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OD REDAKTORA 
W sprawie technicznych warunków publikowania informacji prasowych. 

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

1. ebiuletyn@seirp.pl 

2. sekretariat@seirp.pl  

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

 pliki fotograficzne - format JPG, rozdzielczość do 300 kilobajtów, 

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

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

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

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

 
Redaktor 

  

mailto:ebiuletyn@seirp.pl
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Życzenia Świąteczne i Noworoczne 
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ZARZĄD GŁÓWNY 

EKWIWALENT. BARDZO WOLNO PRACUJE 
MSWIA 

Interpelacja nr 27808 w sprawie policyjnego ekwiwalentu za urlopy 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=403772
A028B878A0C125834D002ADD59 

Zgłaszający:  Marek Wójcik 

Adresat:  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Data wpływu: 20-11-2018, 

Data wysłania: 23-11-2018. 

Odpowiedź: 

Odpowiadający: Jarosław Zieliński - Sekretarz Stanu w 
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

Data wpływu: 07.02.2019 - przedłużenie terminu odpowiedzi. 

Odpowiadający: Mariusz Kamiński - Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji 

Data wpływu: 14-11-2019 

  

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=403772A028B878A0C125834D002ADD59
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=403772A028B878A0C125834D002ADD59
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BHXHHV
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BHXHHV
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INTERPELACJA NR 27808 DO MINISTRA 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W 
SPRAWIE POLICYJNEGO EKWIWALENTU ZA 

URLOPY 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B6SEPZ 

Zgłaszający:  Marek Wójcik 

Data wpływu: 20-11-2018 

Szanowny Panie Ministrze! 

W dniu 30 października br. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek 
NSZZ Policjantów w zakresie zasad obliczania ekwiwalentu za urlop 
policjanta i wydał wyrok wskazujący na niekonstytucyjność 
obowiązujących przepisów. Dotychczas ekwiwalent wynosił 1/30 części 
miesięcznego uposażenia zasadniczego, wraz z dodatkami o 
charakterze stałym, należnymi na ostatnio zajmowanym stanowisku 
służbowym. Funkcjonariusze innych służb mundurowych posiadają 
korzystniejsze warunki wyliczania przedmiotowego ekwiwalentu. W 
przypadku funkcjonariuszy Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego i żołnierzy zawodowych wynosi on 1/22 uposażenia 
zasadniczego, wraz z dodatkami o charakterze stałym, natomiast u 
funkcjonariuszy Służby Więziennej 1/21. Sędziowie Trybunału 
Konstytucyjnego przychylili się do wniosku policyjnych związkowców, 
wskazujących na gorsze traktowanie policjantów. 

Wyrok wydany przez Trybunał Konstytucyjny spowodował, że tysiące 
byłych funkcjonariuszy Policji uzyskało prawo do wyrównania strat 
spowodowanych niekonstytucyjnymi przepisami. Ekwiwalent był 
wyliczany błędnie przez 17 lat. Zgodnie ze wskazaniem reprezentanta 
NSZZ Policjantów Pani mecenas Marty Derlatki - policjanci, którzy 
wszczęli po odejściu ze służby postępowania o wypłatę dodatkowego 
ekwiwalentu i przegrali, będą mieli możliwość wznowienia 
postępowań administracyjnych i sądowo administracyjnych w swoich 
sprawach i wtedy naturalnie wyrok TK musi być uwzględniany w 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B6SEPZ
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rozstrzygnięciach. natomiast wszyscy ci policjanci, którzy nie 
wszczynali postępowań, mogą teraz wystąpić do właściwego 
przełożonego o wypłatę ekwiwalentu w odpowiedniej części. Byli 
policjanci będą teraz mieli jeden miesiąc od dnia wejścia w życie 
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. 

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o 
udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Ilu funkcjonariuszy Policji przeszło na emeryturę w latach od 2001 do 
2018? 

2. Ilu funkcjonariuszy Policji po odejściu ze służby wszczęło 
postępowanie o wypłatę dodatkowego ekwiwalentu? 

3. Ilu byłych funkcjonariuszy Policji posiada prawo do uzyskania 
wyrównania w zakresie zaniżonego ekwiwalentu za urlop? 

4. Czy ministerstwo planuje poinformować byłych funkcjonariuszy 
Policji o prawie do wystąpienia o wypłatę wyrównania zaniżonego 
ekwiwalentu? 

5. Ile wyniosą koszty wypłat wyrównań zaniżonych ekwiwalentów za 
urlopy dla byłych funkcjonariuszy Policji? 

6. Czy ministerstwo rozpoczęło już prace nad nowelizacją ustawy o 
Policji w zakresie wskazanym przez Trybunał Konstytucyjny za 
niekonstytucyjny? 

Z poważaniem Marek Wójcik Poseł na Sejm RP  

Odpowiedź na interpelację nr 27808 w sprawie policyjnego 
ekwiwalentu za urlopy. Odpowiadający: minister spraw wewnętrznych i 
administracji Mariusz Kamiński, Warszawa, 14-11-2019 

Szanowna Pani Marszałek, 

w odpowiedzi na interpelację numer 27808 Posła na Sejm RP Pana 
Marka Wójcika w sprawie policyjnego ekwiwalentu za urlopy informuję, 
że stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w 
przedmiotowej sprawie zostało przedstawione w odpowiedzi na 
interpelację numer 31856 Posłów na Sejm RP Pana Marka Wójcika i 
Pana Pawła Bańkowskiego w sprawie realizacji wyroku Trybunału 
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Konstytucyjnego dotyczącego zasad obliczania ekwiwalentu za urlop 
funkcjonariuszy policji. 

