz wielu innym. Składamy im 
podziękowania wyróżniając ich odznaczeniami, dyplomami i listami 
pochwalnymi. 

Prezes podziękował za wsparcie naszych działań władzom samorządowym 
miasta Kalisza, szczególnie pani Karolinie Pawliczak i kierownictwu Komendy 
Miejskiej Policji oraz państwu Margocie i Cezaremu Suszyńskim za goszczenie 
nas w swoim lokalu. 

Podkreślił bardzo dobrą współpracę SEiRP z bratnimi służbami mundurowymi 
(wojska, pożarnictwa i służby więziennej) w ramach Federacji Stowarzyszenia 
Służb Mundurowych, za co serdecznie podziękował. 

Następnie kol. Henryk Kubiak przedstawił plan pracy naszego Stowarzyszenia 
na 2017 r. Sprawozdanie i plan pracy zostały jednogłośnie zatwierdzone. 

Po wystąpieniu prezesa głos zabrali: wiceprezydent m Kalisza – Karolina  
Pawliczak, zastępca komendanta miejskiego policji – podinsp. Tadeusz 
Królikowski, i prezes ZW naszego Stowarzyszenia – Jan Zachciał. Mówcy 
podkreślali aktywne, o szerokim zakresie działanie naszego Stowarzyszenia oraz 
aktywny udział członków w życiu miasta. Prezes ZW SEiRP – Jan Zachciał 
zaznaczył, że kaliskie stowarzyszenie należy do najbardziej rozwijających się, o 
bardzo szerokim zakresie działania, należy do najliczniejszych w województwie 
i wprowadza co raz to nowe formy pracy. 
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Kol. Grażyna Jasiukiewicz przedstawiła zasady działania komisji socjalnej 
oraz tryb i sposób rozwiązywania problemów finansowych naszych emerytów i 
rencistów, Kol. Waldemar Pawlak poinformował o planowanych w 2017 r 
wycieczkach, Kol Jan Wojcieszak przedstawił jakie zadania wykonało w 2016 r. 
koło PTTK „Z Buta” i poinformował o planowanych zamierzeniach w 2017 r. 
Kol Roman Wojciechowski przybliżył problematykę ubezpieczeń na życie oraz 
przedstawił potrzebę korzystania z tych ubezpieczeń. 

Za aktywną działalność społeczną zostali wyróżnieni: 

„Honorową Odznaką XXV- lecia SEiRP Południowej Wielkopolski”: Jerzy 
Jędraszczyk, Małgorzata Szewczyk, Bogdan Płonka, Krzysztof Głuszczak, 
Sławomir Juraszek. 

Honorową Odznaką „Za Zasługi dla FSSM Emerytów i Rencistów m. 
Kalisza”: Alina Szczupłowska, Małgorzata Kołata, Ireneusz Chamielec, Grażyna 
Jasiukiewicz, Grażyna Kaczmarkiewicz, Andrzej Karolak, Jan Szafrański. 

Brązowym Krzyżem ZŻWP: Karol Terczewski. 

Medalem XXXV-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”: Dariusz 
Stępniak, Krzysztof Balcerzak, Eugeniusz Nowak, Ryszard Pietrzak, Jerzy 
Bartoszewski. 

Dyplomami ZW SEiRP – za zasługi dla emerytów i rencistów policyjnych: 
Antoni Andrzejczak, Zbigniew Cierniak, Zbigniew Bogdański. 

Po obiedzie, przy kawie i ciastku rozpoczęto wieczorek taneczny i 
wspomnienia z różnych momentów służby. Spotkanie przebiegało w miłej i 
przyjemnej atmosferze. 

Roman Wojciechowski 
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Kalisz. Dzień zwycięstwa nad faszyzmem 

Uroczystości 72. rocznicy zakończenia II wojny światowej, w dniu 8 maja 
2017 roku, weterani i członkowie emeryckich służb mundurowych w Kaliszu 
rozpoczęli od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy na grobach żołnierzy 
radzieckich przy ulicy Częstochowskiej. 

