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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 

REALIZACJA UCHWAŁY ZG SEIRP NR 32  
Z 26 CZERWCA 2018 ROKU 

W dniu w dniu 26 czerwca 2018 roku ZG SEiRP podjął uchwałę 
32/VII/ZG/2018 zobowiązującą Prezesa Zarządu Głównego - kolegę 
Antoniego Dudę do: 

− złożenia zawiadomienia do Prokuratury o popełnieniu przez firmę KDB 
Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka z o.o. przestępstwa w trakcie obsługi 
umów ubezpieczenia grupowego na życie emerytów i rencistów 
policyjnych – członków SEiRP pod nazwą „SEiRP2016”; 

− złożenia skargi do Komisji Nadzoru Finansowego w związku z 
naruszeniem obowiązków brokera i działaniem na szkodę SEiRP; 

− złożenia pozwu przeciwko KDB Brokerzy do Sądu w związku ze 
szkodami wyrządzonymi SEiRP jako ubezpieczającemu i ubezpieczonym 
członkom Stowarzyszenia, które powstały z tytułu wyjątkowo 
nierzetelnego wypełniania obowiązków brokera. 

Realizując uchwałę ZG SEiRP złożył skargę do Komisji Nadzoru 
Finansowego oraz zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez firmę 
KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka z o.o. Poniżej dokumenty 
opisujące zaistniałe zdarzenia: uchwałę ZG SEiRP, skargę do KNF, 
zawiadomienie o przestępstwie, odpowiedź KNF i informację o wszczęciu 
dochodzenia. 

1. Komunikat Prezesa ZG SEiRP z 23 kwietnia 2018 roku 

2. Uchwała ZG SEiRP nr 32/VII/ZG/2018 z 26 czerwca 2018 roku 

3. Skarga do KNF 

4. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa 

5. Odpowiedź KNF 

6. Informacja o wszczęciu dochodzenia 

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/1.%20Komunikat%20Prezesa%20ZG%20SEiRP%20z%2023%20kwietnia%202018%20roku.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/2.%20Uchwa%C5%82a%20nr%2032%20VII%20ZG%202018%20%20%2028-06-2018.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/3.%20skarga%20do%20knf%20z%20zalacznikami.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/4.%20Zawiadomienie%20o%20podejrzeniu%20pope%C5%82nienia%20przestepstwa.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/5.%20Odpowied%C5%BA%20-%20pismo%20UKNF%20-%2019%2004%202019.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/6.%20Zawiadomienie%20o%20wszcz%C4%99ciu%20dochodzenia%20-%2010%2006%202019.pdf
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Powyżej pierwsza strona skargi, link do całego dokumentu: 
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/3.%20skarga%20do%20knf%20z%
20zalacznikami.pdf 

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/3.%20skarga%20do%20knf%20z%20zalacznikami.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/3.%20skarga%20do%20knf%20z%20zalacznikami.pdf


9 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 8 (86) 2019 

Powyżej pierwsza strona zawiadomienia, link do całego dokumentu: 
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/4.%20Zawiadomienie%2
0o%20podejrzeniu%20pope%C5%82nienia%20przestepstwa.pdf 

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/4.%20Zawiadomienie%20o%20podejrzeniu%20pope%C5%82nienia%20przestepstwa.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/4.%20Zawiadomienie%20o%20podejrzeniu%20pope%C5%82nienia%20przestepstwa.pdf
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SPRAWY W TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM. 

PYTANIE PRAWNE SO W WARSZAWIE DOT. 
RENTY RODZINNEJ 

Informacja o sygnalizowanej wyżej sprawie jest już w Trybunale 
Konstytucyjnym. 

http://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/katalog/  

Renta rodzinna po zmarłym funkcjonariuszu (służba na rzecz 
totalitarnego państwa) - P 16/19 
Pytanie prawne czy: 
a) art. 24a w związku z art. 13b i art. 15c ustawy z 18 lutego 1994 r. o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biuro 
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz 
ich rodzin w brzmieniu nadanym przez art. 1 ustawy z 16 grudnia 2016 
r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 
Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

http://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/katalog/
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Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej Biura Ochrony 
Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich 
rodzin są zgodne z art. 2, art. 32 ust. 1 i ust. 2, art. 67 ust 1 w zw. z art. 
31 ust. 3 Konstytucji RP - w zakresie w jakim na nowo kształtują 
wysokość renty rodzinnej osób uprawnionych do tego świadczenia, 
pomimo znacznego upływu czasu od zakończenia służby na rzecz 
totalitarnego państwa przez członka ich rodziny i w zakresie w jakim 
przerzucają na uprawnionych do tego świadczenia obowiązek 
udowodnienia, że zmarły funkcjonariusz, po którym ustalono ich prawo 
do renty rodzinnej podjął współpracę i czynnie wspierał osoby i 
organizacje działające na rzecz niepodległości Państwa Polskiego. 

b) art. 24a oraz art. 13 ust. 1 lit. 1c w związku z art. 13b ustawy z 18 lutego 
1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biuro 
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz 
ich rodzin w brzmieniu nadanym przez art. 1 ustawy z 16 grudnia 2016 
r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 
Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej Biura Ochrony 
Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich 
rodzin - jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i ust. 2, art. 67 ust 1 w zw. z 
art. 31 ust. 3 Konstytucji RP - chociaż różnicuje wysokość renty 
rodzinnej po zmarłym funkcjonariuszu Policji poprzez wprowadzenie w 
art. 24a ust. 2 regulacji ustawowej ograniczającej wysokość tej renty z 
pominięciem wypracowanej wysługi emerytalnej a w szczególności 
wynikającej ze służby członka rodziny uprawnionego do renty po dniu 
31 lipca 1990 r. i z pominięciem zwiększenia wysokości emerytury w 
związku z inwalidztwem pozostającym w związku ze służbą, co 
powoduje nierówne traktowanie uprawnionych do renty rodzinnej w 
stosunku do tych, którzy pobierają świadczenie po funkcjonariuszach, 
którzy rozpoczęli służbę po raz pierwszy po 31 lipca 1990 r. 
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P 16/19 

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Warszawie Sekcja XIII 
Wydziału Ubezpieczeń Społecznych Sekcja ds. odwołań od decyzji 
zmniejszających wysokość emerytur i rent byłym funkcjonariuszom 
pełniącym służbę na rzecz totalitarnego państwa 

Pytanie prawne czy: a) art. 24a w związku z art. 13b i art. 15c ustawy z 18 
lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa... 

