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OD REDAKTORA 
W sprawie technicznych warunków publikowania informacji prasowych. 

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

1. ebiuletyn@seirp.pl 

2. sekretariat@seirp.pl  

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

 pliki fotograficzne - format JPG, rozdzielczość do 300 kilobajtów, 

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

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

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

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

 
Redaktor 
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ZARZĄD GŁÓWNY 

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I 
RENCISTÓW POLICYJNYCH 

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 
16.10.2019 zatwierdzony został Statut Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych 

Statut, tekst jednolity uchwalony przez Nadzwyczajny Krajowy 
Zjazd Delegatów w dniu 20.09.2019 r. 
 

 

 

 

EKWIWALENT.  
Rzecznik Praw Obywatelskich prosi MSWiA o wyjaśnienia 

 
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/policjanci-bez-ekwiwalentu-za-
niewykorzystany-urlop-interwencja-rpo-w-mswia 

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Uchwa%C5%82a%20nr%208%20-%20statut%20SEiRP.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Uchwa%C5%82a%20nr%208%20-%20statut%20SEiRP.pdf
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/policjanci-bez-ekwiwalentu-za-niewykorzystany-urlop-interwencja-rpo-w-mswia
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/policjanci-bez-ekwiwalentu-za-niewykorzystany-urlop-interwencja-rpo-w-mswia


6 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 11 (89) 2019 

Policjanci bez ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Rzecznik 
prosi MSWiA o wyjaśnienia. 

• Funkcjonariusze Policji, CBA, SOP skarżą się, że nie otrzymują 
ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop 

• Taka sytuacja jest wynikiem niewykonania wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z 30 października 2018 r. 

• Narusza to prawa i wolności obywatelskie funkcjonariuszy, 
którzy wytaczają z tego tytułu procesy - wskazuje Rzecznik 
Praw Obywatelskich 

30 października 2018 r. TK (sygn. akt K 7/15) zakwestionował 
niekorzystne dla policjantów zasady naliczania ekwiwalentu za 
niewykorzystany urlop. TK orzekł, że artykuł art. 115a ustawy z 6 kwietnia 
1990 r. o Policji - w zakresie, w jakim ustala wysokość ekwiwalentu 
pieniężnego za pierwszy dzień niewykorzystanego urlopu 
wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze 1/30 części 
miesięcznego uposażenia - jest niezgodny z art. 66 ust. 2 w związku z art. 
31 ust. 3 zdanie drugie Konstytucji. Wyrok wszedł w życie 6 listopada 
2018. 

Z informacji Rzecznika wynika, że wyrok ten do dziś nie został wykonany. 
Co do zasady - zgodnie z art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji - policjant 
zwalniany ze służby otrzymuje ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane 
urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe. Wyrok oznaczał wyeliminowanie 
pewnego zakresu znaczeniowego art. 115a ustawy. Jak głosi 
uzasadnienie wyroku, „przyjęcie w art. 115a ustawy o Policji wskaźnika 
1/30 części miesięcznego uposażenia policjanta oznacza, że wypłacanej 
policjantowi należności za jeden dzień niewykorzystanego urlopu nie 
można nazwać rekompensatą ekwiwalentną, co prowadzi do naruszenia 
istoty corocznego płatnego urlopu chronionego przez art. 66 ust. 2 
Konstytucji”. Głosi on: "Pracownik ma prawo do określonych w ustawie dni 
wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów; maksymalne normy 
czasu pracy określa ustawa". 

W takim zakresie Trybunał uznał normę wynikającą z art. 115a za 
niezgodną z Konstytucją. Możliwe pozostaje zastosowanie 
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ekwiwalentnego mechanizmu wypłaty policjantowi rekompensaty za 
niewykorzystany urlop wypoczynkowy proporcjonalnie do wymiaru urlopu 
wypoczynkowego, wynikającego z art. 82 ustawy o Policji. Z obiegu 
prawnego wyeliminowana została określona, niekonstytucyjna norma 
prawna. Przepis pozostał w mocy. Zaniechaniu ustawodawcy w 
wykonaniu wyroku Trybunału towarzyszy wstrzymanie wypłat 
ekwiwalentu policjantom zwolnionym ze służby po 6 listopada 2018 r. 

- W mojej ocenia praktyka taka, w zakresie, w jakim uniemożliwia 
skorzystanie z prawa do ekwiwalentu za niewykorzystane urlopy 
wypoczynkowe odchodzącym ze służby policjantom, narusza ich 
prawa i wolności obywatelskie, w tym w szczególności art. 66 ust. 2 
Konstytucji – podkreśla RPO. 

Identyczne przepisy istnieją w ustawie o Służbie Ochrony oraz w 
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie urlopów 
funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 

Rzecznik zwrócił się do Mariusza Kamińskiego - ministra spraw 
wewnętrznych i administracji oraz koordynatora służb specjalnych - o 
wyjaśnienie zwłoki w podjęciu inicjatywy ustawodawczej dla wykonania 
wyroku Trybunału. Poprosił też o podanie powodów wstrzymania wypłaty 
ekwiwalentu funkcjonariuszom odchodzącym z policji po 6 listopada 2018 
r. RPO chce też wiedzieć, ile postępowań sądowych o wypłatę 
ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wytoczyli policjanci zwolnieni po 
6.11.2018 r. 

Załączniki: 

Wystąpienie do MSWiA ws ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany 
urlop wypoczynkowy w slużbach.pdf  

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20do%20
MSWiA%20ws%20ekwiwalentu%20pieni%C4%99%C5%BCnego%20za
%20niewykorzystany%20urlop%20wypoczynkowy%20w%20slu%C5%B
Cbach.pdf 

https://www.infosecurity24.pl/rpo-dolacza-do-walki-o-ekwiwalent-za-
niewykorzystany-

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20do%20MSWiA%20ws%20ekwiwalentu%20pieni%C4%99%C5%BCnego%20za%20niewykorzystany%20urlop%20wypoczynkowy%20w%20slu%C5%BCbach.pdf
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20do%20MSWiA%20ws%20ekwiwalentu%20pieni%C4%99%C5%BCnego%20za%20niewykorzystany%20urlop%20wypoczynkowy%20w%20slu%C5%BCbach.pdf
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20do%20MSWiA%20ws%20ekwiwalentu%20pieni%C4%99%C5%BCnego%20za%20niewykorzystany%20urlop%20wypoczynkowy%20w%20slu%C5%BCbach.pdf
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20do%20MSWiA%20ws%20ekwiwalentu%20pieni%C4%99%C5%BCnego%20za%20niewykorzystany%20urlop%20wypoczynkowy%20w%20slu%C5%BCbach.pdf
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20do%20MSWiA%20ws%20ekwiwalentu%20pieni%C4%99%C5%BCnego%20za%20niewykorzystany%20urlop%20wypoczynkowy%20w%20slu%C5%BCbach.pdf
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20do%20MSWiA%20ws%20ekwiwalentu%20pieni%C4%99%C5%BCnego%20za%20niewykorzystany%20urlop%20wypoczynkowy%20w%20slu%C5%BCbach.pdf
https://www.infosecurity24.pl/rpo-dolacza-do-walki-o-ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop?fbclid=IwAR3xM5Yj2o863ZpHoymHobTQrCP5LQJ70iI6mEouL2Z9i2FVCq74z-wyf4w#.XaF0aDiIEIw.facebook
https://www.infosecurity24.pl/rpo-dolacza-do-walki-o-ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop?fbclid=IwAR3xM5Yj2o863ZpHoymHobTQrCP5LQJ70iI6mEouL2Z9i2FVCq74z-wyf4w#.XaF0aDiIEIw.facebook
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urlop?fbclid=IwAR3xM5Yj2o863ZpHoymHobTQrCP5LQJ70iI6mEouL2Z
9i2FVCq74z-wyf4w#.XaF0aDiIEIw.facebook 

RPO dołącza do walki o ekwiwalent za niewykorzystany urlop. 
Jak informuje Rzecznik Praw Obywatelskich ministra Mariusza 
Kamińskiego, wpływają do niego skargi funkcjonariuszy Policji, 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Ochrony Państwa 
domagających się wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za 
niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Biuro RPO podkreśla 
również, że funkcjonujące przepisy dotyczące ekwiwalentu są 
niezgodne z Konstytucją. 
RPO przypomina, że 30 października 2018 r. Trybunał Konstytucyjny 
zakwestionował niekorzystne dla policjantów zasady naliczania 
ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Zgodnie z orzeczeniem, 
funkcjonujące przepisy, dotyczące wysokości ekwiwalentu, są niezgodne 
z Konstytucją. „TK orzekł, że artykuł art. 115a ustawy z 6 kwietnia 1990 r. 
o Policji - w zakresie, w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego 
za pierwszy dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub 
dodatkowego w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia - jest 
niezgodny z art. 66 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 zdanie drugie 
Konstytucji. Wyrok wszedł w życie 6 listopada 2018 r." - czytamy na 
stronie RPO. Jak informuje, wyrok ten, mimo upływu ponad roku, do dziś 
nie został wykonany. 