 

Następnie w Starostwie Kaliskim odbyło się spotkanie Federacji Służb 
Mundurowych, zorganizowane przez starostę Krzysztofa Nosala. Udział wzięli: 
weteran II wojny światowej 98-letni płk Józef Kuźmiak, który jako Sybirak 
wstąpił do Wojska Polskiego i przeszedł cały szlak bojowy od Lenino do Berlina, 
ks. kapelan płk Tadeusz Pałuska, prezes Związku Sybiraków pani Eugenia 
Pastuszek, przedstawiciele Zarządu Związku Kombatantów i byłych Więźniów 
Politycznych w Kaliszu. Przybyli także emeryci wojskowi, straży pożarnej,  
20-osobowa grupa emerytów policyjnych, młodzież szkół mundurowych z 
Kalisza i Liskowa. Na wstępie uroczystości wprowadzono sztandar Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego. Minutą ciszy uczczono żołnierzy, którzy oddali 
życie za wolność naszej ojczyzny. 
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Podczas spotkania wręczono wyróżniającym się w pracy społecznej seniorom 
wojska i policji odznaczenia: 

Brązowy Krzyż  ZŻWP otrzymali: st. sierż. Benedykt Owczarek, sierż. Bogdan 
Militowski.Medalem FSSM m. Kalisza uhonorowano: ks. płk. Tadeusza Pałuskę, 
płk Józefa Kuźmiaka, Krzysztofa Nosala – starostę kaliskiego, st. sierż. szt. Jana 
Janiaka. 

 

Po wyróżnieniach, prelekcję na temat okupacji i okresu po wyzwoleniu Kalisza 
wygłosił dr Maciej Błachowicz, prezentując również zdjęcia z tamtych czasów. 
Swoimi wspomnieniami sprzed 72 lat podzielili się pani Pastuszak, płk Kuźmiak 
i płk Opaliński. Młodzież Szkoły Muzycznej w Kaliszu dała koncert fortepianowy 
i trębaczy. 

Uwieńczeniem spotkania były miłe wspomnienia poruszane przy kawie i 
ciastku. 

H. Kubik  
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Kaliski Zarząd SEiRP pamięta o chorych emerytach 

Tradycyjnie dwa razy w roku, wiosną i jesienią, członkowie zarządu 
Kaliskiego SEiRP odwiedzają w domach naszych emerytów i rencistów, którzy 
nie uczestniczą w spotkaniach integracyjnych. 

 

Podczas spotkań przekazaliśmy im drobne podarunki: pudełka życia, 
suplementy witaminowe i skromne upominki przekazane przez czynnych 
funkcjonariuszy policji. Spotkania przebiegały w atmosferze wspomnień 
minionych lat służby. Cieszył fakt, że mimo choroby nasi seniorzy wykazywali 
się dobrą pamięcią i dowcipem. 
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Podczas tych spotkań wysłuchaliśmy ich problemów i staraliśmy się pomagać im 
w rozwiązywaniu wielu trudnych kłopotów życia codziennego. 

Roman Wojciechowski 
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Kalisz. Klubowe otwarcie sezonu „Ceków 2017” 

18 marca 2017 roku członkowie i sympatycy Koła PTTK „Z Buta” przy 
Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów Policyjnych w Kaliszu, pomimo 
końcówki zimy, zainaugurowali sezon wiosenny organizując spotkanie 
piknikowe w zaprzyjaźnionym Kole Łowieckim w Cekowie. 
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Pomimo niesprzyjającej pogody, w otwarciu sezonu wzięło udział 25 osób. Na 
rozpoczęcie spotkania na każdego uczestnika czekała gorąca herbata oraz talerz 
rozgrzewającej wspaniałej zupy gulaszowej. Dodatkowo obfity stół „szwedzki” 
pozwalał na wszechstronne pieszczenie podniebienia. 

Nie zabrakło oczywiście ogniska i pieczonych kiełbasek. Wiejący momentami 
bardzo silny wiatr miotał naszym ogniskiem wyzwalając z niego miliony iskierek, 
co robiło niesamowite wrażenie podczas zapadającego zmroku. 

 

Jednak zgodnie z panującym powiedzeniem wśród turystów, a za takich się 
uważamy, „Nie ma złej pogody, są źle ubrani turyści’’. 

Zabawa przy kominku i wspaniałej muzyce trwała do późnych godzin 
wieczornych. 

Henryk Kubik, Roman Wojciechowski 
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Kalisz. Udział Koła PTTK przy SEiRP w rajdzie „Płock 2017” 

W dniach 1-2 kwietnia 2017 roku odbył się „XII Ogólnopolski Rajd do Miejsc 
Pamięci Narodowej „ PŁOCK – 2017 r.”. W ramach rajdu obchodzono także 
jubileusz 35-lecia KTM „MOTOMEDYK” działającego przy PTTK w Płocku. 
Rajd organizował Klub Turystyki Motorowej PTTK „Motomedyk„ w Płocku oraz 
Oddział Miejski PTTK w Płocku. W rajdzie uczestniczyło kilkadziesiąt osób z 
całej Polski. Celem było uczczenie 35-lecia Klubu „Motomedyk” oraz 
upamiętnienie Poległych w walkach w obronie Płocka w I i II wojnie światowej, 
i w 1920 r. 

