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OD REDAKTORA 
w sprawie technicznych warunków publikowania informacji prasowych 

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

1. ebiuletyn@seirp.pl 

2. sekretariat@seirp.pl  

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

 pliki fotograficzne - format JPG, rozdzielczość do 300 kilobajtów, 

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

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

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

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

 
Redaktor 

  

mailto:ebiuletyn@seirp.pl
mailto:sekretariat@seirp.pl
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ZARZĄD GŁÓWNY 
ODLICZ 1% PODATKU. KOMUNIKAT PREZESA 

Od stycznia 2019 r. można dokonywać na rzecz Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych 1% odpisu od należnego podatku 
dochodowego poprzez złożenie w formularzu PIT za 2018r. 
stosownego wniosku zawierającego informacje: 

1. nazwę OPP: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 
Policyjnych, 

2. nr rejestracji OPP w KRS: 0000043188 

Antoni Duda, Prezes Zarządu Głównego SEiRP 
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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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LIST ANDRZEJA ROZENKA DO ŚRODOWISKA 
MUNDUROWYCH EMERYTÓW 

Publikujemy list Andrzeja Rozenka do środowiska emerytów 
mundurowych pokrzywdzonych zapisami represyjnej ustawy z 16 grudnia 
2016 r. 

http://www.janusz-
zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4864/list_a__rozenka__z_polem_.html 

List A. Rozenka. 
Z posłem J. Zemke zaplanowano spotkania w całej Polsce. 
 
Koleżanki i Koledzy! 
Dziś mija 25 miesięcy od uchwalenia przez Sejm RP ustawy represyjnej. 
Jak wiecie, w jej efekcie śmierć poniosły co najmniej 53 osoby, a pozostali 
zostali skazani na życie w nędzy i publicznie napiętnowani. 

Od przeszło dwóch lat staram się wraz z moimi przyjaciółmi z Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej, Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych i 
innymi organizacjami, robić wszystko co w ludzkiej mocy, żeby opinia 
publiczna dowiedziała się o krzywdzie emerytów mundurowych. 

Wspólnym wysiłkiem zebraliśmy ponad 250 tysięcy podpisów pod 
obywatelskim projektem ustawy, który 22 marca 2017 roku miałem 

http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4864/list_a__rozenka__z_polem_.html
http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4864/list_a__rozenka__z_polem_.html
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zaszczyt prezentować. Doprowadziliśmy do jednomyślnego głosowania 
opozycji demokratycznej za naszym projektem. Dzięki eurodeputowanym 
z SLD byliśmy szeroką delegacją poszkodowanych w Parlamencie 
Europejskim, gdzie wysłuchano nas z uwagą i przerażeniem. Mogliśmy 
też osobiście porozmawiać, gdyż od wiosny 2016 roku do dziś, byłem na 
Wasze zaproszenie na 73 spotkaniach w całej Polsce. 

Wiem z licznych sygnałów jakie do mnie docierają, że jest potrzeba 
kolejnych spotkań w terenie. Jak już wielokrotnie deklarowałem sprawa 
ustawy represyjnej jest moim priorytetowym zadaniem i nie mam zamiaru 
jej odpuszczać, aż do definitywnego rozstrzygnięcia na korzyść środowisk 
mundurowych, tzn. wypłacenia odszkodowań w postaci zaległych 
świadczeń z odsetkami, przywrócenia świadczeń oraz przeprosin ze 
strony władzy wykonawczej i IPN. W związku z tym informuję, że w 
najbliższym czasie planuję ponowny objazd kraju, by spotkać się z Wami 
i podyskutować o najbliższych gorących politycznie miesiącach. W objazd 
ten włączy się europoseł Janusz Zemke, wielki przyjaciel i obrońca 
mundurowych. 
O spotkaniach i terminach będziemy informować Was tą drogą. Proszę 
też o Wasze sugestie, gdzie trzeba przyjechać. Zrobimy wszystko, by nie 
zawieść Waszych oczekiwań. Proszę też, żebyście z treścią tego listu 
zapoznali szerokie grono wszystkich represjonowanych. 

W dniu 25. miesięcznicy przegłosowania zbrodniczej ustawy represyjnej 
życzę Wam wytrwałości. Niestety sprawdzają się nasze przypuszczenia, 
że droga sądowa będzie długa a nawet praktycznie zamknięta. Cała 
nadzieja w zmianie politycznej, która ma szansę nastąpić już jesienią tego 
roku. By tak się stało potrzebna jest pełna mobilizacja wszystkich 
środowisk prodemokratycznych, w tym środowiska emerytów 
mundurowych. Liczę, że porozmawiamy o tym i innych ważnych sprawach 
na spotkaniach w Polsce. Do zobaczenia! 

16 stycznia 2019 r. 

Andrzej Rozenek 
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EKWIWALENT ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP 
– CD. ODPOWIEDŹ KGP 

Odpowiedź Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP  

z dnia 17.01.2019 

Otrzymaliśmy aż czterostronicową odpowiedź na nasze wystąpienie z 17 
grudnia 2018 roku w sprawie wypłaty wyrównania ekwiwalentu za 
niewykorzystany urlop wypoczynkowy, która niestety nic nie wyjaśnia.  

Po pierwsze, odsyła do przepisów przejściowych projektu zmiany ustawy 
o Policji, których w istocie nie umieszczono w projekcie. Po drugie, nie 
informuje jakie było stanowisko KGP w opinii przekazanej MSWiA w 
związku z tym projektem. 

Obawiamy się, że sprawa zostanie załatwiona dopiero wtedy, gdy 
odpowiedzialni decydenci powrócą z Radomia. 

Co mamy robić? Konsekwentnie sprowadzać organy Policji do stosowania 
procedury administracyjnej, aż do wyczerpania w niej wszelkich środków. 
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INFOTEKA NR 21 
Przegląd mediów (28 01 2019) 
Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje 
opublikowane w prasie i mediach elektronicznych. Większość to materiały 
związane z różnymi aspektami walki z ustawą represyjną. Artykuły 1-5 to 
głębokie refleksje o. Ludwika Wiśniewskiego, jakże odmienne wypowiedzi 
wielu prominentnych hierarchów KK. Polecamy. 