Z poważaniem Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Mariusz Kamiński 
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INTERPELACJA NR 31856 W SPRAWIE 
REALIZACJI WYROKU TRYBUNAŁU 

KONSTYTUCYJNEGO DOTYCZĄCEGO ZASAD 
OBLICZANIA EKWIWALENTU ZA URLOP 

FUNKCJONARIUSZY POLICJI 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=4DF186
14001DE415C125840B00473958&view=6 

Zgłaszający:  Paweł Bańkowski, Marek Wójcik, 

Adresat:  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Data wpływu: 30-05-2019, 

Data wysłania: 06-06-2019, 

Odpowiedź: 

Odpowiadający: Jarosław Zieliński - Sekretarz stanu w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Data wpływu: 09-07-2019 - przedłużenie terminu odpowiedzi 

Odpowiadający: Mariusz Kamiński - Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji 

Data wpływu: 14-11-2019 

 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BCVHJZ&
view=6  

Interpelacja nr 31856 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w 
sprawie realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zasad 
obliczania ekwiwalentu za urlop funkcjonariuszy Policji 

Zgłaszający: Marek Wójcik, Paweł Bańkowski. Data wpływu: 30-05-2019 

Szanowny Panie Ministrze, 

W dniu 30 października br. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek 
NSZZ Policjantów w zakresie zasad obliczania ekwiwalentu za urlop 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=4DF18614001DE415C125840B00473958&view=6
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=4DF18614001DE415C125840B00473958&view=6
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BHXHHV
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BHXHHV
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BCVHJZ&view=6
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BCVHJZ&view=6
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policjanta i wydał wyrok wskazujący na niekonstytucyjność 
obowiązujących przepisów. Dotychczas ekwiwalent wynosił 1/30 części 
miesięcznego uposażenia zasadniczego, wraz z dodatkami o 
charakterze stałym, należnymi na ostatnio zajmowanym stanowisku 
służbowym. Funkcjonariusze innych służb mundurowych posiadają 
korzystniejsze warunki wyliczania przedmiotowego ekwiwalentu. W 
przypadku funkcjonariuszy Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego i żołnierzy zawodowych wynosi on 1/22 uposażenia 
zasadniczego, wraz z dodatkami o charakterze stałym, natomiast u 
funkcjonariuszy Służby Więziennej 1/21. Sędziowie Trybunału 
Konstytucyjnego przychylili się do wniosku policyjnych związkowców, 
wskazujących na gorsze traktowanie policjantów. 

Wyrok wydany przez Trybunał Konstytucyjny spowodował, że tysiące 
byłych funkcjonariuszy Policji uzyskało prawo do wyrównania strat 
spowodowanych niekonstytucyjnymi przepisami. Ekwiwalent był 
wyliczany błędnie przez 17 lat. Zgodnie ze wskazaniem reprezentanta 
NSZZ Policjantów Pani mecenas Marty Derlatki: Policjanci, którzy 
wszczęli po odejściu ze służby postępowania o wypłatę dodatkowego 
ekwiwalentu i przegrali, będą mieli możliwość wznowienia postępowań 
administracyjnych i sądowo administracyjnych w swoich sprawach i 
wtedy naturalnie wyrok TK musi być uwzględniany w rozstrzygnięciach. 
Natomiast wszyscy ci policjanci, którzy nie wszczynali postępowań, 
mogą teraz wystąpić do właściwego przełożonego o wypłatę ekwiwalentu 
w odpowiedniej części. 

Niestety pomimo, iż od wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku 
minęło już prawie siedem miesięcy, to do dnia dzisiejszego rząd nie 
wprowadził jakichkolwiek rozwiązań mających na celu wykonanie 
orzeczenia z 30 października 2018 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrzny i 
Administracji nie skierował do prac Sejmu jakiejkolwiek ustawowej 
propozycji, mającej na celu rozwiązanie kwestii ekwiwalentów za 
policyjne urlopy. W związku z brakiem wprowadzenia jakichkolwiek 
rozwiązań prawnych, kierownicy jednostek Policji wstrzymują 
funkcjonariuszom wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. W 
związku z brakiem podejmowania przez rząd jakichkolwiek działań, 
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przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 
Policjantów zwrócili się do Marszałka Sejmu, w kwietniu br., z apelem o 
podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie wdrożenia wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego z roku 30 października 2018 r. 

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o 
udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Ilu funkcjonariuszy Policji przeszło na emeryturę w latach od 2001 do 
2019? Proszę o podanie informacji z podziałem na każdy rok. 

2. Ilu funkcjonariuszy Policji po odejściu ze służby wszczęło 
postępowanie o wypłatę dodatkowego ekwiwalentu? 

3. Ilu byłych funkcjonariuszy Policji posiada prawo do uzyskania 
wyrównania w zakresie zaniżonego ekwiwalentu za urlop? 

4. Czy ministerstwo poinformowało byłych funkcjonariuszy Policji o 
prawie do wystąpienia o wypłatę wyrównania zaniżonego 
ekwiwalentu? 

5. Ile wyniosą koszty wypłat wyrównań zaniżonych ekwiwalentów za 
urlopy dla byłych funkcjonariuszy Policji? 

6. Na jakim etapie znajdują się prace nad nowelizacją ustawy o Policji 
w zakresie wdrożenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z roku 30 
października 2018 r.? 

7. Ilu emerytowanych funkcjonariuszy złożyło wnioski o wypłatę 
ekwiwalentu za urlop, po wydaniu przez Trybunał Konstytucyjny 
przedmiotowego wyroku? 

Z poważaniem 

Marek Wójcik Paweł Bańkowski Posłowie na Sejm RP 

Odpowiedź na interpelację nr 31856 w sprawie realizacji wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zasad obliczania 
ekwiwalentu za urlop funkcjonariuszy policji. odpowiadający: 
minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. 
Warszawa, 14-11-2019 

Szanowna Pani Marszałek, 
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odpowiadając na interpelacje numer 31856 Posłów na Sejm RP Pana 
Marka Wójcika i Pana Pawła Bańkowskiego w sprawie realizacji wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zasad obliczania 
ekwiwalentu za urlop funkcjonariuszy policji oraz numer 27808 Posła 
na Sejm RP Pana Marka Wójcika w sprawie policyjnego ekwiwalentu za 
urlopy informuję, że zgodnie z art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  
6 kwietnia 1990 r. o Policji[1] policjant zwalniany ze służby otrzymuje 
ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe lub 
dodatkowe, z wyjątkiem urlopu, o którym mowa w art. 83a ust. 1 ww. 
ustawy. Wskazane świadczenie przysługuje zatem funkcjonariuszowi 
Policji niezależnie od tego, czy w dniu zwolnienia ze służby nabył prawo 
do zaopatrzenia emerytalnego. 