 

W tym roku po raz pierwszy w rajdzie uczestniczyła także drużyna-załoga 
Koła PTTK „Z BUTA” przy SEiRP w Kaliszu w składzie: Adam Wojcieszak, 
Henryk Kubik, Małgorzata Poczekała, Karol Jerczak i Krzysztof Głuszczak. 

Trasa biegła szlakiem nekropoli płockich i okolicznych miejscowości. 
Zaczęliśmy od Cmentarza Prawosławnego. Następnie przemieściliśmy się na 
Cmentarz Garnizonowy, gdzie są pochowani uczestnicy wojen z lat 1914-1918, 
1920 i 1939 roku. Na Cmentarzu Rzymskokatolickim na Radziwiu najstarszy 
nagrobek pochodzi z 1881 roku. Zakończenie części rajdowej nastąpiło na 
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Cmentarzu Parafialnym w Soczewce, gdzie znajduje wydzielona kwatera 
żołnierzy Wojska Polskiego poległych w tych okolicach we wrześniu 1939 roku. 
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Po zakończeniu części objazdowej rajdu przyszedł czas na sprawdzian wiedzy 
czyli test składający się z trzynastu pytań dotyczących historii Płocka oraz z trasy 
rajdu i cmentarzy, a wieczorem oczywiście turystyczne pogaduszki i biesiada. 2 
kwietnia ponownie wyjechaliśmy do Płocka i z przewodnikiem zwiedzaliśmy 
miasto. 

Po obiedzie nastąpiło ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i pucharów. 
Nasza drużyna zajęła III miejsce w klasyfikacji końcowej rajdu, natomiast w 
konkursie wiedzy II miejsce. A jeśli chodzi o najbardziej wesołą drużynę, to nie 
daliśmy szans nikomu. Przyznano nam pierwszą lokatę. 

Zwycięzcy (pierwsza trójka), otrzymali piękne puchary, dyplomy i nagrody. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa w rajdzie, znaczki 
rajdowe, wlepki do książeczek motorowych oraz nagrody indywidualne.  

Adam Wojcieszak i Henryk Kubik 

 

Kalisz. Rowerem do Nowolipska 

Już tradycyjnie w dniu 1 maja, także w tym roku, członkowie naszego koła 
PTTK „Z Buta” przy SEiRP w Kaliszu wzięli udział w Kolarskim Rajdzie 
organizowanym przez nasze koło do ciekawych miejsc. 
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W bieżącym roku wybór padł na Nowolipsk i odwiedziny naszego kolegi 
emeryta Zbigniewa Jóźwiaka. 

 

Na starcie zameldowało się 12 osób: Adam Wojcieszak, Henryk Kubik, 
Krzysztof Głuszczak, Mariusz Kołodziej, Sławomir Juraszek, Paweł Juraszek, 
Marcin Orzechowski, Jolanta Orzechowska, Tomasz Melka, Tomasz Kowaliński 
oraz nasz serwis techniczny samochodem Zbigniew Bogdański i Małgorzata 
Poczekała. 

Trasa biegła ścieżkami rowerowymi przez Kalisz, (os. Majków), Pawłówek, 
Czajków, Poklęków, Bogucice, Rychnów, Skrajnie, Janków Pierwszy, Blizanów, 
Lipe, Dębniałki i Nowolipsk, gdzie na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego 
i Strzelnicy Sportowej przywitał nas kolega Zbyszek Jóźwiak, częstując kawą i 
herbatą. Pomimo wcześniejszych kilku dni deszczowych pogoda nam dopisała i 
mogliśmy podziwiać wiosenne pejzaże a także zabytkowe kościoły w 
Rychnowie, Blizanowie i Lipe. 
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Po krótkich rozmowach i wspomnieniach z czasów wspólnej służby 
przystąpiliśmy do zawodów strzeleckich o Puchar Stowarzyszenia Emerytów i 
Rencistów Policyjnych przy KMP w Kaliszu. 

 

Zwyciężył kolega Henryk Kubik z wynikiem 91 pkt. na 100 możliwych (w 
tym 6 razy trafił w 10). Drugie miejsce zajął kolega Paweł Juraszek z wynikiem 
89 pkt., na trzecim miejscu uplasował się kolega Sławomir Juraszek z wynikiem 
82 pkt. Trzech najlepszych zawodników w nagrodę otrzymało puchary 
ufundowane przez SEiRP w Kaliszu. 