Polska, dom zamknięty 
https://www.tygodnikpowszechny.pl/polska-dom-zamkniety-148136  

O. Ludwik Wiśniewski, opublikowano 21.05.2017 

Kiedy dzisiaj patrzę na Ojczyznę na Kościół w naszym kraju, cisną mi się 
słowa: cóż ci się stało, Polsko, że zbudowałaś mury między twymi synami 
i córkami? 

 

Oskarżam 
https://www.tygodnikpowszechny.pl/oskarzam-151647 

O. Ludwik Wiśniewski, opublikowano 15.01.2018 

W Polsce umiera chrześcijaństwo. Wykorzeniają je gorliwi członkowie 
Kościoła. Biskupi milczą, niestety. 

 

Gniew ludu 
https://www.tygodnikpowszechny.pl/gniew-ludu-152714 

O. Ludwik Wiśniewski, opublikowano 16.04.2018 

Dla mnie – człowieka, który przez całe życie walczył o prawo do życia 
wszystkich nienarodzonych – projekt ustawy „Zatrzymaj aborcję” jest 
faryzejski i nieludzki. Ośmielę się powiedzieć: antychrześcijański. 

 
  

https://www.tygodnikpowszechny.pl/polska-dom-zamkniety-148136
https://www.tygodnikpowszechny.pl/autor/o-ludwik-wisniewski-op-1313
https://www.tygodnikpowszechny.pl/oskarzam-151647
https://www.tygodnikpowszechny.pl/autor/o-ludwik-wisniewski-op-1313
https://www.tygodnikpowszechny.pl/gniew-ludu-152714
https://www.tygodnikpowszechny.pl/autor/o-ludwik-wisniewski-op-1313
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Trzeba skończyć z nienawiścią! 
https://www.tygodnikpowszechny.pl/o-ludwik-wisniewski-trzeba-
skonczyc-z-nienawiscia-157276 

O. Ludwik Wiśniewski, opublikowano MŻ 19.01.2019 

Cała Polska czeka, ażeby z Gdańska wyszło przesłanie, które dotrze do każdego 
Polaka, i które przywróci moralną równowagę w naszym kraju i w naszych 
sercach – mówił o. Ludwik Wiśniewski podczas uroczystości pogrzebowych 
prezydenta Pawła Adamowicza. 

 

Krzyk z Gdańska! 
https://www.newsweek.pl/polska/krzyk-z-gdanska-czy-przemowienie-
ojca-wisniewskiego-zmieni-polske-przeslanie 
ktore/f14k7p1?utm_source=fb 

Data publikacji: 19.01.2019. MKA 

Czy przemówienie ojca Wiśniewskiego zmieni Polskę? „Przesłanie, które wynika 
ze śmierci Pawła”. 
Przyjaciel zamordowanego prezydenta Pawła Adamowicza, dominikanin ojciec 
Ludwik Wiśniewski wygłosił bardzo poruszające przemówienie na mszy 
pogrzebowej w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Zebrani w świątyni zareagowali 
brawami na stojąco. W „Newsweeku” publikujemy je w całości. 

 

A jeśli ktoś miał, na przykład, psa. 
(wiersz znaleziony w internecie) 

A jeśli ktoś miał, na przykład, psa. 
To jak temu psu wytłumaczyć, że pana już nie będzie? 
Choćby pies szukał i tu i tam i gdzie indziej. I wszędzie? 
Jak temu psu wytłumaczyć, że zapach też zniknie powoli, że psu zostanie tylko 
pamięć i ukradziony gdzieś kapeć i nieobecność, co boli? 
Że zniknie płaszcz i buty też znikną z korytarza. 
I już nie będzie dłoni, której ciepły dotyk tak miękko psa rozmarzał… 
Że coś się tak bardzo zmieniło i odtąd już będzie inaczej. 
Pies patrzy i nie rozumie, dlaczego pani płacze… 

/Barbara Borzymowska/ 

https://www.tygodnikpowszechny.pl/o-ludwik-wisniewski-trzeba-skonczyc-z-nienawiscia-157276
https://www.tygodnikpowszechny.pl/o-ludwik-wisniewski-trzeba-skonczyc-z-nienawiscia-157276
https://www.tygodnikpowszechny.pl/autor/o-ludwik-wisniewski-op-1313
https://www.newsweek.pl/polska/krzyk-z-gdanska-czy-przemowienie-ojca-wisniewskiego-zmieni-polske-przeslanie%20ktore/f14k7p1?utm_source=fb&utm_medium=social&utm_campaign=fb_nw&fbclid=IwAR2JgdaOjDt5Hn0DZULShdI7y_wqItYzwy1vJbl6NbMhymZAhx9kYiI6XPQ
https://www.newsweek.pl/polska/krzyk-z-gdanska-czy-przemowienie-ojca-wisniewskiego-zmieni-polske-przeslanie%20ktore/f14k7p1?utm_source=fb&utm_medium=social&utm_campaign=fb_nw&fbclid=IwAR2JgdaOjDt5Hn0DZULShdI7y_wqItYzwy1vJbl6NbMhymZAhx9kYiI6XPQ
https://www.newsweek.pl/polska/krzyk-z-gdanska-czy-przemowienie-ojca-wisniewskiego-zmieni-polske-przeslanie%20ktore/f14k7p1?utm_source=fb&utm_medium=social&utm_campaign=fb_nw&fbclid=IwAR2JgdaOjDt5Hn0DZULShdI7y_wqItYzwy1vJbl6NbMhymZAhx9kYiI6XPQ
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Anatomia represji, bezprawia i niesprawiedliwości 
http://wyborcza.pl/7,95891,24399687,anatomia-represji-bezprawia-i-
niesprawiedliwosci-do-czego.html?fbclid=IwAR2mylLddS6qft07-
qIoNBs5AWJ1AjSUPpa86-d0mhSBU1ifjISzhzIQKQY 

25 stycznia 2019 

DO CZEGO PROWADZI POLITYKA NIENAWIŚCI? Patrząc na historię Polski i 
na obecną sytuację w naszym kraju mam wrażenie, że jako naród mamy w sobie 
jakiś gen autodestrukcji. Tak łatwo wydobyć z nas najgorsze cechy, wzajemnie 
skłócić, wzbudzić nienawiść, a tragiczne wydarzenia będące tego efektem są w 
stanie spowodować w nas tylko chwilową refleksje i krótkotrwałą potrzebę 
zjednoczenia oraz pojednania. /…/ 

mł. insp. w st. spocz. Tomasz Piechowicz 

 

Co jest naprawdę ważne 
https://www.tygodnikprzeglad.pl/naprawde-wazne/ 

Autor: Jan Widacki, wrzesień 26.2010. 