Wyrok, na który powołuje się RPO, "oznaczał wyeliminowanie pewnego 
zakresu znaczeniowego art. 115a" wspomnianej ustawy o Policji. Zgodnie 
z jego uzasadnieniem, przyjęcie w tym artykule" wskaźnika 1/30 części 
miesięcznego uposażenia policjanta oznacza, że wypłacanej policjantowi 
należności za jeden dzień niewykorzystanego urlopu nie można nazwać 
rekompensatą ekwiwalentną, co prowadzi do naruszenia istoty 
corocznego płatnego urlopu chronionego przez art. 66 ust. 2 Konstytucji". 
"Pracownik ma prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i 
corocznych płatnych urlopów; maksymalne normy czasu pracy określa 
ustawa" - tak dokładnie brzmi artykuł, na który powołał się TK. 

W takim zakresie Trybunał uznał normę wynikającą z art. 115a za 
niezgodną z Konstytucją. Możliwe pozostaje zastosowanie 

https://www.infosecurity24.pl/rpo-dolacza-do-walki-o-ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop?fbclid=IwAR3xM5Yj2o863ZpHoymHobTQrCP5LQJ70iI6mEouL2Z9i2FVCq74z-wyf4w#.XaF0aDiIEIw.facebook
https://www.infosecurity24.pl/rpo-dolacza-do-walki-o-ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop?fbclid=IwAR3xM5Yj2o863ZpHoymHobTQrCP5LQJ70iI6mEouL2Z9i2FVCq74z-wyf4w#.XaF0aDiIEIw.facebook
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ekwiwalentnego mechanizmu wypłaty policjantowi rekompensaty za 
niewykorzystany urlop wypoczynkowy proporcjonalnie do wymiaru urlopu 
wypoczynkowego, wynikającego z art. 82 ustawy o Policji. Z obiegu 
prawnego wyeliminowana została określona, niekonstytucyjna norma 
prawna. Przepis pozostał w mocy. 

fragment komunikatu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich 

Co więcej, "zaniechaniu ustawodawcy w wykonaniu wyroku Trybunału 
towarzyszy wstrzymanie wypłat ekwiwalentu policjantom zwolnionym ze 
służby po 6 listopada 2018 r.". Jak podkreśla RPO, w jego ocenie 
"praktyka taka, w zakresie, w jakim uniemożliwia skorzystanie z prawa do 
ekwiwalentu za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe odchodzącym ze 
służby policjantom, narusza ich prawa i wolności obywatelskie, w tym w 
szczególności art. 66 ust. 2 Konstytucji". Identyczne przepisy istnieją w 
ustawie o Służbie Ochrony oraz w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie urlopów funkcjonariuszy Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego. 

W związku ze sprawą, rzecznik zwrócił się do ministra spraw 
wewnętrznych i administracji oraz koordynatora służb specjalnych, czyli 
Mariusza Kamińskiego, "o wyjaśnienie zwłoki w podjęciu inicjatywy 
ustawodawczej dla wykonania wyroku Trybunału". W piśmie pojawiła się 
również prośba o podanie powodów wstrzymania wypłaty ekwiwalentu 
funkcjonariuszom odchodzącym z policji po 6 listopada 2018 r. RPO chce 
również wiedzieć, ile postępowań sądowych o wypłatę ekwiwalentu za 
niewykorzystany urlop wytoczyli policjanci zwolnieni po 6.11.2018 r. 

Walka trwa 

Przypomnijmy, że do MSWiA trafił w połowie września br. dezyderat w 
sprawie petycji odnoszącej się do mechanizmu obliczania wysokości 
ekwiwalentu pieniężnego za jeden dzień niewykorzystanego urlopu 
wypoczynkowego lub dodatkowego funkcjonariuszy. Resort ma w ciągu 
30 dni odnieść się do dezyderatu sformułowanego przez sejmową 
Komisję do Spraw Petycji, a zmiany w mechanizmie obliczania 
ekwiwalentu powinny zostać wprowadzone do porządku prawnego 
możliwie jak najszybciej. 
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Jak mówił we wrześniu w Sejmie przewodniczący NSZZ Policjantów, 
Rafał Jankowski, upływa już prawie rok od czasu wydania wyroku przez 
Trybunał Konstytucyjny, a w tym czasie duża grupa funkcjonariuszy jest 
pozbawiana należnego im ekwiwalentu. Jankowski wyraził również 
obawę, że MSWiA może nie odnieść się do zaproponowanego dezyderatu 
zbyt szybko, bo resort miał okazję zrobić to przy okazji zmian w ustawie o 
Policji, jednak z tej okazji nie skorzystał. Jankowski zastanawiał się też, 
czy zwłoka nie wynika zwyczajnie z braku odpowiednich środków na 
załatwienie tego problemu. 

W dyskusji głos zabrał wtedy również przedstawiciel Biura Rzecznika 
Praw Obywatelskich Tomasz Oklejak, który zaznaczył, że RPO otrzymuje 
wiele skarg dotyczących kwestii ekwiwalentu zarówno od funkcjonariuszy 
Policji, jak i Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego. 

NSZZ Policjantów nie zapomina oczywiście o sprawie. 10 października 
2019 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ 
Policjantów, podczas którego omówiono m.in. informację Prezydium o 
aktualnych wystąpieniach z wnioskami o zmiany legislacyjne zarówno do 
Komendanta Głównego, Ministra Spraw Wewnętrznych, jak również 
Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Najistotniejsze z nich, jak piszą 
związkowcy, dotyczą właśnie m.in. problemu wypłaty ekwiwalentu za 
niewykorzystany urlop. 

Jak pisał InfoSecurity24.pl we wrześniu br., wydaje się, że z uwagi na 
wybory i czas potrzebny na ukonstytuowanie się nowo powołanego rządu, 
realna szansa na powrót do tematu zmian w kwestii mechanizmu 
wyliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, pojawi się dopiero pod 
koniec roku. 

Marta Rachwalska  

m.rachwalska@defence24.pl 

  

mailto:m.rachwalska@defence24.pl
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WSTĄPIENIE SEIRP DO PROCESU 
LUSTRACYJNEGO CZŁONKA 

STOWARZYSZENIA 
Serdeczne podziękowania 
dla Profesora zw. dr hab. Andrzeja Bałandynowicza 
Pan Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz zgodził się pro bono reprezentować 
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w charakterze 
przedstawiciela organizacji społecznej w trybie art. 90 §1, §2 i §3 k.p.k.. W 
związku z tym, na podstawie naszego pełnomocnictwa z 9 września 2019 roku 
upoważniającego do reprezentowania SEiRP w Warszawie w sprawach 
lustracyjnych przed Sądami Karnymi wszystkich instancji, prof. zw. dr hab. 
Andrzej Bałandynowicz został włączony przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu do 
postępowania sądowego w toczącej się sprawie lustracyjnej Pana Zdzisława 
Kąpy. 

Za zgodą Pana Profesora i Pana Zdzisława Kąpy prezentujemy wniosek 
dowodowy złożony 17 października 2019 roku w Sądzie Apelacyjnym we 
Wrocławiu w sprawie lustracyjnej II AKa 330/19. 

Link do pisma procesowego – wniosek dowodowy do SA we Wrocławiu: 

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/2.%20Pimo%20procesowe%20
z%2017.10.2019%20sporz%C4%85dzone%20przez%20prof.%20dr%20hab.%
20Andrzeja%20Ba%C5%82andynowicza.pdf 

Nie mamy wątpliwości, że pismo procesowe sporządzone przez Pana Profesora 
zasadniczo przyczyniło się do pozytywnego zakończenia procesu lustracyjnego 
Pana Zdzisława Kąpy. 

Link do orzeczenia SA we Wrocławiu z 17 10 2019 r: 

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/3.%20Orzeczenie%20II%20AK
a%20%20-%20330%20%20-
19%20S%C4%85du%20Apelacyjnego%20we%20Wroc%C5%82awiu%20z%2
017%20pa%C5%BAdziernika%202019%20roku.pdf 

Panie Profesorze proszę przyjąć wyrazy wdzięczności, gratulacje i 
podziękowania. 