Po zakończeniu zawodów strzeleckich i wspólnym zdjęciu, rozpaliliśmy 
ognisko przy którym odbyło się pieczenie kiełbasek. Posileni i pożegnani przez 
kolegę Zbyszka wyruszyliśmy w drogę powrotną. 

Adam Wojcieszak, Roman Wojciechowski 
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Jarosław. Zebranie sprawozdawcze 

Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, Koło w 
Jarosławiu, 24.02.2017 r. zorganizował zebranie sprawozdawcze za 2016 rok, 
połączone z obchodami Dnia Kobiet. W spotkaniu uczestniczyli emeryci 
policyjni, żony emerytów oraz wdowy po emerytach, a także zaproszeni goście: 
Jadwiga Machura - przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów Rencistów i 
Inwalidów w Jarosławiu, Wiktor Kowal - prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP 
w Rzeszowie, Ryszard Tyczyński – wiceprezes ZW SEiRP. 
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Prezes koła Józef Stecko omówił działania podejmowane przez Zarząd w roku 
2016 i przedstawił program działań na 2017 rok. 

Janina Daraż zapoznała zebranych z protokołem Komisji Rewizyjnej, nie 
stwierdzając zaniedbań w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia, oraz 
uchwał własnych koła. Omówiono też aktualne sprawy i problemy będące w 
zainteresowaniu i nurtujące nasze środowisko. 

Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie Wiktor Kowal 
przedstawił aktualną sytuację związaną z ustawą zmniejszającą wysokości 
emerytur i rent służb mundurowych. 

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet panowie złożyli paniom serdeczne 
życzenia zdrowia i szczęścia. 

Spotkanie po części oficjalnej przyjęło charakter karnawałowej zabawy, 
podczas której przy dźwiękach muzyki zespołu w miłej atmosferze bawiono się 
do godzin wieczornych. 

Marian Borcz 

 
Lubaczów. Zebranie sprawozdawcze 

8.03.2017 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za 2016 r. Koła 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Lubaczowie, połączone z 
obchodami Święta Kobiet. W zebraniu uczestniczyli komendant powiatowy 
Policji w Lubaczowie Grzegorz Błaszczyk, przewodniczący NSZZP przy KPP 
Lubaczów Marek Kobylarz, wiceprezes Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w Przemyślu Koło nr 2 
w Lubaczowie Robert Buczek.W pierwszej części, po wysłuchaniu sprawozdań i 
dyskusji zatwierdzono sprawozdanie z działalności koła za 2016 r. Podjęto 
stosowne uchwały dotyczące preliminarza wydatków i kierunków pracy na 2017 
r. oraz określono wysokość pogotowia kasowego. 
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Na wniosek Zarządu Koła za wzorowe wykonywanie zadań i aktywną 
działalność na rzecz Stowarzyszenia Kol. Józef Gałas uchwałą ZG SEiRP został 
odznaczony odznaką „ Za zasługi dla SEiRP z dyplomem”, a 14 członków koła 
uchwałą ZW SEiRP w Rzeszowie wyróżniono dyplomami uznania, zaś 2 
członków dyplomami pochwał. Odznaczenia i dyplomy wręczał prezes Koła wraz 
z komendantem powiatowym policji. 
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W drugiej części zebrania Zarząd Koła złożył serdeczne życzenia swym 
członkiniom z okazji Święta Kobiet, a prezes i wiceprezes Koła wręczyli 
kobietom kwiat orchidei. Komendant powiatowy wraz z przewodniczącym 
NSZZP dołączyli się do życzeń wręczając paniom po tulipanie. Po życzeniach 
przy dźwiękach akordeonu i lampce szampana wspólnie odśpiewano „Sto lat” i 
na „Zdrowie Pań”. 

Marek Kisz 

 
Dzień Kobiet w Tarnobrzegu 

8 marca 2017 r., w nastroju wiekowej tradycji obchodów 
Międzynarodowego Dnia Kobiet, spotkały się tarnobrzeskie emerytki, 
członkinie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. 

Prezes Zarządu Koła Stanisław Czachurski, przekazując paniom 
pozdrowienia, życzenia i podziękowania za organizacyjną aktywność 
zaznaczył, że charakter tego rocznego święta odbiega od poprzednich. 
Przybrało ono czarną barwę w wielu miastach polskich a także poza 
granicami RP. Zapowiadane na dziś protesty mają różne źródła 
motywacji, samotne macierzyństwa, wykluczenia ekonomiczne, troska o 
wolność kobiet, to tylko niektóre z nich. Dzisiejsze wielkie wydarzenie 
pobawione pierwotnego zalążku dumy, radości oraz poczucia zwycięstwa 
kobiet w walce o swoje prawa, wyróżnia się zatroskaniem o przyszłość. 
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Stanowione ostatnio polskie prawo, odnoszące się do kobiet, ogranicza 
swobodę pań do decydowania o sobie. Obecne tu środowisko objęła także 
grudniowa ustawa restrykcyjna jako świadczeniobiorców emerytur i rent, 
byłych pracownic resortu spraw wewnętrznych. 