Gdyby oglądać telewizję, a już szczególnie TVN 24, to najważniejsze rzeczy 
dzieją się pod Pałacem Prezydenckim. 

 

Co miał sędzia Tuleya na posłów PIS 
http://wyborcza.pl/7,75398,24351217,co-mial-sedzia-tuleya-na-poslow-
pis-znamy-tresc-zawiadomienia.html 

Co miał sędzia Tuleya na posłów PiS. Znamy treść zawiadomienia, w którym 
zarzucił im składanie fałszywych zeznań. Ewa Ivanova 11 stycznia 2019. Ponad 
230 posłów, niemal wszyscy z PiS, w tym wierchuszka tej partii, mogło - zdaniem 
sędziego Igora Tulei - składać fałszywe zeznania w sprawie głosowania w Sali 
Kolumnowej. Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa, jej decyzję podtrzymał 
sąd. "Wyborcza" dotarła do zawiadomienia Tulei. 
 

http://wyborcza.pl/7,95891,24399687,anatomia-represji-bezprawia-i-niesprawiedliwosci-do-czego.html?fbclid=IwAR2mylLddS6qft07-qIoNBs5AWJ1AjSUPpa86-d0mhSBU1ifjISzhzIQKQY
http://wyborcza.pl/7,95891,24399687,anatomia-represji-bezprawia-i-niesprawiedliwosci-do-czego.html?fbclid=IwAR2mylLddS6qft07-qIoNBs5AWJ1AjSUPpa86-d0mhSBU1ifjISzhzIQKQY
http://wyborcza.pl/7,95891,24399687,anatomia-represji-bezprawia-i-niesprawiedliwosci-do-czego.html?fbclid=IwAR2mylLddS6qft07-qIoNBs5AWJ1AjSUPpa86-d0mhSBU1ifjISzhzIQKQY
https://www.tygodnikprzeglad.pl/naprawde-wazne/
https://www.tygodnikprzeglad.pl/author/jan-widacki/
https://www.tygodnikprzeglad.pl/2010/09/
http://wyborcza.pl/7,75398,24351217,co-mial-sedzia-tuleya-na-poslow-pis-znamy-tresc-zawiadomienia.html
http://wyborcza.pl/7,75398,24351217,co-mial-sedzia-tuleya-na-poslow-pis-znamy-tresc-zawiadomienia.html
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Pawłowicz pozdrawia esbeków 



 
21 

 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 2 (80) 2019 

Droga do powrotu praworządności 
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Interes społeczny SEiRP 
Zarządzenie SSR del. do SO w Zielonej Górze z 18 12 2018.  
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Interes społeczny SEiRP 
pismo do Sądu z 23 01 2019 - uzupełnienie wniosku o wstąpienie do 
procesu, sygnatur akt: II K 109/18 przedstawiciela ZG SEiRP 
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Co jest naprawdę ważne 
https://www.tygodnikprzeglad.pl/naprawde-wazne/ 

Autor: Jan Widacki, wrzesień 26.2010 

Gdyby oglądać telewizję, a już szczególnie TVN 24, to najważniejsze 
rzeczy dzieją się pod Pałacem Prezydenckim. 

 

  

https://www.tygodnikprzeglad.pl/naprawde-wazne/
https://www.tygodnikprzeglad.pl/author/jan-widacki/
https://www.tygodnikprzeglad.pl/2010/09/
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Co miał sędzia Tuleya na posłów PIS 
http://wyborcza.pl/7,75398,24351217,co-mial-sedzia-tuleya-na-poslow-
pis-znamy-tresc-zawiadomienia.html 

Co miał sędzia Tuleya na posłów PiS. Znamy treść zawiadomienia, w 
którym zarzucił im składanie fałszywych zeznań. Ewa Ivanova 11 stycznia 
2019. Ponad 230 posłów, niemal wszyscy z PiS, w tym wierchuszka tej 
partii, mogło - zdaniem sędziego Igora Tulei - składać fałszywe zeznania 
w sprawie głosowania w Sali Kolumnowej. Prokuratura odmówiła 
wszczęcia śledztwa, jej decyzję podtrzymał sąd. "Wyborcza" dotarła do 
zawiadomienia Tulei. 

 

Doniesienie sędziego Tuley 
link do strony www: 

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/14.%20Doniesienie%20s
%C4%99dziego%20Tuley.pdf  

 

Interpelacja nr 27813 
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B6SEQ5&vi
ew=6 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B7REBU&v
iew=6 

Interpelacja nr 27813 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w 
sprawie obniżenia świadczeń emerytalno-rentowych osobom uznanym za 
służące na rzecz totalitarnego państwa. Odpowiedź. 

 

  

http://wyborcza.pl/7,75398,24351217,co-mial-sedzia-tuleya-na-poslow-pis-znamy-tresc-zawiadomienia.html
http://wyborcza.pl/7,75398,24351217,co-mial-sedzia-tuleya-na-poslow-pis-znamy-tresc-zawiadomienia.html
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/14.%20Doniesienie%20s%C4%99dziego%20Tuley.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/14.%20Doniesienie%20s%C4%99dziego%20Tuley.pdf
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B6SEQ5&view=6
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B6SEQ5&view=6
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B7REBU&view=6
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B7REBU&view=6
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Interpelacja nr 28559 
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B88JVT&vi
ew=6 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B8QK2E&vi
ew=6  

Interpelacja nr 28559 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w 
sprawie skutków wprowadzenia nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i 
Służby Więziennej oraz ich rodzin. Odpowiedź. 