Antoni Duda, Prezes ZG SEiRP 

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/2.%20Pimo%20procesowe%20z%2017.10.2019%20sporz%C4%85dzone%20przez%20prof.%20dr%20hab.%20Andrzeja%20Ba%C5%82andynowicza.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/2.%20Pimo%20procesowe%20z%2017.10.2019%20sporz%C4%85dzone%20przez%20prof.%20dr%20hab.%20Andrzeja%20Ba%C5%82andynowicza.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/2.%20Pimo%20procesowe%20z%2017.10.2019%20sporz%C4%85dzone%20przez%20prof.%20dr%20hab.%20Andrzeja%20Ba%C5%82andynowicza.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/3.%20Orzeczenie%20II%20AKa%20%20-%20330%20%20-19%20S%C4%85du%20Apelacyjnego%20we%20Wroc%C5%82awiu%20z%2017%20pa%C5%BAdziernika%202019%20roku.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/3.%20Orzeczenie%20II%20AKa%20%20-%20330%20%20-19%20S%C4%85du%20Apelacyjnego%20we%20Wroc%C5%82awiu%20z%2017%20pa%C5%BAdziernika%202019%20roku.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/3.%20Orzeczenie%20II%20AKa%20%20-%20330%20%20-19%20S%C4%85du%20Apelacyjnego%20we%20Wroc%C5%82awiu%20z%2017%20pa%C5%BAdziernika%202019%20roku.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/3.%20Orzeczenie%20II%20AKa%20%20-%20330%20%20-19%20S%C4%85du%20Apelacyjnego%20we%20Wroc%C5%82awiu%20z%2017%20pa%C5%BAdziernika%202019%20roku.pdf
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W załączniku pismo skierowane do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, w 
którym wyjaśniliśmy na czym polega interes społeczny Stowarzyszenia 
uzasadniający wstąpienie naszego przedstawiciela do procesu lustracyjnego. 

Link do uzasadnienia SEiRP: 

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/1.%20Interes%20spo%C5%82
eczny%20SEiRP%20-
%20pismo%20do%20S%C4%85du%20z%2023%2001%202019.pdf 

  

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/1.%20Interes%20spo%C5%82eczny%20SEiRP%20-%20pismo%20do%20S%C4%85du%20z%2023%2001%202019.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/1.%20Interes%20spo%C5%82eczny%20SEiRP%20-%20pismo%20do%20S%C4%85du%20z%2023%2001%202019.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/1.%20Interes%20spo%C5%82eczny%20SEiRP%20-%20pismo%20do%20S%C4%85du%20z%2023%2001%202019.pdf
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NADZIEJA UMIERA OSTATNIA. KOLEJNE 
KORZYSTNE WYROKI SĄDÓW OKRĘGOWYCH 

Już prawie trzy lata zadajemy sobie pytanie, czy sądy okażą się 
niezawisłe, czy sądy będą ostoją demokratycznego państwa prawa? Te 
pytania zadaje sobie zwłaszcza kilkadziesiąt tysięcy naszych koleżanek i 
kolegów zepchniętych niegodziwym prawem” na poziom poniżej zdolności 
do samodzielnej egzystencji. Dlatego pragniemy wyrazić radość, że z tego 
morza bezprawia zaczynają się pojawiać co raz liczniejsze wiadomości o 
tym, że są jeszcze niezawiśli sędziowie. Najwyższe słowa uznania dla 
obywatelskiej postawy Sędziów z kilku sądów okręgowych. Z 
Częstochowy, Katowic, Rzeszowa, Białegostoku, Kielc, Krakowa, 
Poznania i innych. 

Zapadło już ponad dwadzieścia korzystnych wyroków. Będziemy te wyroki 
sukcesywnie publikować. Zaczynamy od dwóch wyroków z Katowic i 
Częstochowy. Kolejne w miarę ich napływu. Z wiarą w niezawisłe 
sądownictwo i ku pokrzepieniu serc. 
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Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie IV Wydział Pracy i 
Ubezpieczeń Społecznych z 31 maja 2019 roku – sygn. akt. IV U 
241/19. 
http://orzeczenia.czestochowa.so.gov.pl/content/$N/151510000002021_I
V_U_000241_2019_Uz_2019-05-31_003 

Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z 8 sierpnia 2019 roku – 
sygn. akt IV U 313/19 
http://orzeczenia.czestochowa.so.gov.pl/content/dezubekizacja/1515100
00002021_IV_U_000313_2019_Uz_2019-08-08_003 

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach Wydział XI Ubezpieczeń 
Społecznych z 8 października 2019 roku – sygn. akt XI U 1039/19. 
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/sad-obnizka-emerytury-policjanta-na-
podstawie-tzw-ustawy-dezubekizacyjnej-z-2016-r-bezprawna 

Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie – sygn. akt IV U 1319/19 z 
8.10.2019, 
http://www.seirp.pl/so-w-katowicach-rzeszowie-przywrocily-swiadczenia 

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach – sygn. akt XI U 998/19 z 
8.10.2019, 
http://www.seirp.pl/so-w-katowicach-rzeszowie-przywrocily-swiadczenia 

Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku – sygn. akt V U 267/19 z 
14.10.2019. 
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/6.%20Wyrok%20SO%20
Bia%C5%82ystok%20z%2014.10.2019.pdf 

  

http://orzeczenia.czestochowa.so.gov.pl/content/$N/151510000002021_IV_U_000241_2019_Uz_2019-05-31_003
http://orzeczenia.czestochowa.so.gov.pl/content/$N/151510000002021_IV_U_000241_2019_Uz_2019-05-31_003
http://orzeczenia.czestochowa.so.gov.pl/content/dezubekizacja/151510000002021_IV_U_000313_2019_Uz_2019-08-08_003
http://orzeczenia.czestochowa.so.gov.pl/content/dezubekizacja/151510000002021_IV_U_000313_2019_Uz_2019-08-08_003
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/sad-obnizka-emerytury-policjanta-na-podstawie-tzw-ustawy-dezubekizacyjnej-z-2016-r-bezprawna
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/sad-obnizka-emerytury-policjanta-na-podstawie-tzw-ustawy-dezubekizacyjnej-z-2016-r-bezprawna
http://www.seirp.pl/so-w-katowicach-rzeszowie-przywrocily-swiadczenia
http://www.seirp.pl/so-w-katowicach-rzeszowie-przywrocily-swiadczenia
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/6.%20Wyrok%20SO%20Bia%C5%82ystok%20z%2014.10.2019.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/6.%20Wyrok%20SO%20Bia%C5%82ystok%20z%2014.10.2019.pdf
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LIST POSŁA ANDRZEJA ROZENKA 
Warszawa, 16 października 2019 r. 

Koleżanki i Koledzy! Represjonowani! 
Piszę do Was w kolejną 
miesięcznicę uchwalenia 
haniebnej ustawy represyjnej. 

13 października 2019 r. w 
wyborach do Sejmu uzyskałem 
ponad 38.495 głosów w okręgu, 
który w minionych latach nie był 
znany z sympatii do lewicy. 
Sukces Lewicy, a co za tym idzie i 
mój, był możliwy m. in. dzięki 

poparciu środowiska represjonowanych mundurowych. Wielu z Was, 
niekoniecznie mieszkających w powiatach okalających Warszawę, 
poświęciło swój czas na zbieranie podpisów pod listami poparcia dla 
Komitetu Lewicy, później angażowało się we wspieranie mnie w licznych 
spotkaniach z wyborcami, uczestniczyło także akcjach związanych z 
kampanią wyborczą. Swoje poparcie wyraziliście także w licznych 
wpłatach na mój fundusz wyborczy. Wielu z Was przybyło w okolice 
Warszawy z odległych miejsc, aby oddać na mnie głos. 

Serdecznie Wam dziękuję za wszystko, co zrobiliście! 

Byliście ze mną, ja byłem i pozostanę z Wami. Będę konsekwentnie 
walczył o przywrócenie odebranych Wam praw. Będę Waszym głosem, 
zarówno na forum naszego parlamentu, jak i poza nim. Liczę, tak jak 
dotychczas, na spotkania z Wami. 

O sytuacji politycznej napiszę w następnym liście. Teraz zbyt wiele i 
szybko się dzieje. Krótko tylko zasygnalizuję, że jeszcze sporo może się 
wydarzyć. Lewica jest w Sejmie i stoi po Waszej stronie. Może jeszcze 
zaświeci dla nas słońce... 

Andrzej Rozenek 
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PS 

Przypominam Wam o filmie dokumentalnym „Listy Śmierci”. Organizujcie 
pokazy tego wstrząsającego dokumentu. Jest dostępna również wersja z 
angielskimi napisami. Można zatem film rozpowszechniać na całym 
świecie. 

AR 
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MEDIALNY PUNKT KONTAKTOWY 
POKRZYWDZONYCH BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY 

Od 24 września 2018 roku funkcjonuje nowy adres e-mailowy: 

wykluczeni@seirp.pl który będzie punktem kontaktowym dla wszystkich 

byłych funkcjonariuszy pokrzywdzonych w wyniku bezprawnego poddania 

weryfikacji, a następnie włączonych do katalogu funkcjonariuszy organów 

bezpieczeństwa państwa i katalogu funkcjonariuszy pełniących służbę na 

rzecz totalitarnego państwa przez działających w porozumieniu 

przedstawicieli IPN, MSWiA i ZER. 