Funkcjonariusz Policji zwolniony ze służby ma możliwość 
bezpośredniego wystąpienia z wnioskiem o przyznanie emerytury do 
organu emerytalnego [2] bądź za pośrednictwem komórki kadrowej 
organu Policji właściwego ze względu na ostatnie miejsce pełnienia 
służby lub miejsce zamieszkania wnioskodawcy [3]. 

W okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 30 września 2019 roku 
na emeryturę przeszło łącznie 71 344 policjantów. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji został przygotowany stosowny projekt 
ustawy zapewniający realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 
dnia 30 października 2018 roku. Projekt ten został skierowany do 
konsultacji wewnątrzresortowych. Aktualnie trwają ustalenia odnośnie 
ostatecznej treści rozwiązań, które ma zawierać przedmiotowa regulacja. 

Z poważaniem 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński 
[1] Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm. 
[2] § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości 
organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy 
Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby 
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Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-
Skarbowej oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 2373). 

[3] § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia. 
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PROJEKT USTAWY W SPRAWIE ART. 115A 
JEST JAK YETI. WSZYSCY O NIM MÓWIĄ, ALE 

NIKT GO NIE WIDZIAŁ… 
http://www.nszzpwlkp.pl/aktualnosc,6988,0.htm, 

15.11.2019, Piątek 

W piśmie do Pani Marszałek Sejmu z 6 listopada 2019 Minister Mariusz 
Kamiński informuje, iż Dezyderat nr 195. Komisji ds. Petycji w sprawie: 
(…) terminu i kosztów realizacji wyroku TK z 30.10.2018′ dot. wysokości 
ekwiwalentu pieniężnego za jeden dzień niewykorzystanego urlopu – 
został poddany uzgodnieniom wewnątrzresortowym. Aktualnie trwają 
ustalenia odnośnie ostatecznej treści rozwiązań, które ma zawierać 
przedmiotowa regulacja (…). Pismo w załączniku. 

Jak powstał Dezyderat nr 195. Komisji ds. Petycji? 
• Petycję w sprawie nowelizacji art. 115 a ustawy o Policji i wdrożenia 

wyroku TK z 30.10.2018 r. (sygn. akt. K 7/15) wniósł 15 kwietnia 2019 
roku Zarząd Główny NSZZ Policjantów. (druk Petycji w załączniku). 

• Posiedzenie sejmowej Komisji ds. Petycji (PET) odbyło się w dniu 18 
lipca 2019′. W posiedzeniu uczestniczył przewodniczący Zarządu 
Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski. (nagranie archiwalne 
posiedzenia komisji – tutaj), 

• Biuro Analiz Sejmowych (BAS) wydało jednoznacznie pozytywną 
opinię w sprawie naszej petycji: (…) Biorąc pod uwagę powyższe, 
należy stwierdzić, iż niezbędne jest podjęcie prac legislacyjnych 
zmierzających do zmiany wskaźnika ekwiwalentu. Wprowadzenie 
zawartego w petycji postulatu nie budzi zastrzeżeń. Mając na 
uwadze powyżej poczynione uwagi, w szczególności tezy zawarte w 
wyroku TK z 30 października 2018 r. (sygn. akt K 7/15), 
przedmiotową petycję należy uznać za uzasadnioną. (…) – fragment 
końcowego wniosku opinii BAS. (opinia BAS w załączniku). 

• Oficjalna opinia MSWiA przedstawiona na posiedzeniu sejmowej 
Komisji ds. Petycji, przez Dyrektora Departamentu Dariusza 
Cichomskiego: „opinia MSWiA jest w tej sprawie także pozytywna. 

http://www.nszzpwlkp.pl/aktualnosc,6988,0.htm
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=6C2B1CF8699A641FC1258434002CCF77
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Opóźnienie wynika z braku uregulowania okresu przejściowego, co 
powoduje brak podstawy, brak normy prawnej do wypłacania 
ekwiwalentu. Sprawa jest prosta, lecz generuje spore koszty. Jednak 
projekt tej normy prawnej już znajduje się w uzgodnieniach 
międzyresortowych i wkrótce powinien być gotowy. Prosto z 
uzgodnień międzyresortowych, które mają się zakończyć na dniach, 
sprawa trafi pod obrady rządu bez zwłoki”. 

• Uchwalenie Dezyderatu. (…) Komisja ds. Petycji jednogłośnie 
uchwaliła Dezyderat Nr 195, w którym ocenia, że „petycja jest 
zasadna i nie budzi zastrzeżeń. Mając zaś na uwadze wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego, proponowana zmiana powinna zostać 
włączona do porządku prawnego jak najszybciej. W związku z 
informacjami przekazanymi przez przedstawiciela Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji Komisja zwraca się z prośbą o 
wskazanie, kiedy zostanie przedstawiony i skierowany do Sejmu RP 
projekt stosownych rozwiązań ustawowych w zakresie realizacji 
wymienionego wyroku Trybunału Konstytucyjnego a także określenie 
ich kosztów” (…) – pełna treść Dezyderatu w załączniku. 

Migracja dezyderatu z uzgodnień międzyresortowych do 
wewnątrzresortowych. 

„Projekt już znajduje się w uzgodnieniach międzyresortowych i wkrótce 
powinien być gotowy. Uzgodnienia międzyresortowe zakończą się na 
dniach, a sprawa trafi pod obrady rządu bez zwłoki” – zapewniał na 
posiedzeniu sejmowej Komisji dyr. Cichomski. 