Miłym akcentem była wręczenie dowodów uznania osobom, które 
troskliwie wspierają funkcjonowanie Koła. Odznaką ZG SEiRP „Za 
Zasługi z dyplomem” uhonorowany został komendant miejski Policji 
podinspektor Stanisław Sekuła i st. aspirant Marzena Sajbot. Dyplomem 
uznania ZG SEiRP wyróżniono: Krystynę Michońską, natomiast Dyplom 
Uznania ZW SEiRP w Rzeszowie odebrała Zofia Zaremba. Wręczenia 
wyróżnień dokonał wiceprezes ZW SEiRP w Rzeszowie Tadeusz Kagan. 

Dalsza część spotkania przebiegała w luźnej atmosferze, przy 
poczęstunku, ale w zatroskaniu o jutro. Bolesne, że współcześnie znowu 
trwa walka o te same prawa które posiadają już kobiety w innych 
europejskich krajach. Niemal z przed wieku zwycięską walkę kobiet o ich 
prawa przywoływano w konfrontacji z dzisiejszą rzeczywistością, kiedy 
tysiącom kobiet restrykcyjną ustawą radykalnie ograniczono jedyne 
źródło egzystencji jaką jest emerytura lub renta. Boli nie mniej to, że chce 
się nas pozbawić życiorysów, motywując osąd dziejową sprawiedliwością 
i nie znaną prawu odpowiedzialnością zbiorową. 

Kobieta, premier polskiego rządu, osądzając rodaczki, byłe 
funkcjonariuszki państwa, służące mu do 31-07-1990 roku, zaliczyła je do 
oprawców totalitarnego państwa – w imię sprawiedliwości społecznej. 
Inna posłanka domagała się zabrania im (mundurowym) wszystkiego i 
wysłania gołych na Sybir. Ale jako chrześcijanka godzi się na ich 
sprowadzenie do najniższego poziomu. „Szanujący” kobiety rzecznik 
partii głosił, że emerytury tym zbrodniarzom już dawno należało odebrać. 
Inny polityk domagał się wybatożenia na gołą d…ę kobietę za to, że 
potępiła kult żołnierzy wyklętych. Pytano jak w tym świetle rozumieć 
propagandę głoszącą, że nowa władza państwowa przywraca Polakom 
nadzieję na sprawiedliwość, poczucie sprawiedliwości, pewność 
obywatela wobec prawa. 
Bronisław Zimny, zdjęcia: Wiesław Wolak 
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Dzień Kobiet w Szczecinie i Stargardzie 

15 marca 2017 roku w Szczecinie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia 
Kobiet. W uroczystości uczestniczyło około 50 pań. Były życzenia, toast za 
zdrowie pań i słodycze wręczane osobiście przez prezesa Zarządu Miejskiego 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Szczecinie. Spełnienia 
marzeń, nieustającego optymizmu, dużo szczęścia i uśmiechu oraz wiele radości 
życiowej od prezesów Henryka Karcza i Ireneusza Koczana. 

Natomiast w Stargardzie uroczyste spotkanie z tej okazji odbyło się w dniu 11 
marca. W spotkaniu wzięły udział: wicestarosta Iwona Wiśniewska, członek 
Zarządu Powiatu Irena Agata Łucka i wiceprezydent Stargardu Ewa Sowa. 
Uczestniczyli także przedstawiciele zarządów kół NSZZP, ZZPP i SEiRP. 

Spotkanie otworzył komendant powiatowy Policji w Stargardzie insp. Robert 
Nowak, który powitał gości oraz uczestników uroczystości, a przede wszystkim 
kobiety i przekazał życzenia. Następnie organizatorzy spotkania wręczyli każdej 
kobiecie tradycyjny kwiatek oraz upominek w postaci maskotki. 