Biuro Zarządu Głównego SEiRP 
  

mailto:wykluczeni@seirp.pl
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INFOTEKA NR 29 
Przegląd mediów – 12. 11. 2019 

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje 
opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z 
ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla 
naszego środowiska. 

Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie 
odwołań od decyzji ZER MSWiA 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/dezubekizacja-stanowisko-RPO-ws-
odwolan-od-decyzji-ws-emerytur-
mundurowych?fbclid=IwAR3ASDwaEzeDyb5cEzIgwvqDZKydcMkHQ4A
Axt3fMGSnlUsoW_4bKHOOWxA 

Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie odwołań od decyzji 
Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA obniżających z dniem 1 
października 2017 r. świadczenia emerytalno-rentowe byłym 
funkcjonariuszom służb ochrony państwa PRL. Zdaniem Rzecznika Praw 
Obywatelskich sądy okręgowe mogą rozstrzygać odwołania niezależnie 
od wyniku postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. W pismach 
procesowych istotne jest powoływanie się na standardy Konwencji o 
Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, w tym Protokołu 
Dodatkowego Nr 1. Jeśli ustawodawca wprowadził do sytemu prawnego 
pojęcie „totalitarnego państwa” to powinno ono znaleźć swój wyraz w 
indywidualnej ocenie postępowania konkretnego funkcjonariusza, 
pełniącego służbę w okresie PRL. 

 

  

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/dezubekizacja-stanowisko-RPO-ws-odwolan-od-decyzji-ws-emerytur-mundurowych?fbclid=IwAR3ASDwaEzeDyb5cEzIgwvqDZKydcMkHQ4AAxt3fMGSnlUsoW_4bKHOOWxA
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/dezubekizacja-stanowisko-RPO-ws-odwolan-od-decyzji-ws-emerytur-mundurowych?fbclid=IwAR3ASDwaEzeDyb5cEzIgwvqDZKydcMkHQ4AAxt3fMGSnlUsoW_4bKHOOWxA
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/dezubekizacja-stanowisko-RPO-ws-odwolan-od-decyzji-ws-emerytur-mundurowych?fbclid=IwAR3ASDwaEzeDyb5cEzIgwvqDZKydcMkHQ4AAxt3fMGSnlUsoW_4bKHOOWxA
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/dezubekizacja-stanowisko-RPO-ws-odwolan-od-decyzji-ws-emerytur-mundurowych?fbclid=IwAR3ASDwaEzeDyb5cEzIgwvqDZKydcMkHQ4AAxt3fMGSnlUsoW_4bKHOOWxA
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Komunikat RPO ws. drogi sądowej ws. emerytur 
funkcjonariuszy 

30 maja 2019 

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Komunikat%20ws%20drogi%20
s%C4%85dowej%20ws.%20emerytur%20funkcjonariuszy%2030%20maj
a%202019.pdf 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Wydział do spraw Żołnierzy i 
Funkcjonariuszy. WZF.7060.1384.2017.TO. Stanowisko Rzecznika Praw 
Obywatelskich w sprawie odwołań od decyzji Zakładu Emerytalno-
Rentowego MSWiA obniżających z dniem 1.10.2017 świadczenia 
emerytalno-rentowe byłym funkcjonariuszom służb ochrony państwa PRL. 

 

Już 11 wyroków kwestionujących zgodność ustawy 
dezubekizacyjnej z Konstytucją i prawem unijnym. 

https://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,48725,25255914,sad-
czestochowa-juz-11-wyrokow-kwestionujacych-zgodnosc-ustawy.html 

Marek Mamoń, 02 października 2019 

Sąd Częstochowa. Już 11 wyroków kwestionujących zgodność ustawy 
dezubekizacyjnej z Konstytucją i prawem unijnym. Sędzia Marek 
Przysucha z wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu 
Okręgowego w Częstochowie konsekwentnie przyznaje rację byłym 
funkcjonariuszom, kwestionującym obniżenie im na podstawie ustawy 
dezubekizacyjnej emerytury bądź renty mundurowej. Do tej pory do Sądu 
Okręgowego w Częstochowie byli funkcjonariusze złożyli ponad 60 
pozwów przeciwko decyzji Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA o 
obniżeniu świadczeń byłym funkcjonariuszom z okresu PRL-u. I napływają 
kolejne. Rozpatruje je sześcioro sędziów Wydziału Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych Sądu Okręgowego w Częstochowie. Większość postępowań 
zostało zawieszonych do czasu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego – 
w styczniu 2018 r. z pytaniem prawnym o dezubekizację zwrócił się do 
Trybunału Sąd Okręgowy w Warszawie. Ale pozwy, które trafiają do 

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Komunikat%20ws%20drogi%20s%C4%85dowej%20ws.%20emerytur%20funkcjonariuszy%2030%20maja%202019.pdf
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Komunikat%20ws%20drogi%20s%C4%85dowej%20ws.%20emerytur%20funkcjonariuszy%2030%20maja%202019.pdf
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Komunikat%20ws%20drogi%20s%C4%85dowej%20ws.%20emerytur%20funkcjonariuszy%2030%20maja%202019.pdf
https://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,48725,25255914,sad-czestochowa-juz-11-wyrokow-kwestionujacych-zgodnosc-ustawy.html
https://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,48725,25255914,sad-czestochowa-juz-11-wyrokow-kwestionujacych-zgodnosc-ustawy.html
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sędziego Marka Przysuchy, który od wielu lat w sporach pracowniczych, 
także z ZUS-em, przywołuje zapisy Konstytucji i prawa unijnego – są 
rozpatrywane. Już w 11 sprawach zapadły (nieprawomocne) wyroki 
nakazujące przywrócenie świadczeń. 

 

Zaliczeni do SB milicjanci nie poddają się. 
https://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,25378924,zaliczeni-do-sb-
milicjanci-nie-poddaja-sie-kolejna-
batalia.html?disableRedirects=true#S.lokale_kielce-K.P-B.1-L.1.maly 
Janusz Kędracki, 05 listopada 2019 

Zaliczeni do SB milicjanci nie poddają się. Kolejna batalia w sądzie. Byli 
milicjanci z wydziału łączności, których po latach zaliczono do Służby 
Bezpieczeństwa, rozpoczęli kolejną batalię w sądzie o uchylenie decyzji 
obniżających emerytury. We wtorek 5 listopada w Sądzie Okręgowym w 
Kielcach rozpoczęła się sprawa byłego milicjanta i policjanta. W wydziale 
łączności MO pracował on krótko – od października 1998 do lipca 1990 r. 
– ale stracił przez to jedną trzecią emerytury. 

 

Nie skrzywdzony – zostałem okradziony przez PiS. 
https://natemat.pl/288945,piotr-wrobel-wywiad-z-oficerem-cbs-ktory-
zwerbowal-
mase?fbclid=IwAR1_cKS5HvwBa8xITswwNeOqJS15ukuvKP-
2bqz_PwgqHP3sbB9xWDO3r4s 

29 października 2019 

To on rozpracował gang pruszkowski i zwerbował Masę. „PiS okradł mnie 
z emerytury”. To nie chodzi o te kilkaset złotych. Nie odpuszczę dla 
zasady. PiS okradł mnie z emerytury, na którą zasłużyłem narażając życie 
i zdrowie – mówi Piotr Wróbel, były funkcjonariusz CBŚ, który rozpracował 
gang pruszkowski i zwerbował “Masę”. 29 października WSA przyjrzy się 
sprawie obniżenia mu emerytury na mocy ustawy dezubekizacyjnej. 
 

https://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,25378924,zaliczeni-do-sb-milicjanci-nie-poddaja-sie-kolejna-batalia.html?disableRedirects=true#S.lokale_kielce-K.P-B.1-L.1.maly
https://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,25378924,zaliczeni-do-sb-milicjanci-nie-poddaja-sie-kolejna-batalia.html?disableRedirects=true#S.lokale_kielce-K.P-B.1-L.1.maly
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https://natemat.pl/288945,piotr-wrobel-wywiad-z-oficerem-cbs-ktory-zwerbowal-mase?fbclid=IwAR1_cKS5HvwBa8xITswwNeOqJS15ukuvKP-2bqz_PwgqHP3sbB9xWDO3r4s
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Pociągnięcie byłego funkcjonariusza do 
odpowiedzialności zbiorowej, zdaniem sądu, naruszyło 
godność mężczyzny. 

https://www.rp.pl/Mundurowi/310249919-Przywracanie-przez-sad-
esbeckiej-
emerytury.html?fbclid=IwAR3SlQ3a8YOOmgM0Q8quRMJS5JzcVJgHG
AAcBKVKwHU-bukyaQEpEI6IrzY 

Katarzyna Wójcik, 24 października 2019 

Przywracanie przez sąd esbeckiej emerytury. Część składów przywraca 
emerytury byłym funkcjonariuszom, inne zawieszają postępowania, ale 
nie zawsze skutecznie. To, czy sąd przywróci byłemu funkcjonariuszowi 
emeryturę w poprzedniej wysokości, zależy od składu orzekającego. 
Część sądów czeka, aż Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie o zgodności 
z konstytucją przepisów obniżających emerytury i renty, część sama 
dochodzi do wniosku, że obniżanie świadczenia bez badania winy 
zainteresowanego jest sprzeczne z konstytucją i zasadami Unii 
Europejskiej. 