Tymczasem w najnowszym piśmie ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji czytamy, że sprawa znajduje się „w uzgodnieniach 
wewnątrzresortowych” i trwają prace nad ostateczną treścią…” 

Zatem, wbrew zapewnieniom dyrektora departamentu sprawa 
dezyderatu nie opuściła jeszcze murów budynku MSWiA. Nadal trwają 
uzgodnienia „wewnątrzresortowe” – informuje w piśmie przecież sam 
minister Mariusz Kamiński, a więc dokument krąży między biurkami, w 
najlepszym razie pomiędzy gabinetami. Jeśli napiszemy, że gdzieś 
porasta kurzem na półce, niewiele się pomylimy. Nasuwa się jeszcze 
refleksja: skoro opinia Biura Analiz Sejmowych jest więcej niż pozytywna, 
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stanowisko Departamentu także korzystne, to nad czym trwają w MSWiA 
„uzgodnienia”. Jaka burza mózgów stoi na przeszkodzie, żeby ten projekt 
wszedł na ścieżkę legislacji. 

O ile nie jest to projekt z gatunku Yeti – wszyscy o nim mówią, tylko 
nikt go nie widział… 

czym jest dezyderat, w rozumieniu art.159 ust.1 regulaminu Sejmu 
RP? (…) W Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej dezyderaty są tworzone 
przez komisje sejmowe w określonych sprawach i mogą być 
skierowane do Rady Ministrów lub poszczególnych jej członków, 
prezesa NIK, prezesa NBP, Prokuratora Generalnego lub Głównego 
Inspektora Pracy. Adresat nie ma prawnego obowiązku wykonania 
postulatów zawartych w dezyderacie, ale musi zająć wobec nich 
stanowisko w ciągu 30 dni od dnia otrzymania dezyderatu, chyba że 
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ustali inny termin. 
Odpowiedź rozpatruje komisja. W razie nieotrzymania odpowiedzi w 
terminie lub uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadowalającą, 
komisja może ponowić dezyderat, przedłożyć Marszałkowi Sejmu RP 
wniosek o zwrócenie odpowiedzi jako niezadowalającej lub 
przedłożyć Sejmowi RP projekt odpowiedniej uchwały lub rezolucji. 
(…) Dezyderat nie jest wiążący. 

ZAŁĄCZNIKI: 

• Pismo MSWiA do Marszałek Sejmu 6 11 2019: 
http://nszzp.pl/wp-content/uploads/2019/11/odpowied%C5%BA-
MSWiA-na-dezyderat-ws-ekwiwalentu-1.pdf 

• Dezyderat nr 195: 
http://nszzp.pl/wp-content/uploads/2019/11/dezyderat_195_PET.pdf 

• Petycja nr 145-544-19: 
http://nszzp.pl/wp-content/uploads/2019/11/Petycja_Nr_145-544-
19_art.115a.pdf 

• Opinie Biura Analiz Sejmowych: 
http://nszzp.pl/wp-
content/uploads/2019/11/Opinia_bas_art_115a.pdf   

http://nszzp.pl/wp-content/uploads/2019/11/odpowied%C5%BA-MSWiA-na-dezyderat-ws-ekwiwalentu-1.pdf
http://nszzp.pl/wp-content/uploads/2019/11/odpowied%C5%BA-MSWiA-na-dezyderat-ws-ekwiwalentu-1.pdf
http://nszzp.pl/wp-content/uploads/2019/11/dezyderat_195_PET.pdf
http://nszzp.pl/wp-content/uploads/2019/11/Petycja_Nr_145-544-19_art.115a.pdf
http://nszzp.pl/wp-content/uploads/2019/11/Petycja_Nr_145-544-19_art.115a.pdf
http://nszzp.pl/wp-content/uploads/2019/11/Opinia_bas_art_115a.pdf
http://nszzp.pl/wp-content/uploads/2019/11/Opinia_bas_art_115a.pdf
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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. 
Po medialnej informacji, że rząd wypłaca ekwiwalenty za 
niewykorzystane urlopy ci którzy pomyśleli w tym momencie, że 
nareszcie przebiliśmy sufit niemocy i opieszałości MSWiA w sprawie 
realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego art. 115 a, 
będą się czuli zawiedzeni. 

Na razie bowiem z wypłaty ekwiwalentów cieszą się ministrowie i 
wiceministrowie, którzy utracili stanowiska w związku ze zmianami w 
rządzie, bądź ci, którzy dostali się do Parlamentu Europejskiego i nie 
zdążyli wykorzystać urlopów – informuje portal wp.pl. 

Z mocy prawa dostaną trzymiesięczne odprawy. Otrzymają również 
ekwiwalent za niewykorzystany urlop – czytamy w artykule, w którym 
podano wysokość kwot, jakie poszczególni byli członkowie rządu 
otrzymają. Nie są to małe kwoty. Od 10 do 30 tys. zł. 

Za funkcjonariuszami, których jest w kolejce do ekwiwalentu coraz 
więcej, najprawdopodobniej tysiące, także stoi moc prawa. I to nie byle 
jakiego, ale prawa usankcjonowanego wyrokiem najwyższej 
instancji orzekającej o zgodności prawa z Konstytucją. 
Przypomnijmy: z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego wystąpił 
Zarząd Główny NSZZ Policjantów. 