  

http://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/art/10718-renta-rodzinna-po-zmarlym-funkcjonariuszu-sluzba-na-rzecz-totalitarnego-panstwa/
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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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PODZIĘKOWANIA BYŁYM EUROPOSŁOM SLD 

Szanowny Pan Poseł dr Janusz Zemke 
Pragniemy wyrazić wdzięczność i zarazem podziękować Panu za 
okazane wsparcie, zaangażowanie i wszelkie działania, które Pan podjął 
lub inicjował na rzecz środowiska mundurowego. 

Od 1989 do 2009 nieprzerwanie będąc w Sejmie oraz w latach 2009-2019 
w Parlamencie Europejskim wyróżniał się Pan pracowitością, szacunkiem 
dla wyborców oraz ich dobrze pojętym interesem, w tym mundurowych. 
Służbę mundurowych, jej blaski i cienie poznał Pan pełniąc funkcję 
sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz będąc 
przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej. Zasiadając w Komisji do 
Spraw Służb Specjalnych, w której okresowo Pan przewodniczył, poznał 
Pan całe spektrum zagadnień. 

Jesteśmy przekonani, że Pana zaangażowanie, mądrość, empatia i chęć 
działania społecznego zostaną docenione i wykorzystane w jeszcze wielu 
projektach. Pana wiedza, którą tak chętnie się Pan dzieli, była wsparciem 
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merytorycznym dla emerytów mundurowych szczególnie w ostatnim 
latach, w sprawie dla nas tak fundamentalnej jaką jest obrona 
funkcjonariuszy wykluczonych ustawa represyjną. 

Dziękujemy Panu jak i europosłom: prof. Bogusławowi Liberadzkiemu i dr 
Krystynie Łybackiej za zaproszenie i zorganizowanie wysłuchania 
28.02.2018 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli pt. ”Represje wobec 
emerytowanych funkcjonariuszy policji i żołnierzy w Polsce”, dla 52 
osobowej grupy z FSSM RP oraz zaproszonych eurodeputowanych z 4 
komisji PE ,którzy uznali, że łamanie podstawowych praw obywateli jest 
to nie tylko wewnętrzny problem Polski ale całej Unii Europejskiej. 

Dziękujemy także Panu, jak i wym. europosłom za wystąpienie z 
wnioskiem do Przewodniczących Komisji Europejskiej w celu podjęcia 
przez wym. komisję rozmów z polskim Rządem na temat „ustawy 
represyjnej, która narusza zasady demokratycznego państwa prawa”. 

Jesteśmy wdzięczni, że znalazł Pan czas i zechciał zaangażować się w 
nasze sprawy wśród rozlicznych inicjatyw podejmowanych przez Pana na 
rzecz rozwoju okręgu Kujawsko-Pomorskiego. 

Czas spędzony w pana towarzystwie był dla nas niezwykle ważny i cenny. 
Pana serdeczność i szczodrość pozostaną w naszej wdzięcznej pamięci. 

W dowód uznania Pana wieloletniej pracy dla środowiska mundurowego, 
okazywanej nam życzliwości oraz przyjaźni, jak również stworzenie 
mechanizmów merytorycznych i podejmowanych działań w obronie 
respektowania praw człowieka oraz godności i honoru mundurowych 
został Pan wyróżniony najwyższym odznaczeniem Zarządu Głównego 
„Za wybitne osiągnięcia dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych”, na wniosek Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach, który 
również przyznał Panu Posłowi „Honorową Odznakę ZW SEiRP w 
Katowicach”. 

  



18 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 8 (86) 2019 

 



19 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 8 (86) 2019 

Powyższe odznaczenia Panu eurodeputowanemu Januszowi Zemke 
wręczyły w Parlamencie Europejskim w Strasburgu przedstawicielki ZW 
SEiRP w Katowicach: Ewa Macek i Beata Wójcik. 

Panie Pośle jest Pan naszym WIELKIM PRZYJACIELEM 
Opr. E. Macek i B. Wójcik 
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Szanowna Pani Poseł dr Krystyna Łybacka 
Pragniemy wyrazić wdzięczność i zarazem podziękować Pani za okazane 
wsparcie, zaangażowanie i wszelkie działania, które Pani podjęła lub 
inicjowała na rzecz środowiska mundurowego. Od 1991 do 2014 
nieprzerwanie będąc w Sejmie oraz jako deputowana w Parlamencie 
Europejskim VIII kadencji wyróżniała się Pani pracowitością, szacunkiem 
dla wyborców oraz ich dobrze pojętym interesem, w tym mundurowych. 

Zaangażowanie Pani dostrzeżono w 2019 roku, kiedy została Pani uznana 
za najbardziej pracowitego europosła w kategorii edukacja, kultura i media 
w ramach plebiscytu MEP Awards organizowanego przez „The Parliament 
Magazine”. Pani wiedza była wsparciem dla emerytów mundurowych 
szczególnie w ostatnim latach, w sprawie dla nas tak fundamentalnej jaką 
jest obrona funkcjonariuszy wykluczonych ustawa represyjną. 

Dziękujemy Pani, jak i europosłom: prof. Bogusławowi Liberadzkiemu i dr 
Januszowi Zemke za zaproszenie i zorganizowanie wysłuchania  
pt.:” Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy policji i żołnierzy w 
Polsce” 28 lutego 2018 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli oraz 
zaproszonym eurodeputowanym z 4 komisji PE, którzy uznali, że łamanie 
podstawowych praw obywateli jest to nie tylko wewnętrzny problem 
Polski, ale całej Unii Europejskiej. 

Dziękujemy także Pani jak i wym. europosłom za wystąpienie z wnioskiem 
do Przewodniczących Komisji Europejskiej w celu podjęcia przez KE 
rozmów z polskim Rządem w sprawie ustawy represyjnej, która narusza 
zasady demokratycznego państwa prawa. 

Jesteśmy wdzięczni, że znalazła Pani czas i zechciała zaangażować się 
w nasze sprawy. Czas spędzony w Pani towarzystwie był dla nas 
niezwykle ważny i cenny.  

Pani serdeczność pozostaną w naszej wdzięcznej pamięci. 
Opr. ZW SEiRP Katowice- E. Macek i B. Wójcik 
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INFOTEKA NR 26.  

Przegląd mediów – 9. 08. 2019 r. 
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. 