W trakcie spotkania wręczono legitymacje członkowskie SEiRP nowo 
przyjętym członkom. Potem nastąpiła część nieoficjalna. Wszystkie Panie bawiły 
się w doskonałych humorach. Pozostały piękne wspomnienia. 
Danuta Łosiniecka i Zdzisław Kasendra 
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Aniela Niemiec. Urodziny emerytki 

Urodziła się 17.03.1937 r. w Babkach (województwo łódzkie). W czasie wojny 
przebywała w Niemczech gdzie przymusowo pracowali jej rodzice. Po wojnie 
tułaczy los sprowadził jej rodzinę na Ziemie Odzyskane w okolicy Zielonej Góry, 
gdzie podjęła pierwszą pracę po szkole introligatorskiej. W roku 1961 wraz z 
mężem Grzegorzem, ówczesnym pracownikiem milicji przeprowadzili się do 
Czarnego Boru a następnie do Kamiennej Góry. W roku 1962 podjęła pracę jako 
sekretarka- maszynistka w milicji w Kamiennej Górze. Po kolejnych awansach 
dosłużyła się stopnia starszego chorążego i stanowiska kierownika referatu 
ogólnego. W roku 1990 odeszła na zasłużoną emeryturę po przepracowaniu 36 
lat, w tym 28 lat w milicji. 

 

Jubilatka była wielokrotnie nagradzana nagrodami resortowymi, w tym 
srebrną i złotą odznaką „Zasłużony w służbie narodu”. 

Prezes Koła SIERP w Kamiennej Górze Jan Kurzeja, za aktywne wspieranie 
działalności koła wręczył jubilatce z okazji jubileuszu 80-lecia urodzin 
pamiątkowy dyplom i życzył długich lat życia. 

Jan Kurzeja, zdjęcie: Zbigniew Małaszyński 
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Wejherowo. Wystawa Tadeusza Trockiego 

16 marca 2017 roku w Miejskim Domu Kultury w Rumi odbył się kolejny 
wernisaż wystawy malarstwa członka SEiRP koła wejherowskiego kol. Tadeusza 
Trockiego pt. "Stąd do ciekawego świata". 

Wśród zaproszonych gości byli: prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, 
prezes wejherowskiego Koła SEiRP kol. Waldemar Nowoczyn, prezes 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, oddział w Wejherowie, Mirosław Gaffka 
oraz malarze i goście z Gdańska, Gdyni, Wejherowa, Luzina, Stężycy, Rumii i 
innych miejscowości.  
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W wykonaniu artystki Teatru Muzycznego w Gdyni Pani Agnieszki Babicz 
usłyszeliśmy piosenki (szlagiery) znanych kompozytorów, które tworzyły 
muzyczną oprawę wystawy. 

Tekst i zdjęcia: Tadeusz Trocki 
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ZŁOTE MAKSYMY 

Straszydłem jest polityki, nie dobrym rządem, gdzie urzędnik wykonania 
praw strzegący ma więcej mocy niżeli sam prawodawca. 

Stanisław Staszic 
 

Dopiero gdy opuścił służbowy fotel, okazało się, że tam nikt nie siedział. 
Tadeusz Gicgier 

 
Za pomocą stanu oblężenia każdy osioł potrafi rządzić. 

Camillo Cavour 
 

Rzecznik rządowy to człowiek, który kicha, gdy rząd jest zaziębiony. 
Henri Tissot 

 
Dla niektórych pojęcie władzy wyraża się możliwością jej nadużywania. 

Andre Malraux 
 

Ostateczny rodzaj niesprawiedliwości –wedle Platona – gdy to, co jest 
niesprawiedliwe, uważa się za sprawiedliwe. 

Michel de Montaigne 
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Janusz Maciej Jastrzębski – tomik „Kołtuny”  

Fragment rozdziału „Nowe porządki” 
 
…Tworzenie praw i uchwał w ręce powierzono 
Dwóm jego dobrym znawcom. Szczerze w nich wierzono. 
Jeden miał długoletnią przestępczą karierę. 
Każdy adwokat  przy nim był zwyczajnym zerem, 
Gdy szło o znajomości różnych sztuczek prawnych. 
 
Drugi też w nich był biegły… Szarlatan wytrawny, 
By trwać przy żłobie, w różne się skóry przebierał, 
A później się  bezczelnie przeszłości zapierał. 
Każdy przepis naciągnął, przekręcił lub złamał, 
Na czarne mówił białe, w żywe oczy kłamał, 
I z cynicznym uśmieszkiem przeciw prawdzie stawał. 
Z urodą nienachalną, wyglądem się zdawał 
Być fryzjerem sprzed wieku, z miasteczka małego. 
 