 

Kacza zupa 
https://www.tygodnikprzeglad.pl/kacza-zupa/  

Autor: Krzysztof Teodor Toeplitz, 20 Maj 2007 

To, że historię piszą zwycięzcy, należy do poczciwych banałów. Równie 
jednak poczciwie i banalnie brzmi maksyma, że prawda, prędzej czy 
później, wychodzi na jaw. 

 

PIS bawi się mundurowymi emerytami 
https://www.tygodnikprzeglad.pl/pis-bawi-sie-mundurowymi-emerytami/ 

Autor: Ewa Rogowska, październik 15.2018 

Przed wyborami rządzący wyciągnęli sprawę ustawy dezubekizacyjnej. 
Po wyborach temat zniknie i zmian nie będzie. 

 

  

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B88JVT&view=6
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B88JVT&view=6
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B8QK2E&view=6
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B8QK2E&view=6
https://www.tygodnikprzeglad.pl/kacza-zupa/
https://www.tygodnikprzeglad.pl/author/krzysztof-teodor-toeplitz/
https://www.tygodnikprzeglad.pl/2007/05/
https://www.tygodnikprzeglad.pl/pis-bawi-sie-mundurowymi-emerytami/
https://www.tygodnikprzeglad.pl/author/ewa-rogowska/
https://www.tygodnikprzeglad.pl/2018/10/
https://www.tygodnikprzeglad.pl/2018/10/
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Cień dyktatury 
https://www.tygodnikpowszechny.pl/cien-dyktatury-135867 

Antoni Dudek, Piotr Osęka, 08.12.2009 

Czy rozliczanie komunizmu jest konieczne? Czy lustracja spełnia swój 
cel? Co po roku 1989 można było zrobić inaczej? Dyskutują historycy: 
Antoni Dudek i Piotr Osęka. Rozmawia Roman Graczyk. 

 

Informacja o zamierzonych działaniach europosłów SLD ws. 
zapobieżenia skutkom ustawy represyjnej z 2016r. 
http://www.janusz-
zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4877/informacja_o_zamierzonych.html 

Informacja o zamierzonych działaniach europosłów SLD ws. zapobieżenia 
skutkom ustawy represyjnej z 2016 r. 24.01.2019. Poseł Janusz Zemke 
poinformował kierownictwo SLD oraz FSSM RP o zamierzonych dalszych 
działaniach europosłów SLD ws. przeciwdziałania skutkom przepisów 
ustawy represyjnej z 2016 r., pozbawiającej świadczeń emerytalnych i 
rentowych znaczne grono emerytów mundurowych. 

 

Minister Milczanowski do wiceszefa KE Timmermansa 
http://www.janusz-
zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4881/opracowanie_min__milczano.html 

Opracowanie ministra Milczanowskiego trafiło do F. Timmermansa. 

 

Minister Milczanowski do wiceszefa KE Timmermansa 
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/21.%20Minister%20Milc
zanowski%20do%20wiceszefa%20KE%20Timmermansa.pdf  

https://www.tygodnikpowszechny.pl/cien-dyktatury-135867
https://www.tygodnikpowszechny.pl/autor/z-prof-antonim-dudkiem-1836
https://www.tygodnikpowszechny.pl/autor/piotr-oseka-1082
https://www.tygodnikpowszechny.pl/autor/piotr-oseka-1082
http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4877/informacja_o_zamierzonych.html
http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4877/informacja_o_zamierzonych.html
http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4881/opracowanie_min__milczano.html
http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4881/opracowanie_min__milczano.html
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/21.%20Minister%20Milczanowski%20do%20wiceszefa%20KE%20Timmermansa.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/21.%20Minister%20Milczanowski%20do%20wiceszefa%20KE%20Timmermansa.pdf
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Postanowienie SA w Warszawie z 7.12.2018 
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/23.%20Postanowienie%
20SA%20w%20Warszawie%20z%207%2012%202018.pdf 

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/23.%20Postanowienie%20SA%20w%20Warszawie%20z%207%2012%202018.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/23.%20Postanowienie%20SA%20w%20Warszawie%20z%207%2012%202018.pdf
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Postanowienie SA w Warszawie z 13 12 2018 
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/24.%20Postanowienie%
20SA%20w%20Warszawie%20z%2013%2012%202018.pdf  

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/24.%20Postanowienie%20SA%20w%20Warszawie%20z%2013%2012%202018.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/24.%20Postanowienie%20SA%20w%20Warszawie%20z%2013%2012%202018.pdf
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Dwie emerytury wyrok SN z 24 stycznia 2019 r. (sygn. akt i UK 426 - 
17) 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1394134,zus-
zolnierz-dodatkowa-emerytura.html 

Autor: Bożena Wiktorowska, 24.01.2019 

SN: ZUS wyliczy emerytowanemu żołnierzowi dodatkową cywilną 
emeryturę. 

https://www.rp.pl/Mundurowi/301249920-Dwie-emerytury-dla-
wojskowych---korzystny-wyrok-SN-dla-mundurowych-emerytow.html 

Publikacja: Mateusz Rzemek, 24.01.2019.  

Dwie emerytury dla wojskowych - korzystny wyrok SN dla mundurowych 
emerytów. 

 

Umarzali, teraz będą ścigać 
https://www.tvn24.pl/magazyn-tvn24/ogolic-na-lyso-powiesic-na-
szubienicy-umarzali-teraz-beda-scigac,196,3414  

Ludwik Dorn: Ogolić na łyso, powiesić na szubienicy. Umarzali, teraz będą ścigać? 

Nawoływała, by złapać i ogolić na łyso posłankę opozycji, groził 
prezydentowi Poznania wynajęciem "ukraińskich cyngli", zachęcał, by 
powiesić na szubienicach "całe PO". Każdą z tych spraw prokuratura 
umarzała, legalizując w ten sposób ewidentne przestępstwa. /…/. 