Zarząd Główny monitował w tej sprawie i u Komendanta Głównego Policji 
i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Skierowaliśmy nawet 
petycję w tej sprawie do sejmowej Komisji ds. Petycji. Owocem sejmowej 
aktywności NSZZ Policjantów stał się korzystny dezyderat 
zobowiązujący Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

http://nszzp.pl/aktualnosci/rzad-wyplacil-ekwiwalenty-za-niewykorzystane-urlopy/
http://nszzp.pl/aktualnosci/rzad-wyplacil-ekwiwalenty-za-niewykorzystane-urlopy/
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do ostatecznego wykonania wyroku TK w sprawie ekwiwalentu za 
niewykorzystany urlop. 
Jak dotąd jednak policjanci nadal czekają na swoje pieniądze. Natomiast 
były nasz minister Joachim Brudziński za 21 dni niewykorzystanego 
urlopu otrzymał ekwiwalent w wysokości 9,9 tys. zł netto – poinformował 
wydział prasowy MSWiA. 
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KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO FSSM RP 

Koleżanki i Koledzy!!! 
16 grudnia środowisku mundurowych kojarzy się jako "Dzień 
represjonowanych". Dlatego też, jak co roku organizujemy "imprezy" 
przypominające władzy ustawodawczej i wykonawczej niegodziwość 
jaką wyrządzono byłym funkcjonariuszom i żołnierzom. 
W dniu 16.12.2019r. zaplanowano następujące "wydarzenia": 
 godz. 9:00 - 10:00 - pikieta przed siedzibą Sądu Okręgowego w 

Warszawie na ulicy Płockiej, 
 godz. 12:00 - 15:00 - Konferencja w Sejmie RP nt. "Ustawa o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy - ocena skutków. 
Możliwość zmiany". Zabezpieczono salę na około 100 uczestników, 

 godz. 14:30 - 16:30 - Zgromadzenie publiczne przed Sejmem RP, 
podczas którego przewidywana jest projekcja filmu "Listy Śmierci". 
Wnioski i postanowienia Konferencji nt. "Ustawa o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy - ocena skutków. Możliwość zmiany". 
Wystąpienia przedstawicieli opozycji parlamentarnej, organizacji 
pozarządowych, środowiska mundurowego, 

 godz. 17:00 – 18:00 - Msza św. w Katedrze Polowej WP (Warszawa, 
ul. Długa 13) w intencji ofiar "ustawy represyjnej". 

Zdzisław Czarnecki - Przewodniczący FSSM RP 
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KONFERENCJA „SOLIDARNI Z 
REPRESJONOWANYMI” 
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7 grudnia 2019 r. w Toruniu odbyła się konferencja z udziałem 
represjonowanych funkcjonariuszy i żołnierzy, przedstawicieli Federacji 
Stowarzyszeń Służb Mundurowych, polityków, prawników, organizacji 
pozarządowych, przedstawicieli Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, 
Obywateli RP, Obywatelskiego Torunia, organizacji pozarządowych i 
zwykłych "szarych ludzi" zatroskanych stanem demokracji w Polsce. 
Konferencja zorganizowana przez Obywatelski Toruń, pod honorowym 
patronatem Wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego. 
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Szczegółowe informacje oraz serwis foto: 
https://obywatelemajaglos.pl/represjonowani-
2016/?fbclid=IwAR2YoAeyLTLkfAC8sKFMqz9HoPJYvR8Co9KKWBJh
Ru3AcaFa7xCXa23ET0Q 

  

https://obywatelemajaglos.pl/represjonowani-2016/?fbclid=IwAR2YoAeyLTLkfAC8sKFMqz9HoPJYvR8Co9KKWBJhRu3AcaFa7xCXa23ET0Q
https://obywatelemajaglos.pl/represjonowani-2016/?fbclid=IwAR2YoAeyLTLkfAC8sKFMqz9HoPJYvR8Co9KKWBJhRu3AcaFa7xCXa23ET0Q
https://obywatelemajaglos.pl/represjonowani-2016/?fbclid=IwAR2YoAeyLTLkfAC8sKFMqz9HoPJYvR8Co9KKWBJhRu3AcaFa7xCXa23ET0Q
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KONIEC SĄDOWEJ BEZCZYNNOŚCI 
https://www.rp.pl/Sadownictwo/311139899-Koniec-sadowej-
bezczynnosci-w-sprawie-dezubekizacji.html 

Publikacja: 13.11.2019, Izabela Kacprzak,  

Sędziowie nie czekają już na wyrok TK. Coraz częściej orzekają zwrot 
świadczeń mundurowym emerytom. 

W najbliższych dniach w Sądzie Okręgowym w Katowicach zapadnie aż 
10 wyroków w sprawie obniżenia emerytur byłym funkcjonariuszom na 
mocy ustawy dezubekizacyjnej PiS. Trzy wcześniejsze orzeczenia – 
które zapadły w tym sądzie w październiku – były korzystne dla 
mundurowych emerytów: MSWiA musi zwrócić im odebrane trzy lata 
temu pełne świadczenia. 

https://www.rp.pl/Sadownictwo/311139899-Koniec-sadowej-bezczynnosci-w-sprawie-dezubekizacji.html
https://www.rp.pl/Sadownictwo/311139899-Koniec-sadowej-bezczynnosci-w-sprawie-dezubekizacji.html
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Choć wyroki te nie są prawomocne, pokazują, że niektórzy sędziowie 
postanowili przełamać lata sądowej stagnacji. To efekt skierowania przez 
warszawski sąd w styczniu 2018 r. pytania do Trybunału Konstytucyjnego 
o zgodność z konstytucją ustawy dezubekizacyjnej z 2016 r. 

Wyrok w Trybunale nie zapadł do dziś, a sędziowie, powołując się na 
pytanie skierowane do Trybunału, masowo zawieszali sprawy. W 
rezultacie na rozpatrzenie czeka ponad 30 tys. spraw. 

Od kilku miesięcy sądy w Polsce (do których w tym roku trafiły sprawy 
funkcjonariuszy wyłączone z sądu warszawskiego) podejmują 
orzecznictwo bez wyroku Trybunału w tej sprawie. – Takich wyroków 
zapadło już między 30 a 40 – szacuje Jan Gaładyk ze Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych. We wszystkich sąd przywrócił 
świadczenia sprzed ustawy. Wyroki te zapadły m.in. przed sądami w 
Kielcach, Rzeszowie, Częstochowie. Do katowickiego sądowego 
wydziału pracy i ubezpieczeń z Warszawy skierowano 174 sprawy, z 
czego tylko 78 zawieszono. W 96 zapadną wyroki. 