 

Doszło do wyłamania rąk prawu. 
https://www.rp.pl/artykul/440707-Rece-wylamane-prawu-.html 

01 marca 2010 

Ręce wyłamane prawu. Nie rozumiem, dlaczego sędziowie podjęli taką 
decyzję. Może obawiali się, że zostaną ocenieni jako sympatycy ubeków 
- zastanawia się publicysta. Trybunał Konstytucyjny, podejmując decyzję 
w sprawie zmniejszenia emerytur byłym pracownikom SB, naruszył 
obowiązujący porządek prawny. Doszło do wyłamania rąk prawu – jak 
mówiono w okresie międzywojennym. To niebezpieczna sytuacja, 
ponieważ jeśli zdarzyło się to raz, może się powtórzyć w przyszłości. 

 

  

https://www.rp.pl/Mundurowi/310249919-Przywracanie-przez-sad-esbeckiej-emerytury.html?fbclid=IwAR3SlQ3a8YOOmgM0Q8quRMJS5JzcVJgHGAAcBKVKwHU-bukyaQEpEI6IrzY
https://www.rp.pl/Mundurowi/310249919-Przywracanie-przez-sad-esbeckiej-emerytury.html?fbclid=IwAR3SlQ3a8YOOmgM0Q8quRMJS5JzcVJgHGAAcBKVKwHU-bukyaQEpEI6IrzY
https://www.rp.pl/Mundurowi/310249919-Przywracanie-przez-sad-esbeckiej-emerytury.html?fbclid=IwAR3SlQ3a8YOOmgM0Q8quRMJS5JzcVJgHGAAcBKVKwHU-bukyaQEpEI6IrzY
https://www.rp.pl/Mundurowi/310249919-Przywracanie-przez-sad-esbeckiej-emerytury.html?fbclid=IwAR3SlQ3a8YOOmgM0Q8quRMJS5JzcVJgHGAAcBKVKwHU-bukyaQEpEI6IrzY
https://www.rp.pl/artykul/440707-Rece-wylamane-prawu-.html
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Emerytura i renta należy się za służbę, a nie za sposób jej 
pełnienia. 
https://www.rp.pl/Mundurowi/310249919-Przywracanie-przez-sad-
esbeckiej-emerytury.html 

Katarzyna Wójcik, 25 października 2019 

Przywracanie przez sąd esbeckiej emerytury. Część składów przywraca 
emerytury byłym funkcjonariuszom, inne zawieszają postępowania, ale 
nie zawsze skutecznie. To, czy sąd przywróci byłemu funkcjonariuszowi 
emeryturę w poprzedniej wysokości, zależy od składu orzekającego. 
Część sądów czeka, aż Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie o zgodności 
z konstytucją przepisów obniżających emerytury i renty, część sama 
dochodzi do wniosku, że obniżanie świadczenia bez badania winy 
zainteresowanego jest sprzeczne z konstytucją i zasadami Unii 
Europejskiej. 

 

Sądy podzielone ws. emerytur funkcjonariuszy SB. 
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/sady-podzielone-ws-emerytur-
funkcjonariuszy-
sb/jgbld69?utm_source=www.ifp.pl_viasg_wiadomosci&utm_medium=ref
eral&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2 

Sądy podzielone ws. emerytur funkcjonariuszy SB. Część składów 
orzekających w sądach przywraca świadczenia byłym funkcjonariuszom, 
inne zawieszają postępowania, ale nie zawsze skutecznie - informuje 
dzisiejsza "Rzeczpospolita". 

 

  

https://www.rp.pl/Mundurowi/310249919-Przywracanie-przez-sad-esbeckiej-emerytury.html
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https://wiadomosci.onet.pl/kraj/sady-podzielone-ws-emerytur-funkcjonariuszy-sb/jgbld69?utm_source=www.ifp.pl_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/sady-podzielone-ws-emerytur-funkcjonariuszy-sb/jgbld69?utm_source=www.ifp.pl_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/sady-podzielone-ws-emerytur-funkcjonariuszy-sb/jgbld69?utm_source=www.ifp.pl_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/sady-podzielone-ws-emerytur-funkcjonariuszy-sb/jgbld69?utm_source=www.ifp.pl_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
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Odwołania do IPN i sądu. Jak odzyskać pełną emeryturę 
po dezubekizacji? 
http://wyborcza.biz/biznes/7,147880,25355838,odwolania-do-ipn-i-sadu-
jak-odzyskac-pelna-emeryture-po-dezubekizacji.html 

Leszek Kostrzewski, 29 października 2019 

Odwołania do IPN i sądu. Jak odzyskać pełną emeryturę po 
dezubekizacji? Pięciu osobom przywrócono pełną emeryturę decyzją 
sądów. 39 kolejnych odzyskało świadczenie z polecenia szefa MSWiA, a 
w blisko 300 sprawach z decyzji o obniżce wycofał się IPN. Coraz więcej 
funkcjonariuszy odzyskuje pełne emerytury wcześniej zmniejszone w 
wyniku ustawy dezubekizacyjnej. Są na to cztery sposoby. 

 

Zdaniem sędziego z Częstochowy, powszechny system 
ubezpieczeń społecznych nie zna czegoś takiego jak 
zabieranie emerytur. 
https://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,48725,25255914,sad-
czestochowa-juz-11-wyrokow-kwestionujacych-zgodnosc-ustawy.html 

Marek Mamoń, 02 października 2019 

Sąd Częstochowa. Już 11 wyroków kwestionujących zgodność ustawy 
dezubekizacyjnej z Konstytucją i prawem unijnym. Sędzia Marek 
Przysucha z wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu 
Okręgowego w Częstochowie konsekwentnie przyznaje rację byłym 
funkcjonariuszom, kwestionującym obniżenie im na podstawie ustawy 
dezubekizacyjnej emerytury bądź renty mundurowej. Do tej pory do Sądu 
Okręgowego w Częstochowie byli funkcjonariusze złożyli ponad 60 
pozwów przeciwko decyzji Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA o 
obniżeniu świadczeń byłym funkcjonariuszom z okresu PRL-u. I napływają 
kolejne. Rozpatruje je sześcioro sędziów Wydziału Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych Sądu Okręgowego w Częstochowie. 

 

http://wyborcza.biz/biznes/7,147880,25355838,odwolania-do-ipn-i-sadu-jak-odzyskac-pelna-emeryture-po-dezubekizacji.html
http://wyborcza.biz/biznes/7,147880,25355838,odwolania-do-ipn-i-sadu-jak-odzyskac-pelna-emeryture-po-dezubekizacji.html
https://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,48725,25255914,sad-czestochowa-juz-11-wyrokow-kwestionujacych-zgodnosc-ustawy.html
https://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,48725,25255914,sad-czestochowa-juz-11-wyrokow-kwestionujacych-zgodnosc-ustawy.html
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Czuję się okradziona, upodlona. 
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,164031,25346205,wyslala-do-
wiezienia-wielu-groznych-gangsterow-a-potem.html 

Angelika Swoboda, 27 października 2019 

Wysłała do więzienia wielu groźnych gangsterów. A potem przycięto jej 
emeryturę. Czuję się okradziona, upodlona. Oceniam, że w tej chwili, za 
ostatnie dwa lata, państwo powinno mi oddać ponad 100 tys. złotych - 
mówi Grażyna Biskupska, była naczelnik wydziału ds. zwalczania aktów 
terroru w Komendzie Stołecznej Policji, a potem naczelnik w Centralnym 
Biurze Śledczym Komendy Głównej Policji. 