 

  

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1394134,zus-zolnierz-dodatkowa-emerytura.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1394134,zus-zolnierz-dodatkowa-emerytura.html
https://www.rp.pl/Mundurowi/301249920-Dwie-emerytury-dla-wojskowych---korzystny-wyrok-SN-dla-mundurowych-emerytow.html
https://www.rp.pl/Mundurowi/301249920-Dwie-emerytury-dla-wojskowych---korzystny-wyrok-SN-dla-mundurowych-emerytow.html
https://www.rp.pl/autor/26/mateusz-rzemek
https://www.tvn24.pl/magazyn-tvn24/ogolic-na-lyso-powiesic-na-szubienicy-umarzali-teraz-beda-scigac,196,3414
https://www.tvn24.pl/magazyn-tvn24/ogolic-na-lyso-powiesic-na-szubienicy-umarzali-teraz-beda-scigac,196,3414
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POLEMIKI 
MIECZYSŁAW MALICKI WS. ART. EWY MACEK  

(BIULETYN INFORMACYJNY NR 1/2019) 
Szanowna Redakcjo, zamieściliście w zakładce „Opinie i polemiki" tekst 
autorstwa Ewy Macek pt. „negatywne skutki ustawy represyjnej z 
16.12.2016”. 

Tekst z uwagi na ujęcie zagadnienia wzbudza moje zastrzeżenia i dlatego 
też chciałbym skorzystać z dobrodziejstwa tytułu zakładki, wyrazić moją 
opinię i polemizować z autorką. Mam nadzieję, że mój głos również 
zostanie opublikowany. 

Na wstępie stwierdzę, że nie czuję jakiejkolwiek wrogości ani niechęci do 
pani Ewy, która jest moją koleżanką w niedoli, ani też do innych osób 
mających inne zdanie w omawianym temacie. 

Ale do rzeczy. Mam otóż pani Ewo zastrzeżenia do tego, że wymieniając 
wszystkie skutki i naruszenia - konstytucji, ustaw i konwencji - ustawy z 
2016 roku autorstwa pis nie raczyła pani w ogóle wspomnieć o pierwszej 
takiej ustawie, uchwalonej w 2009 roku, autorstwa Platformy 
Obywatelskiej. Wielokrotnie w różnych dyskusjach i tekstach 
poświęconych obu ustawom podnoszono fakt, że gdyby Trybunał 
Konstytucyjny w roku 2010 zajął „prawne” stanowisko wobec ustawy, a 
nie stanowisko mówiące o „sprawiedliwości społecznej i historii”, gdyby 
właściwie uzasadnił uznanie ustawy z 2009 roku za niezgodne z 
konstytucją, ponownej, drugiej ustawy represyjnej z 2016 roku by w ogóle 
nie było. 

Wspomnę również dla porządku, że dzisiejszy obrońca prawa i demokracji 
Rzepliński, nie jest takowym w świetle jego stanowiska w procedowaniu 
ustawy z 2009 roku przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zdecydowana 
większość wymienionych przez Panią skutków ustawy z 2016 roku 
dotyczy także i skutków ustawy z 2009 roku. Zaskakuje mnie i dziwi 
zapominanie o ustawie z 2009 roku, o roli Platformy Obywatelskiej przy jej 
tworzeniu. Można oczywiście przyjąć zasadę, że skoro TK orzekł w 2010, 
że ustawa z 2009 roku jest zgodna z konstytucją to sprawy niejako nie ma. 
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To, wobec tego z jakiego powodu my wszyscy (a przynajmniej większość) 
skarżyliśmy albo chcieliśmy skarżyć ową ustawę do ETPCZ? 

Bo uznaliśmy pani Ewo, że ustawa, wbrew orzeczeniu polskiego 
Trybunału Konstytucyjnego narusza konstytucję (i nie tylko). Podobne 
zdanie miało też kilku sędziów ówczesnego składu TK wyrażając zdanie 
odrębne. Podobnie ustawę z 2009 roku ocenia także wielu polskich 
prawników. Więc dlaczego nie wspomniała pani również o negatywnych 
skutkach dla nas wynikających z ustawy z 2009 roku, o negatywnych 
skutkach obu ustaw? 

Dziś zauważam, że dochodzi do dziwnego zapominania o fakcie, że była 
w ogóle jakaś inna, wcześniejsza, podobnie represyjna i dyskryminująca 
ustawa. Nie sądzę pani Ewo, że takie stawianie sprawy w czymkolwiek 
nam pomoże. 

Mieczysław Malicki 
dotknięty obu ustawami, mieszkający na Warmii 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU 

KOŁO W WEJHEROWIE. NOWOROCZNE SPOTKANIE 
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Tradycyjnie, jak co roku w stylowej restauracji " KREDENS" w Wejherowie 
w dniu 12 stycznia 2019 r., z inicjatywy Zarządu Koła zorganizowane 
zostało spotkanie noworoczne członków SEiRP Koła w Wejherowie. 
Spotkanie rozpoczął Prezes Zarządu Koła kol. Waldemar Nowoczyn od 
przywitania zaproszonych gości w osobach insp. Beata Perzyńska - 
Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie, Wiceprezesa ZW SEiRP 
w Gdańsku z/s w Gdyni, kol. Hieronim Brzozowiec oraz rzecznika 
prasowego ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni, kol. Jarosław Fikus. 



 

54 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 2 (80) 2019 

Na wstępie Prezes W. Nowoczyn złożył wszystkim obecnym gościom i 
członkom Koła życzenia noworoczne. Następnie uczestnicząca w 
spotkaniu Pani Komendant Powiatowa Policji insp. Beata Perzyńska 
zabierając głos przekazała w imieniu własnym oraz policjantów garnizonu 
wejherowskiego najserdeczniejsze życzenia noworoczne, oraz życzenia 
dalszej wzajemnej, owocnej współpracy. Z kolei Wiceprezes ZW kol. 
Hieronim Brzozowiec w imieniu Zarządu Wojewódzkiego przekazał 
również wszystkim członkom Koła w Wejherowie życzenia szczęśliwego 
Nowego Roku nie tylko dużo zdrowia, ale i szczęścia oraz pomyślności w 
dalszej działalności. Nadmienił o uhonorowaniu przez ZG SEiRP w 
Warszawie dotychczasowego rzecznika prasowego ZW w Gdańsku kol. 
Henryka Kaźmierskiego tytułem Honorowego Rzecznika Prasowego oraz 
o wyróżnieniu odznaką „Za Zasługi dla SEiRP" z Dyplomem - jednego 
członka Koła, Makowskiego Czesława. 