POMÓGŁ RPO 
Jest to efekt m.in. apelu rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara, 
który w ekspertyzie prawnej wykazał, że sądy okręgowe mogą 
rozstrzygać odwołania niezależnie od wyniku postępowania przed 
Trybunałem Konstytucyjnym. Wystarczy, że przywołają m.in. Konwencję 
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz rozstrzygną, 
czy funkcjonariusz rzeczywiście służył na rzecz totalitarnego państwa. 

W poprzedniej (pierwszej) ustawie dezubekizacyjnej z 2009 r. nie było 
sformułowania „pełnił służbę na rzecz totalitarnego państwa" – to nowe, 
dodatkowe kryterium. Według ustawy lustracyjnej z 2006 r. polega ona 
na zwalczaniu opozycji, związków zawodowych, stowarzyszeń i 
Kościoła, łamaniu praw człowieka. Problem w tym, że żadne decyzje 
MSWiA obniżające świadczenia konkretnej osoby nie wykazują tego 
związku – wynika z analizy zapadłych wyroków. 

– To zdaniem sądu niedopuszczalne, by bez wykazania tego związku 
wobec danego funkcjonariusza móc zastosować ustawę – tłumaczy 
sędzia Marian Krzysztof Zawała, rzecznik katowickiego Sądu 
Okręgowego. Mówi o tym także wyrok sądu w Częstochowie z maja tego 
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roku, który dotyczył byłego funkcjonariusza SB, a potem policji. „Ustawa 
z 2016 r. działała bez rozróżnienia pomiędzy funkcjonariuszami, którzy w 
rzeczywistości dopuścili się czynów przestępczych lub dławili 
demokratyczną opozycję, oraz tymi, którzy jedynie należeli do personelu 
technicznego. Odwołującemu nie udowodniono w niniejszym procesie, 
aby dopuścił się jakichkolwiek naruszeń prawa" – uzasadniał 
częstochowski sędzia Marek Przysucha, analizując sprawę jednego z 
funkcjonariuszy. 

Dlaczego niektórzy sędziowie nie zawiesili spraw, tylko zdecydowali się 
wydać wyrok? „Sędzia krajowy ma obowiązek stosowania praw 
podstawowych UE z pierwszeństwem ich stosowania przed prawem 
krajowym, w tym krajową Konstytucją" – czytamy w wyroku, który wydał 
sędzia Marek Przysucha. Podkreślił, że „zawieszenie postępowania w 
ocenie Sądu stanowiłoby uchylenie się od sprawowania wymiaru 
sprawiedliwości w sytuacji, gdy możliwe jest rozstrzygniecie sprawy". 
Podobną opinię wyraziła katowicka sędzia Ewa Wyrwas-Wystrychowska, 
uznając, że „wymiar sprawiedliwości sprawują sądy, a sędziowie w 
sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli". 

RESORT SKŁADA APELACJĘ 
MSWiA w odpowiedzi dla „Rzeczpospolitej" przyznaje, że analizuje 
uzasadnienia wyroków i „w większości przypadków" składa apelacje do 
sądu drugiej instancji. „W sprawach, w których organ emerytalny odstąpił 
od wniesienia apelacji, świadczenia wypłacane są zgodnie z 
prawomocnym wyrokiem sądowym" – podkreśla MSWiA. Nie 
otrzymaliśmy odpowiedzi, ile świadczeń już przywrócono. 

Jeden z pierwszych korzystnych wyroków (sędziego Przysuchy) został 
zaskarżony przez MSWiA pod koniec lipca do Sądu Apelacyjnego w 
Katowicach. Na prawomocny wyrok trzeba poczekać rok. 

Źródło: Rzeczpospolita 
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LIST POSŁA ANDRZEJA ROZENKA 

Koleżanki i Koledzy! Represjonowani! 
https://www.facebook.com/andrzej.rozenek.3/posts/2803612319651677 

Warszawa, 16 listopada 2019 

Koleżanki i Koledzy! Represjonowani! 
Zwracam się do Was w kolejną 
miesięcznicę uchwalenia 
zbrodniczej ustawy represyjnej. 
Z ogromną troską i niepokojem 
przyjmuję docierające do mnie 
liczne sygnały o narastającej 
frustracji i zniechęceniu jakie 
ogarniają nasze środowisko. 
Jest to reakcja na wygrane 
przez PiS wybory, co dla 
Represjonowanych oznacza 

praktycznie brak możliwości przywrócenia należnych im świadczeń 
poprzez nowelizację ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym. Ta reakcja, 
chociaż zrozumiała, budzi mój głęboki niepokój, gdyż niestety coraz 
częściej wiąże się z desperackim decyzjami, które nawet mogą się 
tragicznie skończyć, a czasem tak się kończą (!). Dlatego proszę Was, 
żebyście za wszelką cenę wytrwali. Wiem, że jest Wam bardzo ciężko, 
że macie już dość wszystkiego, że bieda odciska na Was swoje 
bezlitosne piętno, a poczucie samotności i wielkiej niesprawiedliwości nie 
daje Wam spokoju. Musicie to przezwyciężyć! Trzeba żyć i działać, 
chociażby po to, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Żeby 
odpowiedzialni za śmierć 59 osób i upodlenie 50 tysięcy funkcjonariuszy 
i ich rodzin, ponieśli zasłużoną karę. Osoby w szczególnie trudnej 
sytuacji proszę o kontakt z Federacją Stowarzyszeń Służb Mundurowych 
(fssm.pl). Postaramy się wspólnie jakoś zaradzić najtrudniejszym 
przypadkom. Jak pewnie się orientujecie, zostałem wybrany do Sejmu 
RP. Wynik ponad 39 tysięcy głosów jaki uzyskałem jest w dużej części 
Waszą zasługa. Dziękuję raz jeszcze za głosy oraz za wsparcie 

https://www.facebook.com/andrzej.rozenek.3/posts/2803612319651677
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materialne i duchowe. Teraz macie swojego przedstawiciela w Sejmie, 
który do skutku będzie się upominał o Wasze sprawy i przypominał o 
Waszej krzywdzie. Już wkrótce wraz z klubem Lewicy złożymy projekt 
ustawy przywracający ukradzione Wam świadczenia. Mam świadomość, 
że większość pisowska będzie chciała go odrzucić, ale przecież trzeba 
próbować. Będzie to okazja do przypomnienia całemu społeczeństwu o 
tragicznych skutkach haniebnej ustawy z 16 grudnia 2016 roku. 