Obaj doszli do kunsztu tak niebywałego, 
Że nawet Null Zenobi, minister od prawa, 
Z ich doświadczeń korzystał, i za wzór ich stawiał 
Swoim współpracownikom do  spraw legislacji, 
Że gwałcić mogą wszystko w prawa regulacji, 
Bo gdy zasady prawne sprytnie są łamane, 
Za zgodne z konstytucją mogą być uznane. 
 
Pan Tosiek Makabrewicz kwestiami ważnymi 
W urzędzie zawiadywał, w tym i wojskowymi, 
Gdyż odpowiadał również za obronne sprawy. 
Niezbyt zrównoważony, żądny władzy, sławy. 
W fantazjach, w bajdurzeniu nie miał równych sobie, 
I sam baron Münchhausen przewracał się w grobie 
Z zazdrości, że go Tosiek pokonuje w blagach. 
 
W wyglądzie miał coś w sobie ze wschodniego maga. 
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Tłumy się poddawały jego czarnym sztuczkom, 
Lecz nie ma się co dziwić naiwnym i głupcom, 
Jeśli on sam niekiedy, w to co mówił, wierzył. 
Szeptano, że wysoko w swych ambicjach mierzył 
I podstępnie chciał Panią z pałacu obalić. 
Żeby jej miejsce zająć. 

Też konflikt rozpalić 
Światowy, by zabłysnąć, tak jak Napoleon. 
Wierzył, że wodzów wielkich czeka go panteon. 
Ponoć w spirytystycznych seansach także brał udziały, 
I zasięgał tam porad guru Che Guevary. 
Nie przewidział nieszczęśnik w swoim zadufaniu, 
Że za spisek poddany będzie grillowaniu 
Powolnemu, póki się na skwarkę nie stopi. 
 
Na razie żył spokojnie w swym świecie utopii, 
 Nie przestawał na starych, ciągle tworzył nowe. 
Uwielbiał przeprowadzać  też czystki kadrowe. 
 
Miał słabość do milutkich misiaczków pluszowych. 
Polecił  ich zakupić w celach reklamowych 
Ponad tysiąc, odzianych w wojskowe mundury… 
I gdy na gadżet spojrzał, czuł cierpnięcie skóry. 
Łzy same ze wzruszenia leciały mu ciurkiem… 
 
Czym też się wzruszał bardziej: misiem czy mundurkiem? 
Nie wiadomo… I także do dziś  nie jest pewne, 
Czy łzy były radości, czy też raczej rzewne?... 
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Kazimierz Otłowski 

Historia i pomniki 
 
Historia, jako nauczycielka życia, 
gdy nie ma nic do ukrycia, 
z tego, co było przed laty, 
z cokołów zwala dawne majestaty. 
 
Niektórzy, czy słusznie? historii wypominają, 
że ślady jej wyznaczają 
nie tylko "okrągłe stoły", 
lecz także puste cokoły. 
 
Gdy zmieniają się ustroje, 
zwycięzcy chcą mieć pomniki swoje, 
wnet nadchodzą więc momenty, 
gdy burzy się stare postumenty. 
 
Wtedy się pojawia taka maniera, 
a fama to głosi, 
jedne pomniki się rozbiera, 
inne zaś się wznosi. 
 
Zwycięzcy powinni więc ograniczać mozoły 
i pozostawiać nienaruszone cokoły, 
będą wtenczas spełnione względy ekonomiki 
na ocalonych cokołach staną nowe pomniki. 
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Mjr Edward Strzelecki (1939–2017) 

13 maja 2017 roku, w wieku 78 lat zmarł major w stanie spoczynku, magister 
Edward Strzelecki. 

Urodził się 23.02.1939 roku w 
Skierniewicach i całe jego życie 
było związane z tym miastem. 
Tu dorastał, uczył się i tu w 1961 
r. rozpoczął służbę w milicji jako 
dzielnicowy. Po ukończeniu 
Szkoły Oficerskiej w Szczytnie 
pełnił funkcję kierownika 
Referatu Operacyjno-
Dochodzeniowego w 
Komendzie Powiatowej Milicji 
w Skierniewicach. Po 
reorganizacji województw został 
zastępcą komendanta 
miejskiego, a po ukończeniu 
Akademii Spraw 
Wewnętrznych, komendantem 
miejskim (szefem) w 
ówczesnym Rejonowym 
Urzędzie Spraw Wewnętrznych. 
Na emeryturę odszedł w roku 
1989 roku. 