W obecności wszystkich zebranych Wiceprezes ZW SEiRP H. Brzozowiec 
wraz z Prezesem Koła W. Nowoczyn wręczył uroczyście przyznaną 
odznakę wraz z dyplomem, wraz z gratulacjami owocne pracy na rzecz 
Koła. Należy nadmienić, iż w noworocznym spotkaniu udział wziął również 
wieloletni członek, Koła, który ukończył 90 rok życia i dalej aktywnie 
uczestniczy w działalności Koła Wejherowo. 
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Po oficjalnej części nastąpiła część integracyjna, w której przy kawie i 
ciastkach w miłej atmosferze oraz gitarowym akompaniamencie, 
śpiewano piosenki biesiadne. Całość spotkania przebiegła w bardzo 
sympatycznej, serdecznej i miłej atmosferze. 
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tekst: rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku Jarosław Fikus 

zdjęcia: Honorowy rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku Henryk 
Kaźmierski 

KOŁO W GDAŃSKU 
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W dniu 10 stycznia 2019 r w restauracji Ołowianka w Gdańsku odbyło się 
coroczne spotkanie noworoczne członków koła Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gdańsku. To wspaniale, że przez 
okres istnienia koła czujemy potrzebę utrzymywania wzajemnych więzi, 
jak i nie odczuwamy znużenia naszymi spotkaniami. Tak trzymajmy i do 
przodu koleżanki i koledzy. Niech żałują Ci co nie dotarli. Będąc na 
emeryturze zasiadamy razem przy wspólnym, może skromnym stole, bez 
podziału na stopnie i stanowiska. Byli pośród nas między innymi byli 
Komendanci Wojewódzcy, Miejscy, Powiatowi. I to jest super. Jesteśmy 
po prostu kolegami i koleżankami, lub jak kto woli w odwrotnej kolejności. 
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A tak w skrócie to miało to następujący przebieg: Gości przywitał nasz 
prezes kolega Wacław Ziomek. Przedstawił ramowy program spotkania i 
powitał zacnych gości jak i nas wszystkich. Niespodzianką był 
zapowiedziany występ Pana Dariusza Wójcika – znanego i cenionego, nie 
tylko na Pomorzu artystę – śpiewaka, najlepszego odtwórcę głównej roli 
w spektaklu ”Skrzypek na dachu” w Teatrze Muzycznym w Gdyni. To była 
naprawdę wspaniała uczta intelektualna. 

Zapraszamy na kolejne wspólne biesiadowanie. Może jest są one 
skromne, ale nie bogactwem, lecz sił wzajemnych więzi czujmy się 
połączeni. 
Pozdrawiam 

Waldek Sopek 
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KOŁO W KARTUZACH 

W dniu 04 stycznia 2019 roku w siedzibie KPP w Kartuzach, Koło SEiRP 
Kartuzy zorganizowało Walne Zebranie połączone ze spotkaniem 
noworocznym swoich członków. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni 
goście: Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Kartuzach kom. Tomasz 
Juński, ks. prałat Piotr Krupiński proboszcz parafii Wniebowzięcia 
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Najświętszej Maryi Panny w Kartuzach, Wiceprezes ZW SEiRP w 
Gdańsku z/s w Gdyni kol. Jarosław Fikus oraz członek Prezydium ZW 
SEiRP w Gdańsku kol. Małgorzata Górska, jak również przybyli 
członkowie Koła SEiRP w Kartuzach. 

Spotkanie rozpoczął Prezes Koła SEiRP w Kartuzach kol. Kazimierz 
Socha, który na wstępie powitał zaproszonych gości i pozostałych 
uczestników spotkania. Po przywitaniu, uczczono chwilą ciszy zmarłych w 
minionym roku członków Kartuskiego Koła. Następnie głos zabrał ks. 
prałat Piotr Krupiński, przekazując wszystkim życzenia minionych świąt 
Bożonarodzeniowych oraz Noworoczne i wręczył opłatki. Uczestnicy 
spotkania przystąpili do dzielenia się nimi z wszystkimi oraz składali sobie 
wzajemnie życzenia. Po zakończeniu części świątecznej Prezes Koła 
przystąpił do części oficjalnej, realizacji Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad. Po jej 
zakończeniu głos zabrał Wiceprezes ZW SEiRP w Gdańsku kol J. Fikus, 
który podziękował za zaproszenie oraz przedstawił i omówił potrzebę 
realizacji zbiórki 1% podatku na rzecz SEiRP, jako Organizacji Pożytku 
Publicznego, przekazując obecnym członkom Koła druki do odliczeń 
podatku OP-1. Koleżanka Małgorzata Górska przedstawiła obecne plany 
wycieczkowe które będą realizowane w roku 2019, oraz zapraszała do 
udziału w wspólnych wyjazdach integracyjnych i rehabilitacyjnych do 
sanatoriów organizowanych przez Koło SEiRP w Gdyni. 
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Po omówieniu spraw organizacyjnych przystąpiono do wręczania 
wyróżnień członkom Stowarzyszenia. Wyróżniono dwóch członków Koła: 
Waldemara Walkusz oraz Ryszarda Szymańskiego, odznaką "Za wybitne 
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osiągnięcia dla SEiRP". Odznaczenia w obecności członków Koła i 
zaproszonych gości wręczył Wiceprezes ZW SEiRP w Gdańsku Jarosław 
Fikus. W spotkaniu również udział wziął 91 letni członek Koła Kartuzy 
Stanisław Cyrzan, który akurat w dniu spotkania obchodził swoje 91 
urodziny. Od wszystkich zebranych odebrał wspaniałe życzenia łącznie z 
wspólnie odśpiewaniem życzeń "Stu lat" 

W dalszej części spotkania rozpoczęła się części integracyjna przy 
świątecznym poczęstunku. Uczestnicy spotkania dalszy czas poświecili 
na rozmowy i wspomnienia przy ciastku i kawie. 