 

Ludzie popełniają samobójstwa, odstawiają leki, 
podupadają na zdrowiu, także psychicznym... 
https://www.polskieradio.pl/13/53/Artykul/2376937,Sygnaly-Dnia-3-
pazdziernika-2019-roku-rozmowa-z-Dorota-Olko 

Sygnały Dnia, 03 października 2019 

Sygnały Dnia 3 października 2019 roku, rozmowa z Dorotą Olko. Krzysztof 
Świątek: W studiu w Siedlcach Dorota Olko, Lewica Razem, komitet 
wyborczy SLD. Dzień dobry. Dorota Olko: Dzień dobry. Mieliśmy 
sprawdzić, to pada w Siedlcach? Nie pada akurat w tym momencie. 
Właśnie, to szczęśliwi mieszkańcy Siedlec. Szczęśliwi też mogą być, jak 
rozumiem, byli funkcjonariusze służby bezpieczeństwa, jeżeli lewica 
dojdzie do władzy, to przywrócicie dla nich uprawnienia emerytalne, te 
wyższe emerytury, tak? Tak. Wczoraj przedstawiliśmy pakt dla służb 
mundurowych i tutaj my jesteśmy jedyną siłą, która ujmuje się za tymi 
ludźmi. I muszę powiedzieć, że ja to bezpośrednio odczułam w kampanii, 
już bardzo dużo ludzi do mnie podeszło i dziękowało za to, że lewica... 

 

  

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,164031,25346205,wyslala-do-wiezienia-wielu-groznych-gangsterow-a-potem.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,164031,25346205,wyslala-do-wiezienia-wielu-groznych-gangsterow-a-potem.html
https://www.polskieradio.pl/13/53/Artykul/2376937,Sygnaly-Dnia-3-pazdziernika-2019-roku-rozmowa-z-Dorota-Olko
https://www.polskieradio.pl/13/53/Artykul/2376937,Sygnaly-Dnia-3-pazdziernika-2019-roku-rozmowa-z-Dorota-Olko
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Ludzie są krzywdzeni przez niesprawiedliwe prawo. 
https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/609806,schetyna-po-ko-
polityka-ustawa-dezubekizacyjna.html 

09 października 2019 

Schetyna: Zniesiemy ustawę dezubekizacyjną. Ludzie są krzywdzeni 
przez niesprawiedliwe prawo. Przywrócimy stan prawny sprzed 
uchwalenia ustawy dezubekizacyjnej z grudnia 2016 roku - zapowiedział 
w środę lider PO Grzegorz Schetyna. Przekonywał, że ustawa 
spowodowała, iż wielu funkcjonariuszy służb mundurowych, uczciwie 
pracujących po 1990 roku, zostało potraktowanych niesprawiedliwie. 
Chcemy wyraźnie powiedzieć - przywrócimy tę ustawę, która 
funkcjonowała przed 2016 rokiem, (wtedy) wszyscy, którzy zostali 
skrzywdzeni, otrzymają moralne i polityczne zadośćuczynienie – 
powiedział Schetyna w środę na konferencji prasowej. 

 

Zniesiemy ustawę dezubekizacyjną. Jest riposta 
Kamińskiego. 
https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/609893,dezubezkizacja-
ustawa-dezubekizayjna-emerytura-ubecy-schtyna-kaminski.html 

10 października 2019 

Schetyna: zniesiemy ustawę dezubekizacyjną. Jest riposta Kamińskiego. 
Jedyną karą dla esbeków jest to, że otrzymują przeciętną emeryturę - 
powiedział szef MSWiA Mariusz Kamiński, komentując postulat PO dot. 
uchylenia ustawy dezubekizacyjnej. Dzięki zaoszczędzeniu na 
przywilejach esbeków, mówiąc symbolicznie, możemy wypłacać trzynastą 
emeryturę - mówił. 

 

  

https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/609806,schetyna-po-ko-polityka-ustawa-dezubekizacyjna.html
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Okazuje się jednak, że nie wszyscy byli funkcjonariusze 
SB zostali objęci ustawą dezubekizacyjną. 
https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/609842,esbek-zus-
pieniadze-emerytura-sb-renta-ustawa-dezubekizacyjna.html 

Bożena Wiktorowska, 10 października 2019 

Byli esbecy, którzy przeszli do ZUS, mają się świetnie. Funkcjonariusze 
Służby Bezpieczeństwa, którzy nie poddali się weryfikacji na początku lat. 
90. i trafili do systemu powszechnego – pobierają wypracowane 
emerytury. Ich ustawa dezubekizacyjna nie dotyczy. 

 

Dziadka zażalenie na zawieszenie /publikacja za zgodą 
Dziadka/. 
https://igiifp.github.io/assets/files/WZR%20059%20Zazalenie%20na%20
zawieszenie.pdf 

Sygn. akt: XIII 1U XXX/19 Sąd Apelacyjny w Warszawie. /…/ Powód 
zwraca uwagę, że powyższe zażalenie i jego ponad dziesięcioletnie 
zmagania w dochodzeniu swoich racji przed różnymi sądami, […] 
pozbawione byłyby racji bytu, gdyby organ emerytalny, czyli ZER MSWiA 
w Warszawie poważnie traktował swoich emerytów. Chodzi o emerytów, 
którzy mając odpowiednią wysługę lat i przeszli na emeryturę w 1990 roku 
lub wcześniej, a nie podjęli służby po 1990 roku. Na ten temat publicznie 
wypowiadał się mecenas Ring z Warszawy, a ja w poprzednich 
odwołaniach od decyzji Dyrektora ZER MSWiA, podnosiłem ten problem 
dwu lub trzykrotnie. I nic, problemem nikt z urzędników w ogóle się nie 
zainteresował i nie interesuje. A sprawa jest poważna i zasługuje na 
uwagę, gdyż jak mi się wydaje w stosunku do ponad 70 i 80-letnich 
dziadków łamane jest od dziesięciu lat prawo. Dotyczy to chyba 
niewielkiej już grupy osób, którym w 1990 roku i wcześniej, przy 
odchodzeniu na emeryturę, wydano decyzje o ustaleniu i przyznaniu 
prawa do emerytury milicyjnej, na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 
1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej 
oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r., Nr 46, poz. 210), do których i ja się 

https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/609842,esbek-zus-pieniadze-emerytura-sb-renta-ustawa-dezubekizacyjna.html
https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/609842,esbek-zus-pieniadze-emerytura-sb-renta-ustawa-dezubekizacyjna.html
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zaliczam. Art. 58 ust. 1 ustawy emerytalnej stanowi natomiast, iż osobom, 
którym w dniu wejścia w życie ustawy przysługują emerytury i renty na 
podstawie przepisów dotychczasowych (ustawy z 31 stycznia 1959 r. -
przyp. A.C.), wysokość tych świadczeń ustala się na nowo z urzędu, 
według zasad określonych w ustawie. Pkt. 2 ust. 1 tego artykułu mówi 
natomiast, że wysługa emerytalna funkcjonariuszy, zwolnionych ze służby 
do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy (18.02.1994), 
podlegają zachowaniu i traktuje się ją jako okres służby, z zastrzeżeniem 
art. 13 ust. 2 (chodzi o służbę w latach 1944-1956 i nie dotyczy tej grupy 
osób). Z literalnego brzmienia ust. 3 tego artykułu jednoznacznie wynika, 
iż osoby, które mają przyznaną emeryturę na podstawie ustawy z dnia 31 
stycznia 1959 r., zachowują świadczenie w dotychczasowej wysokości do 
czasu, gdy jego wymiar, ustalony w myśl nowych przepisów, przekroczy 
kwotę dotychczasowego świadczenia. Przepis powyższy istnieje od 
ponad 25 lat, wąska grupa starych, schorowanych osób ciągle się 
zmniejsza, ale ich krzywdą nikt się nie interesuje, gdyż są zbyt słabi i nie 
mają siły przebicia, a machina urzędnicza ma się dobrze i twórczo działa, 
ku chwale III RP. Jak może być jednak inaczej i normalnie, skoro w 
projekcie do ustawy zmieniającej z dnia 24 listopada 2016 roku, zapiano 
wprost, cytuję: „...osoby objęte projektowaną ustawą w większości są w 
zaawansowanym wieku, w związku z czym mimo zmniejszenia swoich 
dochodów, zdaje się, iż nie będą poszukiwały dodatkowego 
zatrudnienia...”. Tak działa prawo i sprawiedliwość dziejowa, w 
stosunku do tych, którzy za wcześnie i nie we właściwym czasie się 
urodzili. 
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Sąd w uzasadnieniu wyroku w całości podzielił i uznał za 
własne powyższe stanowisko i ocenę Rzecznika Praw 
Obywatelskich. 
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/sad-obnizka-emerytury-policjanta-na-
podstawie-tzw-ustawy-dezubekizacyjnej-z-2016-r-bezprawna 

12 listopada 2019 

Sąd: obniżka emerytury policjanta na podstawie tzw. „drugiej ustawy 
dezubekizacyjnej” z 2016 r. bezpodstawna. Sąd Okręgowy w Katowicach 
przywrócił panu Ł. emeryturę obniżoną na podstawie tzw. ustawy 
represyjnej z 2016 r. dla byłych pracowników MSW. Sąd przyjął 
argumenty RPO, że skoro ktoś ma już raz obniżoną emeryturę (na 
podstawie ustawy dezubekizacyjnej z 2009 r.), to ponowne objęcie go tą 
procedurą wymagałoby wskazania nowych okoliczności i faktów. 
Zwłaszcza, że druga ustawa dezubekizacyjna z 2016 r. nawiązuje do 
pojęć z ustawy lustracyjnej. A ta wyraźnie mówi, czym jest służba dla 
totalitarnego państwa. Emerytura pana Ł. została obniżona w 2017 r. z  
3 tys. do 1700 zł netto. Teraz ma ponownie wynieść 3 tys.  