Ustawa z dnia 31.07.2019r. o świadczeniu uzupełniającym 
dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. 
http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/3603_u.htm 
Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu 
 

500+ dla osób z niepełnosprawnościami. Ważne 
informacje dla emerytów i rencistów. 
https://www.money.pl/gospodarka/500-dla-osob-z-
niepelnosprawnosciami-wazne-informacje-dla-emerytow-i-rencistow-
6409095193577089a.html 

02.08.2019. 500+ dla osób z niepełnosprawnościami. Ważne informacje 
dla emerytów i rencistów. 500+ dla osób z niepełnosprawnościami dotyczy 
również emerytów i rencistów. Po dodatkowe świadczenie trzeba złożyć 
specjalny wniosek i warto nie zwlekać. 
 

  

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/3603_u.htm
https://www.money.pl/gospodarka/500-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami-wazne-informacje-dla-emerytow-i-rencistow-6409095193577089a.html
https://www.money.pl/gospodarka/500-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami-wazne-informacje-dla-emerytow-i-rencistow-6409095193577089a.html
https://www.money.pl/gospodarka/500-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami-wazne-informacje-dla-emerytow-i-rencistow-6409095193577089a.html
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Jeszcze o ekwiwalencie. Sprawa jest prosta, lecz generuje 
spore koszty 
http://nszzp.pl/aktualnosci-
prawne/18160/?fbclid=IwAR07CuhrXTSVEnUXlz9tXPF28HEjwfFXSALG
nFTUokiQPDsZ8YRBWSe3jww 

Obydwie petycje złożone przez NSZZ Policjantów przyjęte przez Komisję ds. 
Petycji. 

Jak wcześniej informowaliśmy, dzisiaj odbyło się posiedzenie Komisji do Spraw 
Petycji (PET). Pierwszym tematem posiedzenia było rozpatrzenie petycji w 
sprawie zmiany ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2019 r. poz. 
161 ze zm.) w zakresie wypłacania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop 
(BKSP-145-544/19). W posiedzeniu udział wziął Rafał Jankowski, 
przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. 

 

Dziejowa sprawiedliwość czy ustawowa kradzież praw 
nabytych? 
https://www.facebook.com/notes/represjonowani-pomorskie/dziejowa-
sprawiedliwo%C5%9B%C4%87-czy-ustawowa-kradzie%C5%BC-praw-
nabytych/2283973588390294/ 
Represjonowani - pomorskie, 13 lipca 2019. 

Wiceszef MSWiA minister Zieliński był ostatnio uprzejmy podzielić się publicznie 
następującymi informacjami, do których postanowiłem się odnieść: 

Od kiedy zaczęła obowiązywać tzw. ustawa dezubekizacyjna do 27 czerwca 
2019 roku wydatki budżetu państwa na świadczenia emerytalno-rentowe dla 
funkcjonariuszy, którzy pełnili "służbę na rzecz totalitarnego państwa” 
zmniejszyły się o 1,17 mld zł. Zaznaczył, że już w pierwszym roku obowiązywania 
ustawy oszczędności przekroczyły założenia zawarte w Ocenie Skutków 
Regulacji do projektowanej ustawy. 

Jest to chyba jeden z pierwszych w historii przypadków, aby „ustawowy, 
polityczny złodziej” publicznie chwalił się swoim łupem nazywając 
„oszczędnościami” zagrabione emerytury mundurowe wypracowane głównie po 
1990 r. w demokratycznej RP. 

 

http://nszzp.pl/aktualnosci-prawne/18160/?fbclid=IwAR07CuhrXTSVEnUXlz9tXPF28HEjwfFXSALGnFTUokiQPDsZ8YRBWSe3jww
http://nszzp.pl/aktualnosci-prawne/18160/?fbclid=IwAR07CuhrXTSVEnUXlz9tXPF28HEjwfFXSALGnFTUokiQPDsZ8YRBWSe3jww
http://nszzp.pl/aktualnosci-prawne/18160/?fbclid=IwAR07CuhrXTSVEnUXlz9tXPF28HEjwfFXSALGnFTUokiQPDsZ8YRBWSe3jww
https://www.facebook.com/notes/represjonowani-pomorskie/dziejowa-sprawiedliwo%C5%9B%C4%87-czy-ustawowa-kradzie%C5%BC-praw-nabytych/2283973588390294/
https://www.facebook.com/notes/represjonowani-pomorskie/dziejowa-sprawiedliwo%C5%9B%C4%87-czy-ustawowa-kradzie%C5%BC-praw-nabytych/2283973588390294/
https://www.facebook.com/notes/represjonowani-pomorskie/dziejowa-sprawiedliwo%C5%9B%C4%87-czy-ustawowa-kradzie%C5%BC-praw-nabytych/2283973588390294/
https://www.facebook.com/notes/represjonowani-pomorskie/dziejowa-sprawiedliwo%C5%9B%C4%87-czy-ustawowa-kradzie%C5%BC-praw-nabytych/2283973588390294/
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„Dezubekizacja” według PIS 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=417780455744143
&id=100025365762083 

Przemysław Leszek Lis 

"Warszawski Sąd Okręgowy półtora roku temu zawiesił rozpatrywanie 
tysięcy spraw emerytów i rencistów, których objęła ustawa 
dezubekizacyjna. Mógł tak zrobić (choć nie musiał), bo wysyłał pytanie 
prawne do Trybunału Konstytucyjnego. Ten jednak wciąż nie wyznaczył 
terminu publicznego ogłoszenia orzeczenia, a „sprawa jest w toku 
postępowania merytorycznego" (cyt. za: "Rzeczpospolita"). 

Cała sprawa stanowi w mojej ocenie sprytną zagrywkę tak zwanego 
Trybunału Konstytucyjnego, zwanego także Trybunałem Przyłębskim. 
Pozostawiając jednak na boku skierowane do w/w "organu" przez SO w 
Warszawie pytanie prawne (każdy sąd ma do tego prawo i to z mocy 
przepisu rangi konstytucyjnej - art. 193 Konstytucji RP), należy stwierdzić 
- nie tyle posiłkując się wiedzą prawniczą, ile rozumem - że cała ustawa 
dezubekizacyjna jest nielegalna. Jest ona sprzeczna z elementarną 
zasadą filozofii prawa, która zakazuje tak zwanej retroaktywności prawa, 
czyli działania norm prawnych z mocą wsteczną. 