tekst: rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku Jarosław Fikus 

zdjęcia: Bogdan Rasielewski 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W  OPOLU 
KOŁO 10 W BRZEGU 

W dniu 25 stycznia 2019 r. w Restauracji „Mario” w Brzegu odbyło się 
coroczne rodzinne spotkanie świąteczno - noworoczne członków Koła nr 
10 w Brzegu. W spotkaniu udział wziął kol. Ryszard Żak, Prezes ZW 
SEiRP w Opolu, kol. Danuta Początek, zaprzyjaźnieni prezesi kół 
emerytów mundurowych z terenu Brzegu: Mieczysław Makowski, ZEiRP 
RP, Koło nr 1w Brzegu, Marek Wysocki, KZEiR SW - Koło Terenowe ZK 
w Brzegu oraz liczne grono członków stowarzyszenia z terenu Brzegu 
wraz z osobami najbliższymi. W spotkaniu uczestniczyło łącznie 42 osób. 
Imprezę poprowadził prezes Koła nr 10 kol. Czesław Czekaj. 

Na początku spotkania minutą ciszy uczczono pamięć długoletniego 
prezesa Koła nr 10 SEiRP w Brzegu śp. Emiliana Garbuli. Po wzajemnych 
życzeniach uczestnicy spotkania przy muzyce bawili się do rana. 
Uroczystość była okazją do spotkania z koleżankami i kolegami, 
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odświeżenia znajomości, wymiany poglądów, powspominania minionego 
czasu i podzielenia się troskami dnia dzisiejszego. 

tekst i foto: Zbigniew Pasternak, rzecznik prasowy Koła nr 10 

  



 
65 

 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 2 (80) 2019 

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU 
KOŁO W KALISZU. 

WYRÓŻNIONY MARIAN OZDOWSKI 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego corocznie organizuje konkursy 
plastyczne pt „Wielkopolska – moja duma”. W konkursie tym od 2017r 
wystawia obrazy nasz artysta malarz Marian Ozdowski promując zarazem 
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych. 
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Na każdy rok określane są tematy szczegółowe i tak: 
 2017 rok - tematem szczegółowym był „Pejzaże Wielkopolskie”. 

Nasz artysta wysłał obraz przedstawiający historyczny Kościółek na 
Zawodziu w Kaliszu. Za pracę tą otrzymał 3 miejsce; 

 2018 rok - tematem szczegółowym był „Wielkopolska wieś – Skarby 
Architektury”. Artysta wysłał na ten konkurs obraz przedstawiający 
Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie. Komisja oceniła go jako 
najlepszy i zajął on 1 miejsce. Zaś artysta malarz Marian Ozdowski 
otrzymał dyplom i nagrodę rzeczową. 

Nadmienić należy, że kol. Marian Ozdowski corocznie przekazuje obraz 
na charytatywną aukcje obrazów, z której dochody zasilają Fundację 
Podkarpackie Hospicjum dla dzieci. Dziękujemy. Gratulujemy kol Marianie 
i życzymy dalszych sukcesów. 

Roman Wojciechowski, Rzecznik prasowy 
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PLESZEW. ZAWODY STRZELECKIE 

W dniu 26 stycznia 2019 roku dwie drużyny trzy osobowe ze 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Kaliszu wzięły udział 
w II Zawodach Strzeleckich Federacji Emerytów Służb Mundurowych w 
Pleszewie. Zawody zorganizował Związek Żołnierzy Wojska Polskiego 
Rejonu Kaliskiego na strzelnicy Bractwa Kurkowego w Pleszewie. 
Imprezę otworzył przemówieniem Florian Siekierski oznajmiając 
jednocześnie, że zawody odbywają się ku uczczeniu 100-nej rocznicy 
Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Naszą organizację reprezentowali; 
M. Ozdowski, K. Pawliczak, K. Głuszczak, J. Janiak, W. Wajgielt i H. 
Kubik. 

W trakcie całych zawodów panowała radosna atmosfera. Organizator 
zapewnił grochówkę oraz kawę i herbatę. Zawodnicy nie tylko 
emocjonowali się poszczególnymi startami, ale wspominali inne 
wcześniejsze zawody, w których brali udział. Zawody odbywały się w 
dwóch konkurencjach – pistolet sportowy i karabin sportowy po pięć 
strzałów. 
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Po zakończeniu strzelań i podliczeniu wyników okazało się, iż pierwsze 
miejsce w pistolecie zajął nasz kolega Wojciech Wajgielt z wynikiem 49,2 
pkt. Nasza drużyna w składzie: Kubik, Pawliczak i Wajgielt z wynikiem 261 
punktów (zespół drugi 239,3 pkt.) także uplasowała się na pierwszej 
pozycji, tym samym broniąc pucharu sprzed roku. 

Informację przekazał H. Kubik. 

Roman Wojciechowski, Rzecznik prasowy 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE 
KOŁO W JAŚLE.  

SPOTKANIE OPŁATKOWO - NOWOROCZNE 
Tradycyjnie, jak co roku Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i 
Rencistów Policyjnych w Jaśle pod kierownictwem Prezesa Koła kol. 
Antoniego Barzyka w dniu 31.01.2019 r. zorganizowało dla emerytów i 
członków spotkanie Noworoczno-Opłatkowe. 

Wśród zaproszonych emerytów i ich rodzin zaproszono również gości w 
gronie, których znalazło się Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w 
Jaśle w osobach Komendant Powiatowy mł. insp. Robert Wróbel, 
Zastępcy Komendanta mł. insp. Andrzej Przebięda i mł. insp. Mirosław 
Kawa. Swoją obecnością zaszczycił również Kapelan Koła ks. Gerard 
Stanula. Kierownictwo Zarządu Wojewódzkiego reprezentował V-ce 
Prezes kol. Wiktor Kowal, z którym współpraca Zarządu Koła układa się 
bardzo dobrze. Nie zabrakło również osób wspierających – darczyńców, 
którzy swoją działalnością wspierają nasze Koło. 