Uwaga! Pełna treść wyroku na naszej stronie internetowej: 

http://www.seirp.pl/korzystne-wyroki-sadow-okregowych/ 

 

  

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/sad-obnizka-emerytury-policjanta-na-podstawie-tzw-ustawy-dezubekizacyjnej-z-2016-r-bezprawna
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/sad-obnizka-emerytury-policjanta-na-podstawie-tzw-ustawy-dezubekizacyjnej-z-2016-r-bezprawna
http://www.seirp.pl/korzystne-wyroki-sadow-okregowych/
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Sąd Okręgowy w Katowicach przywrócił emeryturę 
obniżoną na podstawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej z 
2016r. 
https://www.rp.pl/Mundurowi/311129945-Sad-obnizka-emerytury-
policjanta-na-podstawie-tzw-drugiej-ustawy-dezubekizacyjnej-z-2016-r-
bezpodstawna.html?fbclid=IwAR0StEOv_fyowk-Gi0f-
ud_OAMLcUg5TIaFOiaaFITvg0UhEUoqP7bhJU3A 

12 listopada 2019 

Sąd: obniżka emerytury policjanta na podstawie tzw. „drugiej ustawy 
dezubekizacyjnej” z 2016 r. bezpodstawna. 

Uwaga! Pełna treść wyroku na naszej stronie internetowej: 

http://www.seirp.pl/korzystne-wyroki-sadow-okregowych 

 

Podobał mu się mundur, w dodatku słyszał, że służba na 
granicy jest bardzo romantyczna. 
https://www.tygodnikprzeglad.pl/rzeka-granica-granicy-protest/ 

Regina Dachówna, 14 października 2019. 

Tam za rzeką jest granica, na granicy jest protest. Wopistów uznano za 
funkcjonariuszy totalitarnego państwa. Boli zmniejszenie emerytur, 
ale zraniona duma żołnierza – jeszcze bardziej. Z mównicy sejmowej, 
a potem w wypowiedziach ministrów pod ich adresem padły zarzuty, 
których się nie spodziewali. Usłyszeli, że są bolszewikami, ubekami, 
ciemiężycielami narodu polskiego, zbrodniarzami… 

 

  

https://www.rp.pl/Mundurowi/311129945-Sad-obnizka-emerytury-policjanta-na-podstawie-tzw-drugiej-ustawy-dezubekizacyjnej-z-2016-r-bezpodstawna.html?fbclid=IwAR0StEOv_fyowk-Gi0f-ud_OAMLcUg5TIaFOiaaFITvg0UhEUoqP7bhJU3A
https://www.rp.pl/Mundurowi/311129945-Sad-obnizka-emerytury-policjanta-na-podstawie-tzw-drugiej-ustawy-dezubekizacyjnej-z-2016-r-bezpodstawna.html?fbclid=IwAR0StEOv_fyowk-Gi0f-ud_OAMLcUg5TIaFOiaaFITvg0UhEUoqP7bhJU3A
https://www.rp.pl/Mundurowi/311129945-Sad-obnizka-emerytury-policjanta-na-podstawie-tzw-drugiej-ustawy-dezubekizacyjnej-z-2016-r-bezpodstawna.html?fbclid=IwAR0StEOv_fyowk-Gi0f-ud_OAMLcUg5TIaFOiaaFITvg0UhEUoqP7bhJU3A
https://www.rp.pl/Mundurowi/311129945-Sad-obnizka-emerytury-policjanta-na-podstawie-tzw-drugiej-ustawy-dezubekizacyjnej-z-2016-r-bezpodstawna.html?fbclid=IwAR0StEOv_fyowk-Gi0f-ud_OAMLcUg5TIaFOiaaFITvg0UhEUoqP7bhJU3A
http://www.seirp.pl/korzystne-wyroki-sadow-okregowych%20/
https://www.tygodnikprzeglad.pl/rzeka-granica-granicy-protest/
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Proszę o przybycie na mszę 
https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,25383643,policja-w-lodzi-
komendant-po-mszy-kazdemu-dziekuje-za-obecnosc.html 

Blanka Rogowska, 07 listopada 2019 

Policja w Łodzi. "Jesteśmy policją religijną. Klękamy, bo chcemy 
awansować". Do "Wyborczej" zgłosiła się grupa policjantów. – Chcecie 
zobaczyć jedną z najdroższych kaplic w policji? - zapytali i pokazali nam 
zdjęcie policyjnej sali modlitw zlokalizowanej przy ulicy Pienistej w Łodzi. 
Nowo wyremontowane pomieszczenie do niedawna było tylko świetlicą, 
w której powieszony był krzyż, stał też prowizoryczny ołtarz. Msze święte 
były tam odprawiane od lat 90. Dziś to elegancka kaplica, z podwieszanym 
sufitem, z miękkimi krzesłami. 

 

Rząd wypłacił ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy. 

http://nszzp.pl/aktualnosci/rzad-wyplacil-ekwiwalenty-za-
niewykorzystane-urlopy/ 

Rząd wypłacił ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy… Komu? Swoim 
ministrom. Dlaczego im, a nie tysiącom policyjnych emerytów? Bo im się 
to po prostu należało. 

 

  

https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,25383643,policja-w-lodzi-komendant-po-mszy-kazdemu-dziekuje-za-obecnosc.html
https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,25383643,policja-w-lodzi-komendant-po-mszy-kazdemu-dziekuje-za-obecnosc.html
http://nszzp.pl/aktualnosci/rzad-wyplacil-ekwiwalenty-za-niewykorzystane-urlopy/
http://nszzp.pl/aktualnosci/rzad-wyplacil-ekwiwalenty-za-niewykorzystane-urlopy/
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU 

KOŁO W GDYNI. 
100 DĘBÓW NA 100 LECIE POWOŁANIA 

POLICJI PAŃSTWOWEJ 
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Dla upamiętnienia 100 rocznicy powołania Policji Państwowej 
funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni wspólnie z NSZZ 
Policjantów oraz członkami Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych Koła w Gdyni, w porozumieniu z Nadleśnictwem Gdańsk z 
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siedzibą w Gdyni, dokonali w dniu 18 października nasadzenia stu dębów 
na terenie Leśnego Ogrodu Botanicznego „Marszewo” w Gdyni. 

Posadzone dęby będą upamiętniać każdy rok od powstania Policji 
Państwowej. 

Po dokonaniu nasadzeń Komendant Miejski Policji mł. insp. Sławomir 
Pachura zaprosił wszystkich uczestników na prezentację 2 filmów, jeden 
o tematyce służby w policji oraz filmu Gdyńskiej Szkoły Filmowej pt. „Dzień 
Babci”. Następnie wszystkich uczestników akcji zaproszono na ciepły 
posiłek, tradycyjną grochówkę oraz pieczenie kiełbasek przy ognisku. 

tekst i zdjęcia: rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku Jarosław Fikus 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W LUBLINIE 

UCZCILIŚMY 100–LECIE POWSTANIA POLICJI 
PAŃSTWOWEJ 

W dniach 7–9 października 2019 roku 49 osobowa delegacja Zarządu 
Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w 
Lublinie udała się na Wołyń (Ukraina) w celu uporządkowania i zapalenia 
zniczy na grobach polskich policjantów II Rzeczpospolitej. 

link do informacji ZOW w Lublinie: 

http://www.lublin.seirp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id
=645:rocznica-100-lecia-powstania-policji-
panstwowej&catid=48&Itemid=474 

  

http://www.lublin.seirp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=645:rocznica-100-lecia-powstania-policji-panstwowej&catid=48&Itemid=474
http://www.lublin.seirp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=645:rocznica-100-lecia-powstania-policji-panstwowej&catid=48&Itemid=474
http://www.lublin.seirp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=645:rocznica-100-lecia-powstania-policji-panstwowej&catid=48&Itemid=474
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE 

SMARTFON NIE TAKI STRASZNY 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, znana z wielu ciekawych 
inicjatyw kierowanych do seniorów, zorganizowała spotkanie mające na 
celu „oswojenie” przez seniorów posiadanych przez nich smartfonów. 
Urządzenie, które powoli zastępuje tzw. „komórki” przystosowane jedynie 
do prowadzenia rozmów i wysyłania wiadomości tekstowych, SMS-ów, 
staje się powoli osobistym komputerem. Urządzeniem, które senior nie 
zawsze, bez porady potrafi opanować - tyle w nim funkcji, programów i 
wszelakich dodatków. Temu zapanowaniu nad smartfonem, rozpoznaniu 
jego wielorakich funkcji i możliwości posłużyło spotkanie w WBP w 
Olsztynie. 
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Członkowie SEiRP i ich rodziny wzięli udział w tym pożytecznym ze 
wszech miar spotkaniu, prowadzonym z taktem i dużą dozą cierpliwości 
przez znacznie młodszych organizatorów. To także jedna z okazji do 
integracji środowiska mundurowego z innymi seniorami i środowiskami. 