 

Kolejne pytanie prawne do TK. Renta rodzinna po 
zmarłym funkcjonariuszu (służba na rzecz totalitarnego 
państwa) - P 16-19 
http://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/katalog/ 

Renta rodzinna po zmarłym funkcjonariuszu (służba na rzecz totalitarnego 
państwa) - P 16/19 

Pytanie prawne czy: art. 24a w związku z art. 13b i art. 15c ustawy z 18 
lutego 1994 r. 

 

  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=417780455744143&id=100025365762083
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=417780455744143&id=100025365762083
http://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/katalog/
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Kłamstwa i wpadki IPN 
https://www.tygodnikprzeglad.pl/klamstwa-wpadki-ipn/ 

Krzysztof Wasilewski, 18 Listopad, 2012 

Nawet władze państwowe wolą milczeć niż narazić się wszechpotężnemu 
urzędowi. Jakie są największe grzechy i kłamstwa IPN? Prof. Andrzej 
Romanowski, filolog, historyk, Uniwersytet Jagielloński. 
Największym grzechem jest pomieszanie porządku historycznego z 
porządkiem prawnym, a tworzenie trybunału sprawiedliwości dla historii 
jest absurdalne. Drugi grzech to preferowanie czarno-białego widzenia 
przeszłości. 
 

Dezubekizacja to niezasłużone represje 
https://trybuna.info/polska/31654/ 

Dezubekizacja to niezasłużone represje, 07.07.2019 

Członkowie Koła Podlaskiego Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb 
Ochrony Państwa. List otwarty do Jarosława Zielińskiego, Sekretarza 
Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Szanowny Panie Ministrze 

W czerwcu br. udzielił Pan Minister wywiadu dla PAP, który w dniu 
27.06.2019 r. zamieścił Pan także na swojej stronie internetowej, a 
którego treści powtórzyło następnie szereg polskich pism i publikatorów. 
W wywiadzie tym zawarł Pan szereg informacji i komentarzy odnośnie do 
funkcjonowania Ustawy z dnia 16.12.2016 r. zwanej dezubekizacyjną lub 
represyjną. Jako osoby objęte tą Ustawą chcielibyśmy, aby Pan Minister 
zapoznał się z kilkoma naszymi uwagami na ten sam temat. Ponieważ 
wypowiedź Pana Ministra znalazła szeroki oddźwięk społeczny, powyższe 
nasze uwagi zdecydowaliśmy się zawrzeć w liście otwartym, 
udostępnionym wszystkim zainteresowanym mediom społecznościowym. 

 

  

https://www.tygodnikprzeglad.pl/klamstwa-wpadki-ipn/
https://www.tygodnikprzeglad.pl/2012/11/
https://trybuna.info/polska/31654/
https://trybuna.info/polska/31654/


25 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 8 (86) 2019 

Przewlekłości postępowania nie było, uznał Sąd 
Apelacyjny w Warszawie. 
http://www.adwokat-cholub.pl/warto-wiedziec/emerytury-i-renty-
mundurowe/173-przewleklosci-postepowania-nie-bylo-uznal-sad-
apelacyjny-w-
warszawie.html?0a8e64708153f2fda5218a3133e7a4bb=201352b0bfb76
eb9e0823714b45d229d 
Przewlekłości postępowania nie było, uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie. 

Postanowieniem z dnia 9 maja 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie 
oddalił skargę o naruszenie prawa strony do rozpoznania w postępowaniu 
sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy prowadzonej przez Sąd 
Okręgowy w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych o sygn. 
akt XIII 1U 466/18 z odwołania od decyzji Dyrektora ZER MSWiA w 
Warszawie w przedmiocie ponownego ustalenia wysokości emerytury 
policyjnej i policyjnej renty inwalidzkiej. 

 

List otwarty do redaktora Gazety Wyborczej Pana Leszka 
Kostrzewskiego 
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/10.%20List%20otwarty%
20do%20red.%20Leszka%20Kostrzewskiego%20(GW)%202019%2006
%2001.doc 
Szanowny Panie Redaktorze 

Jestem Panu wielce wdzięczny za poruszenie niezwykle bolesnego dla 
mnie i mojego środowiska tematu, jakim jest tak zwana dezubekizacja. 
Jestem wdzięczny Panu również za przedstawienie problemu w sposób 
obiektywny i wyważony. Jednakże Pana artykuł dotyczy aktualnego stanu 
rzeczy, wynikającego li tylko z ostatniej ustawy represyjnej, a ściślej 
opisuje skutki jej działania i walkę z nimi przez osoby ustawą dotknięte. 

Wszelako problem nie zaistniał sam z siebie i nie zaczął się w grudniu 
2016 r. 

 

http://www.adwokat-cholub.pl/warto-wiedziec/emerytury-i-renty-mundurowe/173-przewleklosci-postepowania-nie-bylo-uznal-sad-apelacyjny-w-warszawie.html?0a8e64708153f2fda5218a3133e7a4bb=201352b0bfb76eb9e0823714b45d229d
http://www.adwokat-cholub.pl/warto-wiedziec/emerytury-i-renty-mundurowe/173-przewleklosci-postepowania-nie-bylo-uznal-sad-apelacyjny-w-warszawie.html?0a8e64708153f2fda5218a3133e7a4bb=201352b0bfb76eb9e0823714b45d229d
http://www.adwokat-cholub.pl/warto-wiedziec/emerytury-i-renty-mundurowe/173-przewleklosci-postepowania-nie-bylo-uznal-sad-apelacyjny-w-warszawie.html?0a8e64708153f2fda5218a3133e7a4bb=201352b0bfb76eb9e0823714b45d229d
http://www.adwokat-cholub.pl/warto-wiedziec/emerytury-i-renty-mundurowe/173-przewleklosci-postepowania-nie-bylo-uznal-sad-apelacyjny-w-warszawie.html?0a8e64708153f2fda5218a3133e7a4bb=201352b0bfb76eb9e0823714b45d229d
http://www.adwokat-cholub.pl/warto-wiedziec/emerytury-i-renty-mundurowe/173-przewleklosci-postepowania-nie-bylo-uznal-sad-apelacyjny-w-warszawie.html?0a8e64708153f2fda5218a3133e7a4bb=201352b0bfb76eb9e0823714b45d229d
http://www.adwokat-cholub.pl/warto-wiedziec/emerytury-i-renty-mundurowe/173-przewleklosci-postepowania-nie-bylo-uznal-sad-apelacyjny-w-warszawie.html
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/10.%20List%20otwarty%20do%20red.%20Leszka%20Kostrzewskiego%20(GW)%202019%2006%2001.doc
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/10.%20List%20otwarty%20do%20red.%20Leszka%20Kostrzewskiego%20(GW)%202019%2006%2001.doc
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/10.%20List%20otwarty%20do%20red.%20Leszka%20Kostrzewskiego%20(GW)%202019%2006%2001.doc
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PiS przywraca peerelowski model cwaniactwa i 
kombinatorstwa 
http://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,48725,24969710,prof-
bierwiaczonek-z-ujd-pis-przywraca-peerelowski-model-
cwaniactwa.html?fbclid=iwar0mwu5txzrlbeb85ki4-
ggheljuby1xw1i6uval7p1w0jccad0islznapy 
Prof. Bierwiaczonek z UJD: PiS przywraca peerelowski model cwaniactwa i 
kombinatorstwa [OPINIA] 6 lipca 2019. 