Wśród członków naszego Koła, biorących udział w spotkaniu, znajdowali 
się koledzy zajmujący różne stanowiska w samorządach i innych 
instytucjach użyteczności publicznej, tak jak kol. Stanisław Pankiewicz V-
ce Starosta Powiatu Jasielskiego, kol. Józef Dziedzic Przewodniczący 
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Rady Gminy Jasło, kol. Andrzej Dybaś V-ce Przewodniczący Rady Miasta 
w Jaśle, kol. Bogusław Łach Przewodniczący Podkarpackiej Grupy IPA 
Okręg w Jaśle, kol. Kazimierz Korczykowski, Prezes Okręgowego 
Związku Kombatantów PP i BWP w Krośnie z/s w Jaśle. 

Wszystkich zebranych w imieniu Zarządu Koła powitał kol. Jan Łazowski, 
który podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę i 
zaangażowanie życząc w Nowym Roku wszystkiego, co najlepsze. 
Następnie zabierali głos zaproszeni goście w kolejności Komendant 
Powiatowy Policji, V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Kowal, 
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którzy dziękowali za współpracę oraz składali życzenia. Jako ostatni głos 
zabrał ks. Kapelan Gerard Stanula, który od początku powstania Koła 
towarzyszy duchowym wsparciem wszystkim potrzebującym. Złożył 
wszystkim życzenia podziękowania i zaprosił na majówkę na górze 
„Liwocz”. 

Po poświęceniu opłatków łamano się i składano życzenia oraz 
kolędowano. Następnie był poczęstunek i tańce przy muzyce. Spotkanie 
przebiegło w miłej i przyjemnej atmosferze. 

Edward Witusik, Sekretarz Koła 

 
POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO 

SEIRP W RZESZOWIE 

W dniu 17 stycznia br. odbyło się dwuczęściowe plenarne posiedzenie 
Zarządu Wojewódzkiego. Udział w nim wzięli również: Komendant 
Wojewódzkiej Policji insp. Henryk Moskwa, Kapelan Policji ks. Marek 
Buchman, Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KW Policji mł. Insp. 
dr Mariusz Skiba, Z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie 
nadkom. Marek Worek, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ 
Policjantów Józef Bąk, jego zastępca Mieczysław Klimek oraz naczelny 
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redaktor „Echa Rzeszowa”, Roman Małek i prezes Rzeszowskiej Rady 
Seniorów Barbara Stafiej. Tradycyjnie uczestniczyli w tym spotkaniu byli 
Komendanci Wojewódzkiej Policji generał Józef Gdański i prof. dr hab. 
Stanisław Pieprzny. 

W pierwszej części otwierającej obrady prezes ZW przywitał członków ZW 
oraz zaproszone osoby oraz przedstawił informację o działalności struktur 
Stowarzyszenia w Województwie w 2018 roku zaznaczając kierunki 
działalności Stowarzyszenia w 2019roku. W tej części spotkania prezes 
ZW Jan Rusek wspólnie z Komendantem Wojewódzkim wręczyli odznakę 
„Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP” Mieczysławowi Klimkowi i 
Zbigniewowi Drysiowi. Odznakę „Zasłużony dla SEiRP z dyplomem” 
Robertowi Topolewskiemu, Mariuszowi Zawartce oraz Ewie Gubernat i 
Adamowi Markowi Dyplom Uznania Zarządu Wojewódzkiego wręczono 
Ryszardowi Gergont oraz kierowniczce restauracji w Kasynie Komendy 
Wojewódzkiej Policji Cecylii Bańkowskiej oraz jej zastępczyni Agnieszce 
Stypa. Jan Mika były Prezes Zarządu Koła w Mielcu z 21-letnim stażem 
otrzymał pismo dziękczynne od Zarządu Wojewódzkiego. Takie pismo 
wręczone zostało również Jadwidze Kupiszewskiej za prowadzenie przez 
wiele lat Kroniki Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia. 
Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów Józef Bąk wręczył przyznany 
przez ZG NSZZ Policjantów „Krzyż Niepodległości” niżej wymienionym 
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działaczom Stowarzyszenia: Janowi Rusek, Wiktorowi Kowal, Stefani 
Rosińskiej, Janinie Ryszawa, Marianowi Bileńkiemu, Franciszkowi 
Rybczyńskiemu, Janowi Łazowskiemu. 

W dalszej części spotkania odbyła się celebra opłatkowa przez księdza 
kapelana. Po czym prezes ZW Jan Rusek wznosząc toast lampką 
szampana złożył zebranym życzenia noworoczne. Następnie odbyło się 
spotkanie integracyjne rozpoczęte kolędami i innymi melodiami zagranymi 
przez orkiestrę pod kierunkiem Adama Fusa. Spotkanie przebiegało w 
miłej i przyjemnej atmosferze. 

Autor: Jan Rusek 
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ODESZLI NA WIECZNĄ WARTĘ 

Zmarł asp. sztab. w st. spocz.  
Adam KANIOS 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w wieku 68 lat w dniu 
05-02-2019 roku nagle odszedł na wieczną wartę prezes 
Koła SEiRP w Tarnobrzegu śp. asp. sztab. w st. spocz. 
Adam KANIOS 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 08-02-2019 w kościele 
MBNP w Tarnobrzegu 
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Zmarł kpt. w st. spocz.  
Stanisław CZACHURSKI 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w wieku 83 lat w dniu 
05-02-2019 roku odszedł na wieczną wartę po ciężkiej 
chorobie długoletni prezes Koła SEiRP w Tarnobrzegu, śp. 
kpt. w st. spocz. Stanisław CZACHURSKI 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 08-02-2019 w kościele 
O.O Dominikanów w Tarnobrzegu 
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NOWY PROGRAM UBEZPIECZENIA  
„SEIRP 2019” 

Wydłużenie terminu przystępowania do ubezpieczenia "SEiRP 2019" 
bez karencji - do 1.03.2019 
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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  
NR 105 

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

Jest także w sieci: 

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

http://www.seirp.pl/olsztyński-biuletyn-informacyjny 

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

archiwum OBI https://issuu.com/obizwseirpolsztyn 

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