Jerzy K. Kowalewicz 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE 

KOŁO NR 1. MOZAIKA IZRAELA Z RZESZOWA 
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Szczęśliwcami okazały koleżanki i koledzy z Koła nr 1 Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych w Rzeszowie, którzy wybrali Izrael i 
jego ofertę turystyczną za cel podróży. Dopisało wszystko: oczywiście 
pogoda, kompetentna przewodniczka, wspaniałe nastroje 36 uczestników 
oraz niespodziewane korzystne okoliczności finansowe. W dniach od  
23 do 29 września 2019r. zwiedzano: Betlejem z Grotą Narodzenia 
Pańskiego i przylegającą Grotą Żłóbka, Bazyliką Narodzenia Pańskiego z 
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okolicznymi klasztorami i kościołami ormiańskimi, greko-prawosławnymi i 
katolickimi. Wizyta na Górze Oliwnej roztoczyła panoramę Jerozolimy, 
zwiedzano kościół Pater Noster, Cmentarz Żydowski, Bazylikę Agonii 
stacje Męki Pańskiej, Górę Syjon, Bazylikę Grobu Pańskiego, Meczet Al -
Aksa i wiele innych obiektów miasta głównych religii. Był spacer po starym 
mieście z przejściem pod Ścianę Płaczu (Mur Zachodni). 

Kolejne etapy zwiedzania to Morze Martwe z błotnistą kąpielą, Cezarea 
Nadmorska z najsłynniejszym stanowiskiem archeologicznym w Izraelu, 
Ogrody Bahaitów w Hajfie, Akka, Nazaret/Tyberiada, Kana Galilejska z 
rejsem na replice łodzi z czasów Jezusa. Przedostatni dzień to zwiedzanie 
Tel Awiwu, zaś w ostatni Yad Vashem z Muzeum Historii Holocaustu. 
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O nastrojach i niepowtarzalnym klimacie wycieczki świadczą załączone 
zdjęcia. Za przygotowanie tak wspaniałej imprezy organizatorom, a 
szczególnie koleżance Halinie Wieczorowskiej należą się najlepsze słowa 
uznania i podziękowania. 

Marian Bileńki 
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KOŁO W TARNOBRZEGU. SPOTKANIE Z 
ZARZĄDEM WOJEWÓDZKIM 
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W dniu 17.10.2019r. Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych w Tarnobrzegu zorganizował spotkanie z władzami ZW w 
Rzeszowie, które odbyło się na terenie K.Ł. „NADWIŚLAŃSKIE” w 
Zwierzyńcu w Tarnobrzegu. 

Prezes zarządu koła SEiRP Kazimierz Orzechowski po otwarciu zebrania 
przywitał zaproszonych gości: Prezesa Podkarpackiego ZW SEiRP Jana 
Ruska, V-ce Prezesa ZW SEiRP Wiktora Kowala, Stefanię Rosińską, 
sekretarza ZW, Annę Bomba członka Komisji Rewizyjnej ZW. 

W trakcie spotkania miłym akcentem było 
wręczenie przez Prezesa Zarządu 
Wojewódzkiego Dyplomu nadania „Tytułu 
Honorowego Członka Komisji Rewizyjnej 
SEIRP w Rzeszowie” koledze Ryszardowi 
Madejowi, wyróżniającemu się w 
środowiskowej działalności członkowi 
naszego Koła. 

Dalsza część spotkania przebiegła na 
rozmowach w miłej atmosferze, 
wspomnieniach, refleksjach oraz 
wnioskach wypływających z 
dotychczasowej działalności. 

Wiesław Wolak 



43 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 11 (89) 2019 

SPOTKANIE AUTORSKIE BARBARY ŚNIEŻEK I 
JÓZEFA KANIKA 

W dniu 25.10.2019r. członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w 
Rzeszowie wzięli udział w spotkaniu autorskim Józefa Kanika i Barbary 
Śnieżek. W spotkaniu brało udział ok 100 osób. Spotkanie składało się z 
dwóch części oficjalnym i integracyjnym. 



44 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 11 (89) 2019 

 



45 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 11 (89) 2019 

Korzystając z okazji Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych Jan Rusek odznaczył „Odznaką za 
Wybitne Zasługi dla Stowarzyszenia” Edwarda Słupka – Prezesa 
Spółdzielni Mieszkaniowej Zodiak w Rzeszowie oraz Bronisława 
Buniowskiego – emerytowanego Dowódcę Rzeszowskiego Oddziału 
Prewencji w Rzeszowie. 

Spotkanie przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze. 

Jan Rusek 
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DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W 
TARNOBRZEGU 
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W dniu 29.10.2019 Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych w Tarnobrzegu zorganizował, jak każdego roku tak i tym 
razem wyjazd na groby zmarłych członków zarządu SEiRP w 
Tarnobrzegu, celem uczczenia ich pamięci oraz zapalenie symbolicznych 
zniczy na grobach w Osieku, Tarnobrzegu Miechocinie, Tarnobrzegu 
Sobowie, naszych zmarłych członków zarządu śp. Adama Kaniosa, śp. 
Haliny Rawskiej, śp. Stanisława Czachurskiego. Ponadto uczczono 
pamięć innych członków Koła oraz niezrzeszonych zmarłych policjantów. 

Jak co roku udaliśmy się na groby zmarłych funkcjonariuszy starszej daty, 
nie posiadających już opieki rodzin. W zeszłym roku 2018 takich grobów 
było trzy, obecnie na starych komunalnych cmentarzach Tarnobrzega nie 
ma już takich grobów. 

Wiesław Wolak  
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE 

KOŁO NR 7 
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Zebranie prowadziła Prezes Zarządu, Barbara Wojciechowska. Na 
wstępie przywitała przybyłych przedstawicieli FSSM RP: Zdzisława 
Czarneckiego, Przewodniczącego Federacji, Zdzisława Pietrykę, 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Minutą ciszy zebrani oddali hołd 
pamięci Koleżankom i Kolegom, którzy odeszli. 

Obrady zdominowała najbardziej istotna od dwóch lat, kwestia walki z 
represyjnymi ustawami. Zdzisław Czarnecki, w swojej wypowiedzi 
scharakteryzował obecną sytuację jako symptomatyczną dla niezawisłych 
sędziów, którzy tę niezawisłość zaczęli odważnie, lecz powoli 
odnajdować. 
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Wprawdzie nie ma do dziś przełomu, ale te nieliczne wyroki, bo już około 
50 zasądzonych na korzyść mundurowych, pozwalają spostrzec 
pozytywny kierunek rozwoju tej sytuacji. Bardziej kategoryczne oceny w 
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zakresie kształtującej się linii orzeczniczej, będzie można sformułować po 
wydaniu pierwszych wyroków w Sądach Apelacyjnych.  

Po dyskusji i załatwieniu formalnych spraw bieżących, zebranie zostało 
zakończone. 

tekst i foto: SA 
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PROGRAM UBEZPIECZENIA „SEIRP 2019” 
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KOMUNIKAT PREZYDENTA FEDERACJI 
STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP  

Z DNIA 09 STYCZNIA 2017 R. 
W grudniu 2016 r. Parlament RP uchwalił, a Prezydent RP – podpisał ustawę zmieniającą 
ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz ich rodzin. 

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

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP od lipca 2016 r. prowadzi działania 
przeciwko tym rozwiązaniom prawnym. Przyjęta strategia zależna jest od posiadanych 
środków finansowych. 

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

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

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

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

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880 

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

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

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

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

/Zdzisław Czarnecki/ 
Prezydent FSSM RP 
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OLSZTYŃSKI BIULETYN INFORMACYJNY  
(114) 2019 

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

Jest także w sieci: 

http://seirp.olsztyn.pl/ 

http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/komunikacja-
wewnetrzna/brak/129,ZW-SEiRP.html 

http://www.seirp.pl/olsztyński-biuletyn-informacyjny  
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https://issuu.com/obizwseirpolsztyn 
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