Kilka dni temu, w wywiadzie Moniki Olejnik doradca Prezydenta D. pan 
"prof." Zybertowicz wygłosił kolejne sądy, które albo wprost zaprzeczają 
prawdzie, albo też przedstawiają ją tak selektywnie, że ostatecznie cały 
komunikat jest fałszywy. Poza tym, sądy Pana Z. jeszcze raz dały wyraz 
prostej aksjologii typowej dla populistycznych rewolucji: Co MY to dobre, 
co ONI to złe - pisze prof. dr hab. Bogusław Bierwiaczonek. 

 

Padają porównania Kaczyńskiego do Stalina 
https://www.onet.pl/?utm_source=_viasg_fakt&utm_medium=direct&utm
_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&pid=375c2337-63ae-5c12-81d5-
cc14e55e16c7&sid=f13b499b-dba8-44e4-a9ae-
cb9ebb087cc8&utm_v=2&fbclid=iwar35_zjveqrvvtn3_i7blbarxxzfx0oicnj-
moj0accomawtpeqmfbvh6va 
Ostry wywiad z Holland. Padają porównania Kaczyńskiego do Stalina. Od 
niedawna działa strona internetowa koduj24.pl, która skierowana jest do 
sympatyków Komitetu Obrony Demokracji. Kilka dni temu można było 
przeczytać na niej wywiad z Januszem Gajosem, który mówił otwarcie, że 
boi się Jarosława Kaczyńskiego. Teraz Marta Grzywacz (45 l.), była 
prezenterka „Wiadomości", przeprowadziła wywiad z Agnieszką Holland. 
Znana reżyser porównuje Jarosława Kaczyńskiego do Stalina i 
zastanawia się czy politycy PiS nie są agentami Putina. 

 

  

http://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,48725,24969710,prof-bierwiaczonek-z-ujd-pis-przywraca-peerelowski-model-cwaniactwa.html?fbclid=IwAR0MWu5TxzRLBEb85KI4-ggHElJubY1xW1I6Uval7p1W0jccAd0iSlZNapY
http://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,48725,24969710,prof-bierwiaczonek-z-ujd-pis-przywraca-peerelowski-model-cwaniactwa.html?fbclid=IwAR0MWu5TxzRLBEb85KI4-ggHElJubY1xW1I6Uval7p1W0jccAd0iSlZNapY
http://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,48725,24969710,prof-bierwiaczonek-z-ujd-pis-przywraca-peerelowski-model-cwaniactwa.html?fbclid=IwAR0MWu5TxzRLBEb85KI4-ggHElJubY1xW1I6Uval7p1W0jccAd0iSlZNapY
http://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,48725,24969710,prof-bierwiaczonek-z-ujd-pis-przywraca-peerelowski-model-cwaniactwa.html?fbclid=IwAR0MWu5TxzRLBEb85KI4-ggHElJubY1xW1I6Uval7p1W0jccAd0iSlZNapY
https://www.onet.pl/?utm_source=_viasg_fakt&utm_medium=direct&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&pid=375c2337-63ae-5c12-81d5-cc14e55e16c7&sid=f13b499b-dba8-44e4-a9ae-cb9ebb087cc8&utm_v=2&fbclid=IwAR35_zJveqRVvtN3_I7BlBArXXzfX0OICNj-MoJ0AcCoMaWTPEqmfBVh6vA
https://www.onet.pl/?utm_source=_viasg_fakt&utm_medium=direct&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&pid=375c2337-63ae-5c12-81d5-cc14e55e16c7&sid=f13b499b-dba8-44e4-a9ae-cb9ebb087cc8&utm_v=2&fbclid=IwAR35_zJveqRVvtN3_I7BlBArXXzfX0OICNj-MoJ0AcCoMaWTPEqmfBVh6vA
https://www.onet.pl/?utm_source=_viasg_fakt&utm_medium=direct&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&pid=375c2337-63ae-5c12-81d5-cc14e55e16c7&sid=f13b499b-dba8-44e4-a9ae-cb9ebb087cc8&utm_v=2&fbclid=IwAR35_zJveqRVvtN3_I7BlBArXXzfX0OICNj-MoJ0AcCoMaWTPEqmfBVh6vA
https://www.onet.pl/?utm_source=_viasg_fakt&utm_medium=direct&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&pid=375c2337-63ae-5c12-81d5-cc14e55e16c7&sid=f13b499b-dba8-44e4-a9ae-cb9ebb087cc8&utm_v=2&fbclid=IwAR35_zJveqRVvtN3_I7BlBArXXzfX0OICNj-MoJ0AcCoMaWTPEqmfBVh6vA
https://www.onet.pl/?utm_source=_viasg_fakt&utm_medium=direct&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&pid=375c2337-63ae-5c12-81d5-cc14e55e16c7&sid=f13b499b-dba8-44e4-a9ae-cb9ebb087cc8&utm_v=2&fbclid=IwAR35_zJveqRVvtN3_I7BlBArXXzfX0OICNj-MoJ0AcCoMaWTPEqmfBVh6vA
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Aż tak łatwo PiS-owi nie będzie 
https://wiadomo.co/prof-jaroslaw-flis-az-tak-latwo-pis-owi-nie-
bedzie/?fbclid=iwar2ciqjti73fgo3k7nfjmms1kwrmawkli2z2-
g0apn7527vtxmsthrbqd_4 
Prof. Jarosław Flis: Aż tak łatwo PiS-owi nie będzie. Przez Justyna Koć, 10 lipca 2019 

Cały czas wszystko wisi na włosku. Trzeba przyznać, że jak się policzy 
tych, którzy są przeciwko PiS-owi w ostatnich wyborach, czyli 
zwolenników KE, Wiosny i Lewicy Razem, to ten wynik różni się o pół 
procenta od wyniku PiS. To są wyrównane siły, a nie Węgry, gdzie jest 
Fidesz, a potem długo nic – mówi nam prof. Jarosław Flis, politolog z 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Założenie, że PiS-owi nic nie szkodzi, jest 
błędne. Z tym potencjałem i taką opozycją, gdyby sama nie robiła błędów, 
to by miał 60 proc. poparcia, a nie 40 proc. W sondażach. To 
demonizowanie przeciwnika utrudnia racjonalne działanie – podkreśla. 