Wobec tymczasowego braku możliwości pozytywnego załatwienia 
sprawy na drodze politycznej, musimy wzmóc naciski na sądy. Nie chodzi 
o to, żeby wymuszać konkretne rozstrzygnięcia, tylko o to, żeby 
sędziowie odczuli, iż oczekujemy od nich wszczęcia zawieszonych 
postępowań. 

Panie i Panowie Sędziowie! Orzekajcie! I czyńcie to zgodnie z 
Konstytucją i literą prawa. Nie ma czasu. Już ponad tysiąc z 
represjonowanych umarło ze starości i z powodu chorób. Sprawiedliwość 
oznacza nie tylko zgodny z prawem wyrok. Musi też uwzględniać czynnik 
czasu. 

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy podjęli się akcji protestacyjnej pod 
sądami. Wasz trud został dostrzeżony, temat haniebnej ustawy znowu 
zaistniał, również w środowisku prawniczym. 

Represjonowani! Bardzo Was proszę o dalszą aktywność. Co można 
zrobić, poza akcjami protestacyjnymi? Uczyńcie wszystko co w Waszej 
mocy, żeby film dokumentalny „Listy śmierci” w reżyserii Andrzeja 
Dziedzica dotarł do jak najszerszej publiczności w kraju i za granicą. Jego 
siła jest ogromna, każdy kto go zobaczy i ma w sobie elementarne 
odruchy ludzkie, staje się naszym sojusznikiem.  

Wersja polska filmu: youtu.be/VllzDGzFO1g 

Wersja angielska: youtu.be/7gY_utddUGE 

W następnym liście podam Wam wszystkie dane kontaktowe na moje 
biuro poselskie, tak żeby każda i każdy z was mógł mieć bezpośredni 
kontakt ze mną. Proszę, wytrwajcie! 

Wasz oddany przyjaciel, Andrzej Rozenek /-/  

https://youtu.be/VllzDGzFO1g?fbclid=IwAR0T_jb0HNrBz3uqQ0otbR6-CSrmGpnrn-TxTKACCALm0-Cmk_qVCN3zynw
https://youtu.be/7gY_utddUGE?fbclid=IwAR0jg2ZuW27kADM3jj5CdUl7qlFg_0dKZTy-R3LL4kNbnes2YSiKTZRGWNU
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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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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU 

INTEGRACYJNE SPOTKANIE EMERYTÓW 
WOJ. POMORSKIEGO 

W przepięknym ośrodku „Zew Morza” w Jastrzębiej Górze, w dniach 15-
17.11.2019r. odbyło się kolejne spotkanie integracyjne członków 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Województwa 
Pomorskiego wraz z rodzinami. W pierwszym dniu po przywitaniu 
wszystkich uczestników oraz zaaklimatyzowaniu się w nowym miejscu, 
oraz po kolacji przy bogato zastawionych stołach oraz wspaniałej muzyce 
dwuosobowego zespołu, bawiono się do późnych godzin nocnych. 
Następnego dnia uczestnicy spotkania skorzystali z przepięknej polskiej 
złotej jesieni i aktywnie udali się na spacery po plaży brzegiem morza, 
oraz zwiedzanie przepięknej miejscowości jaką jest Jastrzębia Góra.  
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Nieliczni skorzystali z możliwości zwiedzenia pobliskiego Helu. W 
godzinach wieczorny zorganizowana została biesiada kaszubska przy 
muzyce na akordeonie i śpiewaniu kaszubskich pieśni, które prezentował 
kaszubski grajek Krzysztof Korthals. Obecni skorzystali również z 
wysłuchania historii kaszub jak i krótkiej nauki języka kaszubskiego. Pan 
Krzysztof zabawiał również wszystkich uczestników kaszubskimi 
opowieściami. Podczas biesiady serwowane były kiełbaski z grilla oraz 
grzane wino. Ostatniego dnia pobytu również dopisywała przepiękna 
słoneczna pogoda i większość skorzystała ze spacerów po plaży i 
urokliwej okolicy. Spotkanie skończyło się po smacznym obiedzie 17.11. 
br. Kolega Erwin Bruggemann podziękował kierownictwu i załodze 
ośrodka za miłe przyjęcie i ugoszczenie naszej grupy. 
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Podczas całego pobytu wszystkim dopisywał humor i byli bardzo 
zadowoleni z udziału w spotkaniu integracyjnym. Niezaprzeczalnie 
podziękowania za organizację spotkania i koordynację całego pobytu 
należą się koleżance Małgorzacie Górskiej oraz Erwinowi Bruggemann. 

tekst i zdjęcia: 

Jarosław Fikus  
Rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku  
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH 

PAMIĘĆ O TYCH, CO ODESZLI. 
„UMARŁYCH WIECZNOŚĆ DOTĄD TRWA, 

DOKĄD PAMIĘCIĄ SIĘ IM PŁACI” 
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Przed dniem Wszystkich Świętych, jak co roku, przedstawiciele 
mysłowickiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 
odwiedzili groby śp. Koleżanek i Kolegów, którzy odeszli od nas na tzw. 
„wieczną służbę”. 