Od razu wstąpił do Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. 
Początkowo pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Koła w Skierniewicach, a 
następnie przez 5 kadencji był prezesem tego koła. Jego zaangażowanie w 
działalność dla rozwoju i dobra członków koła zaowocowało tym, że w 2012 r w 
zorganizowanym przez Zarząd Główny konkursie na „Najaktywniejsze Koło w 
kraju”, organizacja skierniewicka zajęła w skali województwa łódzkiego 
pierwsze miejsce, a trzecie w kraju. 
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Edward Strzelecki pełnił również funkcję I wiceprezesa Zarządu 
Wojewódzkiego w Łodzi, był wiceprzewodniczącym Zespołu Organizacyjnego 
Zarządu Głównego w Warszawie, członkiem komisji socjalnej przy Komendzie 
Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz delegatem na Zjazd Krajowy. 

W środowisku emerytów i rencistów policyjnych cieszył się opinią bardzo 
dobrego działacza społecznego, który z wielkim zaangażowaniem wykonywał 
wszystkie przyjęte obowiązki. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej 
był wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi, m. in. 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, brązowym i srebrnym 
Krzyżem Zasługi, brązowym i srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Policji”, 
Odznaką „Za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych„ a w roku jubileuszu 25-lecia Stowarzyszenia wpisem do Księgi 
Zasłużonych. 

Całe dorosłe życie Edwarda Strzeleckiego to służba, przez 28 lat dbał o 
bezpieczeństwo obywateli i przez kolejne 28 na wszelkie sposoby pomagał 
naszym emerytom i rencistom. 

Pogrzeb Prezesa odbył się 19 maja 2017 roku. Został pochowany na cmentarzu 
w Skierniewicach przy ul. Kozietulskiego. 

Zmarłego żegnali: prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych 
Zdzisław Czarnecki, członek ZG SEiRP Zdzisław Pietryka, prezes Zarządu 
Wojewódzkiego SEiRP Zdzisław Pełka, członkowie rodziny oraz bardzo liczne 
grono byłych podwładnych z czasów służby, członkowie Koła SEiRP w 
Skierniewicach, przyjaciele i znajomi. 

W mowie pożegnalnej przypomniano drogę życiową i zasługi zmarłego 
Prezesa. 

Uroczystości asystował sztandar Zarządu Głównego Stowarzyszenia. 

Spoczywaj w pokoju ! 
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Komunikat o darowiznach 

KOMUNIKAT 
Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb 

Mundurowych RP 
z dnia 09 stycznia 2017 r. 

 W grudniu 2016 r. Parlament RP uchwalił, a Prezydent RP – podpisał ustawę 
zmieniającą ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz ich rodzin. 

Ustawą tą, w sposób bezprecedensowy, odebrano świadczenia emerytalne i rentowe za 
okres służby w organach bezpieczeństwa PRL, (o czym świadczy współczynnik 0,0% za 
każdy rok służby). Jednocześnie, dla osób „uznanych” za funkcjonariuszy 
bezpieczeństwa „państwa totalitarnego”, wysokość emerytury, renty, renty rodzinnej, nie 
może być wyższa niż średnia z ubezpieczenia powszechnego. 

 Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP od lipca 2016 r. prowadzi 
działania przeciwko tym rozwiązaniom prawnym. 

Przyjęta strategia zależna jest od posiadanych środków finansowych. 

Do chwili obecnej wydatkowano kwotę ok. 50.000, zł, z tego: Federacja 25.000,zł – na 
konferencję oraz finansowane przez SEiRP 16.000,zł – na opinię prawną i ok. 8.000, zł 
– na obsługę manifestacji pod Sejmem. 

Przewidujemy konieczność przygotowania opinii prawnych w zakresie działań na arenie 
międzynarodowej i krajowej zarówno dla organizacji  jak i dla osób indywidualnych. 

Aktualnie prowadzone są rozmowy z kancelariami prawnymi specjalizującymi się w 
problematyce ochrony praw obywatelskich, prawa międzynarodowego oraz prawa pracy 
i ubezpieczeń społecznych. 

Aby zrealizować te zadania, niezbędne są znaczne środki finansowe. Dlatego też 
utworzono odrębne konto w banku Pekao S.A. pod nazwą „DAROWIZNY”  o numerze: 

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880 

z którego środki będą wykorzystywane tylko na następujące cele: opinie prawne, wzory 
dokumentów procesowych, publikacje prasowe oraz materiały propagandowe. 

 W związku z powyższym, zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o wpłaty 
na wyżej wymienione konto w postaci kwoty jednorazowej lub jako zlecenia stałego. 

 FSSM RP będzie informowała o stanie tego konta i poniesionych wydatkach. 

Osobą prowadzącą konto „Darowizny” jest skarbnik FSSM RP – Ewa Grzegorczyk. 

/Zdzisław Czarnecki/ 
Prezydent FSSM RP 
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