 

Cieszmy się, że mamy „esbeków” 
https://www.facebook.com/notes/represjonowani-pomorskie/cieszmy-
si%C4%99-%C5%BCe-mamy-esbek%C3%B3w/2323295231124796/ 
Represjonowani – pomorskie, 4 sierpnia 2019 

Na początek, kilka słów przypomnienia. Służba Bezpieczeństwa, była 
częścią struktury MSW i jego jednostek terenowych. Działała w latach 
1956 – 1989. Została ostatecznie rozwiązana w 1990 roku. Aby nie zgubić 
kontekstu czasowego, przypomnę także, że mamy rok 2019. 

Cóż to była za organizacja, jeżeli jej członkowie, pomimo bardzo 
dojrzałego wieku, średnio siedemdziesiąt plus, są ciągle aktywni w sferze 
publicznej. Oczywiście w wymiarze szkodzenia państwu polskiemu, w 
każdym miejscu i czasie. Organizują bądź co najmniej współuczestniczą 
w tworzeniu ruchów społecznych, niechętnych aktualnie rządzącym. Stają 
na czele pochodów organizowanych przez „tęczową zarazę”. Tworzą 
grupy przestępcze, uderzające bezpośrednio w bezpieczeństwo 
ekonomiczne państwa. Czynią to wszystko wspólnie, że swoją agenturą, 
czyli co najmniej rówieśnikami albo ciut starszymi od nich - renegatami. 

 

https://wiadomo.co/prof-jaroslaw-flis-az-tak-latwo-pis-owi-nie-bedzie/?fbclid=IwAR2ciQjTi73fGO3k7NFJmmS1kwRmAWkli2Z2-g0Apn7527VtxMStHrBqd_4
https://wiadomo.co/prof-jaroslaw-flis-az-tak-latwo-pis-owi-nie-bedzie/?fbclid=IwAR2ciQjTi73fGO3k7NFJmmS1kwRmAWkli2Z2-g0Apn7527VtxMStHrBqd_4
https://wiadomo.co/prof-jaroslaw-flis-az-tak-latwo-pis-owi-nie-bedzie/?fbclid=IwAR2ciQjTi73fGO3k7NFJmmS1kwRmAWkli2Z2-g0Apn7527VtxMStHrBqd_4
https://wiadomo.co/author/justyna-koc/
https://www.facebook.com/notes/represjonowani-pomorskie/cieszmy-si%C4%99-%C5%BCe-mamy-esbek%C3%B3w/2323295231124796/
https://www.facebook.com/notes/represjonowani-pomorskie/cieszmy-si%C4%99-%C5%BCe-mamy-esbek%C3%B3w/2323295231124796/
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Śmierć w delegacji 
http://wyborcza.pl/7,75398,24972650,smierc-w-delegacji-prokurator-mial-
jezdzic-do-pracy-ze-szczecina.html#S.main_topic-K.C-B.4-L.3.maly 
Ewa Ivanova, 8 lipca 2019. 

Prokurator miał jeździć do pracy ze Szczecina do Rzeszowa. Zmarł na 
zawał. 18 maja w pobliżu dworca kolejowego w Łańcucie znaleziono ciało 
szczecińskiego prokuratora Dariusza Wituszki. Śmierć śledczego 
wstrząsnęła środowiskiem prokuratorskim. Wituszko dostał mocno w kość 
po przejęciu władzy w prokuraturze przez ludzi Zbigniewa Ziobry. 

Wituszko był doświadczonym śledczym, przed „dobrą zmianą” szefował 
delegaturze IPN w Szczecinie. Miał 58 lat. Sekcja zwłok wykazała rozległy 
zawał serca. Rodzina nie życzyła sobie nikogo z prokuratury na pogrzebie. 
– Dawni koledzy przyjechali incognito, nie afiszując się – opowiada jeden 
ze śledczych. 

 

Byli funkcjonariusze SB na imprezach środowisk LGBT 
https://niezalezna.pl/281807-byli-funkcjonariusze-sb-na-imprezach-
srodowisk-lgbt-to-prowokacja-ocenil-macierewicz 
29.07.2019 

Byli funkcjonariusze SB na imprezach środowisk LGBT? "To prowokacja" 
- ocenił Macierewicz. 

Byli funkcjonariusze SB na wczorajszych pikietach to prowokacja i 
wykorzystywanie modnej tematyki w ataku na polski system prawny - 
mówił w rozmowie z Dorotą Kanią w Polskim Radiu 24 Antoni 
Macierewicz, który odniósł się do doniesień portalu tvp.info, na temat tego, 
że TW kontrwywiadu wojskowego „Brzoza” i TW SB „Staszek”, były 
wiceprezydent Nowego Sącza Stanisław Kaim skazany za kłamstwo 
lustracyjne na czteroletni zakaz pełnienia funkcji publicznych uczestniczył 
w pikiecie pro-LGBT w Nowym Sączu. 

 

  

http://wyborcza.pl/7,75398,24972650,smierc-w-delegacji-prokurator-mial-jezdzic-do-pracy-ze-szczecina.html#S.main_topic-K.C-B.4-L.3.maly
http://wyborcza.pl/7,75398,24972650,smierc-w-delegacji-prokurator-mial-jezdzic-do-pracy-ze-szczecina.html#S.main_topic-K.C-B.4-L.3.maly
https://niezalezna.pl/281807-byli-funkcjonariusze-sb-na-imprezach-srodowisk-lgbt-to-prowokacja-ocenil-macierewicz
https://niezalezna.pl/281807-byli-funkcjonariusze-sb-na-imprezach-srodowisk-lgbt-to-prowokacja-ocenil-macierewicz
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Na naszą ojczyznę naciera bezbożny potop demoralizacji 
https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/bp-edward-frankowski-trwa-
atak-na-kosciol-nadszedl-czas-walki,952668.html 
Atak na Kościół staje się ostatnio coraz bardziej zmasowany. Nadszedł 
czas walki - mówił w sobotę emerytowany biskup sandomierski Edward 
Frankowski do uczestników pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną 
Górę. Wezwał do obrony małżeństwa i rodziny oraz krytykował ideologię 
gender i LGBT. - Na naszą ojczyznę naciera bezbożny potop 
demoralizacji, niszczenia małżeństw i rodzin, gorszenia dzieci, niszczenia 
wiary w Pana Boga - stwierdził duchowny. 