Zapalone znicze i chwila zadumy to wyraz naszej pamięci o tych, którzy 
jeszcze niedawno pełni energii i zapału podejmowali działania na rzecz 
społeczności lokalnej miasta oraz środowiska emerytów i rencistów 
policyjnych. 
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Symbolika tego dnia skłania do refleksji, zadumy nie tylko nad 
przemijaniem, lecz także, a może przede wszystkim nad 
teraźniejszością. 

Ci co odeszli będą z nami tak długo, jak długo będziemy o nich pamiętać. 
Warto w tym miejscu przytoczyć Sonet 73 Wiliama Szekspira, który jest 
wymowny w swej treści i oddaje nastrój chwili: 

„Oto już jesień i pora umierać, 

pożółkłe liście wiatr strąca i miecie, 

drżące gałęzie do naga obdziera, 

chór, gdzie sto ptaków modliło się w lecie. 

Ja jestem zmierzchem dnia,  

który się skłania ku zachodowi i w ciemności brodzi. 

Noc, siostra śmierci oczy mi przysłania 

i wkrótce z całym światem mnie pogodzi. 

A jeśli kochasz, choć prawdę dostrzeżesz, 

kochasz tym bardziej, im rychlej odbiegniesz.” 

treść: Mieczysław Skowron 

zdjęcia: Anna Wieczorek 
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OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W 
MYSŁOWICACH 

Uroczyste obchody święta odzyskania niepodległości odbyły się w 2019 
roku również w Mysłowicach. Mysłowiczanie rozpoczęli świętowanie od 
uroczystej mszy świętej w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. 

W uroczystościach uczestniczyły poczty sztandarowe oraz orkiestra dęta 
KWK „Mysłowice – Wesoła”. Uczestnicy mszy oraz licznie zgromadzeni 
mieszkańcy prowadzeni przez orkiestrę przeszli na rynek miasta, gdzie 
delegacje złożyły kwiaty pod tablicą poświęconą powstańcom śląskim. 
Odegrano hymn państwowy i rotę. Mysłowiczanie oddali również hołd 
przy pomniku kardynała Augusta Hlonda, prymasa Polski i w wielu innych 
miejscach pamięci narodowej. 



37 
 

N u m e r  9 0 !   

Biuletyn Informacyjny nr 12 (90) 2019 

Kwiaty składały przedstawiciele władz samorządowych miasta, 
uczniowie placówek oświatowych, przedstawiciele jednostek kultury, 
stowarzyszeń, Mysłowickiej Rady Seniorów, służby mundurowe, 
mieszkańcy miasta. W imieniu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych w Mysłowicach w uroczystościach udział wzięli Alina i 
Mieczysław Skowronowie oraz Andrzej Makowski. 
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tekst: Mieczysław Skowron 

zdjęcia: Danuta Sowa i Mieczysław Skowron 

galeria: 
http://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi,FB0F3A5BC04411CE64996547D20
84158F048B93A 

 
  

http://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi,FB0F3A5BC04411CE64996547D2084158F048B93A
http://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi,FB0F3A5BC04411CE64996547D2084158F048B93A
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ZŁOTE GODY 

W dniu 10 października 2019 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w 
Mysłowicach odbyła się uroczysta gala z udziałem jubilatów świętujących 
50. lecie małżeństwa. W obecności prezydenta Miasta Mysłowice, pana 
Dariusza Wojtowicza i przewodniczącego Rady Miasta Mysłowice, pana 
Tomasza Papaja kilkadziesiąt par małżeńskich odnowiło przyrzeczenie 
małżeńskie, wypowiadając słowa ślubowania. Przedstawiciele władz 
samorządowych udekorowali zasłużonych jubilatów medalami nadanymi 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wręczyli wiązanki 
kwiatów. Było podniośle i uroczyście. 

Wśród jubilatów byli członkowie Koła Nr 27 Stowarzyszenia Emerytów i 
Rencistów Policyjnych w Mysłowicach Państwo Zdzisława i Aleksander 
Tarkowie, którym najlepsze życzenia złożyli obecni na uroczystości 
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koleżanki i koledzy ze Stowarzyszenia w Mysłowicach. Uroczystość 
uświetniły artystyczne występy muzyczne. 

tekst i zdjęcia: Mieczysław Skowron 

galeria: 

http://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi,D73B83D7CB8041E3FD7C39CF5D
7BB58483F929CE 

  

http://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi,D73B83D7CB8041E3FD7C39CF5D7BB58483F929CE
http://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi,D73B83D7CB8041E3FD7C39CF5D7BB58483F929CE
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE 

15 ROCZNICA KOŁA PRZY WSPOL W 
SZCZYTNIE 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE 

SPOTKANIE W RZESZOWSKIM RATUSZU 

W dniu 10 listopada 2019 r. w rzeszowskim Ratuszu odbyło się spotkanie 
organizowane przez Rzeszowską Radę Seniorów oraz Towarzystwo 
Przyjaciół Rzeszowa. 
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W spotkaniu wzięli udział Prezydent Miasta Rzeszowa Pan Tadeusz 
Ferenc oraz poseł na Sejm RP Pan Wiesław Buż. Uczestnikami 
spotkania byli również członkowie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 
Policyjnych w Rzeszowie z jego Prezesem Panem Janem Ruskiem.  
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Spotkanie uświetnili artyści z Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie pod 
dyrekcją Anny Czenczek wykonując utwory patriotyczne. Spotkanie 
przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze. 

autor: Rusek Jan 
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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  
(115) 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  

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

https://issuu.com/obizwseirpolsztyn  

http://seirp.olsztyn.pl/
http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/komunikacja-wewnetrzna/brak/129,ZW-SEiRP.html
http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/komunikacja-wewnetrzna/brak/129,ZW-SEiRP.html
http://www.seirp.pl/olszty%C5%84ski-biuletyn-informacyjny
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/OBI/
https://issuu.com/obizwseirpolsztyn
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ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE OD 
PREZESA ZW W ŁODZI 
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