 

Resekcja ogrodnika 
https://www.facebook.com/notes/represjonowani-pomorskie/tumor-
cultorem-vine%C3%A6-%C5%82ac-resekcja-
ogrodnika/2331194947001491/ 
Represjonowani - pomorskie, 8 sierpnia 2019 

Tumor cultoremvineae (łac. resekcja ogrodnika) 

Tyle się dzieje, że łatwo zostać grafomanem albo wpaść w czytelnicze 
szaleństwo. Muszę się jednak podzielić moimi emocjami, związanymi z 
zapowiedzią rezygnacji ze stanowiska Marszałka Sejmu RP pana Marka 
Kuchcińskiego. Urzekła mnie historia pana Marszałka przekazana 
podczas „niemej konferencji prasowej”. Niemej, ponieważ z szacunku do 
suwerena, w tym wypadku, zaproszonych dziennikarzy, pan Marek po 
odczytaniu zwięzłej formułki, wyszedł z sali konferencyjnej. Nie rozumiem 
oburzenia jego adwersarzy. 

 

  

https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/bp-edward-frankowski-trwa-atak-na-kosciol-nadszedl-czas-walki,952668.html
https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/bp-edward-frankowski-trwa-atak-na-kosciol-nadszedl-czas-walki,952668.html
https://www.facebook.com/notes/represjonowani-pomorskie/tumor-cultorem-vine%C3%A6-%C5%82ac-resekcja-ogrodnika/2331194947001491/
https://www.facebook.com/notes/represjonowani-pomorskie/tumor-cultorem-vine%C3%A6-%C5%82ac-resekcja-ogrodnika/2331194947001491/
https://www.facebook.com/notes/represjonowani-pomorskie/tumor-cultorem-vine%C3%A6-%C5%82ac-resekcja-ogrodnika/2331194947001491/
https://www.facebook.com/represjonowani.pomorskie/
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Kaczyński dał sygnał do ataku na osoby LGBT+ 
https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/593174,kaczynski-pis-
polityka-lgbt-konwencja-rodzina-dzieci-trzaskowski-geje.html 
Burza po słowach prezesa PiS. "Kaczyński dał sygnał do ataku na osoby 
LGBT+"10.03.2019. Pod płaszczykiem obrony dzieci i rodziny, Kaczyński dał 
sygnał do ataku na osoby LGBT+, podobnie jak w poprzednich latach, gdy za cel 
obierano uchodźców" - to jeden z komentarzy na ostanie wystąpienie prezesa 
PiS. Zawrzało też w sieci i na wizji.  

Podczas sobotniej konwencji PiS w Jasionce pod Rzeszowem prezes partii 
Jarosław Kaczyński podkreślał, jak ważna jest rodzina. - Ale jeśli stawiamy na 
rodzinę, to musimy zwrócić uwagę na to, że mamy tutaj także wielki kłopot, wielką 
trudność, wielkie zagrożenie - tym zagrożeniem jest atak na rodzinę i to atak 
przeprowadzony w sposób najgorszy z możliwych, bo jest to w istocie atak na 
dzieci - mówił. Kaczyński oceniał, że w niektórych miejscach w Polsce ma być 
zastosowana, a w niektórych miejscach już właściwie jest stosowana "pewna 
specyficzna socjotechnika". - Trudno to nazwać wychowaniem; to nie jest 
wychowanie, to jest właśnie socjotechnika, mająca zmienić człowieka. Co jest w 
jej centrum? Otóż w jej centrum jest bardzo wczesna seksualizacja dzieci. To 
jest nie do uwierzenia; ja sam, póki nie przeczytałem, nie mogłem w to uwierzyć, 
ale to ma się zacząć w okresie 0-4, czyli od urodzenia do czwartego roku życia - 
podkreślił prezes PiS. 

 

Szła dzieweczka do laseczka 
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35134,25070799,komendant-wojewodzki-
policji-w-lodzi-tanczy-i-spiewa-z-
antonim.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=sm&utm_camp
aign=fb_gazeta_wyb 
Szef policji w Łódzkiem tańczy i śpiewa z Macierewiczem "Szła 
dzieweczka do laseczka". Nagranie robi furorę. Blanka Rogowska 9 
sierpnia 2019. O nagraniu zrobiło się głośno w ostatnich dniach, chociaż 
pochodzi z 19 maja. To wtedy - na tydzień przed euro wyborami, po raz 
pierwszy odbył się Kongres Kół Gospodyń Wiejskich Województwa 
Łódzkiego. Do Opoczna zjechało ok. pół tysiąca kobiet z 80 kół. 

 

https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/593174,kaczynski-pis-polityka-lgbt-konwencja-rodzina-dzieci-trzaskowski-geje.html
https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/593174,kaczynski-pis-polityka-lgbt-konwencja-rodzina-dzieci-trzaskowski-geje.html
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35134,25070799,komendant-wojewodzki-policji-w-lodzi-tanczy-i-spiewa-z-antonim.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Gazeta_Wyb
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35134,25070799,komendant-wojewodzki-policji-w-lodzi-tanczy-i-spiewa-z-antonim.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Gazeta_Wyb
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35134,25070799,komendant-wojewodzki-policji-w-lodzi-tanczy-i-spiewa-z-antonim.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Gazeta_Wyb
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35134,25070799,komendant-wojewodzki-policji-w-lodzi-tanczy-i-spiewa-z-antonim.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Gazeta_Wyb
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU 

KOŁO BIAŁA PODLASKA. 
MUNDUROWE ZAWODY STRZELECKIE 

Z okazji 100-lecia Policji, Koło Emerytów i Rencistów Policji w Białej 
Podlaskiej wspólnie z bialskim Klubem Strzeleckim "Guardian" 
zorganizowali dnia 2.08.2019 r. na strzelnicy Klubu "Guardian" tradycyjne 
już, kolejne mundurowe zawody strzeleckie w których uczestniczyły 

trzyosobowe 3 drużyny: ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych Biała Podlaska, oraz po jednej z Komendy Miejskiej Policji, 
Klubu Strzeleckiego "Guardian", Straży Pożarnej, Wojsk Obrony 
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Terytorialnej, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Misji Pokojowych 
ONZ. 
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Zawody przeprowadzono z pistoletów Glock 17 (do tarczy pierścieniowej 
"olimpijka", odległość 25m). Prowadzący strzelanie i sędzia główny - 
prezes Klubu Strzeleckiego "Guardian" Arkadiusz Popławski. 

Wyniki zawodów drużynowo: I miejsce - Policja - 213 pkt., II miejsce - Koło 
Emerytów i Rencistów Policji - 195 pkt., III miejsce - Związek Żołnierzy WP 
- 172 pkt. Zwycięskie drużyny otrzymały puchary Prezesa Koła 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Biała Podlaska, a 
członkowie drużyn złote, srebrne i brązowe okolicznościowe medale oraz 
nagrody rzeczowe. 
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Wyniki indywidualne: 

I miejsce, złoty medal - Michał Doroszuk (Misje Pokojowe) - 79 pkt., 

II miejsce, srebrny medal - Kamil Markowski-Sidoruk (Policja) - 78 pkt., 

III miejsce, brązowy medal - Adolf Kałun (Koło Emerytów Policji) - 76 pkt. 

Po 76 pkt. uzyskali również: Marcin Rytel z Policji i Zdzisław Kozłowski z 
Koła Emerytów Policji. 

Fundatorem medali i nagród było Bialskie Koło Stowarzyszenie Emerytów 
i Rencistów Policyjnych a broń i amunicję na zawody zapewnił Klub 
Strzelecki "Guardian", któremu należą się wielkie podziękowania i wyrazy 
szacunku. Skromnym, symbolicznym podziękowaniem była 
okolicznościowa grawerka wręczona Prezesowi Klubu Strzeleckiego 
"Guardian" Arkowi Popławskiemu przez Prezesa Zarządu Koła SEiRP w 
Białej Podlaskiej Zbyszka Lisieckiego. Integracyjnym akcentem zawodów 
był tradycyjny, biwakowy poczęstunek. 

Materiały zebrał: Zdzisław Kozłowski 

Zdjęcia wykonał: Bogdan Korniluk 

Opracował: Włodzimierz Górecki 
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RAJD SAMOCHODOWO–MOTOCYKLOWY  
Z OKAZJI 100-LECIA POLICJI PAŃSTWOWEJ 

Dnia 21 lipca 2019 r. Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych pod patronatem Prezydenta Miasta Biała Podlaska Michała 
Litwiniuka, Prezesa Zarządu Głównego SERP Antoniego Dudy i 
Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej mł. insp. Grzegorza 
Pietrusika zorganizował wspólnie z Komendą Miejską Policji, Klubem 
Motocyklowym „GROM” i Grupą Rekonstrukcyjną „Bialska Drogówka” V 
Turystyczny Rajd Samochodowo–Motocyklowy ”Nasza Historia” z okazji 
100 Rocznicy powołania Policji Państwowej, a obecnie Święta Policji. W 
rajdzie nieodpłatnie mogli uczestniczyć wszyscy chętni kierowcy 
samochodów i motocykli wraz z rodzinami i osobami towarzyszącymi, 
zaprzyjaźnieni mieszkańcy miasta Biała Podlaska. 

O godz.10.30 w świetlicy Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej 
odbyła się odprawa załóg rajdowych, którą prowadził Komandor Rajdu 
Zdzisław Kozłowski, emerytowany policjant Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Białej Podlaskiej, prezes honorowy 
Klubu Motocyklowego „GROM”. Po zapoznaniu zebranych ze 100 letnią 
historią Policji, omówieniu regulaminu imprezy, zasad nawigacji rajdowej 
oraz zadań turystyczno–historycznych, załogi w kolejności wylosowanych 
numerów startowych, w odstępach 2 minutowych wyruszyły na trasę. 
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Trasa składała się z dwóch odcinków po około 50 km. Pierwszy odcinek 
zawierał na trasie 18 obiektów turystyczno–historycznych, które trzeba 
było znaleźć i opisać. Meta pierwszego odcinka była w miejscowości 
Kuzawka, w gospodarstwie zaprzyjaźnionego kolegi wojskowego, który 
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jest członkiem Porozumienia Służb Mundurowych w Białej Podlaskiej, a 
zamieszkuje w miejscu mety I odcinka i przyjął uczestników rajdu 
poczęstunkiem. Na trasie II odcinka było 12 obiektów turystyczno–
historycznych oraz zadania specjalne w tym test ze znajomości przepisów 
ruchu drogowego i dwa zestawy pytań dodatkowych z trasy i historii 
Bialskiej Drogówki oraz Policji jako całość. 

Zwycięska załoga ukończyła rajd z ilością 45 punktów karnych, a załoga 
zajmująca ostatnie miejsce „uzbierała” aż 145 punktów karnych. Rajdu nie 
ukończyły 2 załogi z powodu trudności nawigacyjnych. Uroczyste 
zakończenie rajdu odbyło się w Ośrodku Rekreacyjnym WOD-KAN Biała 
Podlaska przy muzyce. 

Rajdowe wyniki końcowe: 

I miejsce, i puchar Prezydenta miasta Biała Podlaska: Norbert Kucharzak 
– 45 pkt. karnych, 

II miejsce i puchar Prezesa Zarządu Głównego SEIRP: Paweł Pawłowski 
– 65 pkt. karnych, 

III miejsce i puchar Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej: 
Piotr Kościński – 65 pkt. karnych. 
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Puchar Prezesa Klubu Motocyklowego „Grom” w kat. motocykli otrzymał 
motocyklista z klubu „grom” Krzysztof Konstanciuk. 

Wszyscy kierowcy, piloci i członkowie samochodowych załóg otrzymali, 
ufundowane przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska pamiątkowe medale 
rajdowe z okazji 100-lecia Policji a najmłodszy i najstarszy uczestnik 
Rajdu otrzymał dodatkowo pamiątkowy Puchar Prezesa Koła Emerytów i 
Rencistów Policji w Białej Podlaskiej. 
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Nawiązując do ostatniej imprezy Komandor Rajdu Zdzisław Kozłowski, 
członek naszego Koła jednoosobowo opracował całą część rajdową, 
obsługową, sędziowską i obliczeniową, przy współpracy Zarządu 
Stowarzyszenia. W rajdzie uczestniczyły 42 osoby (kierowcy, piloci i osoby 
towarzyszące oraz członkowie rodzin). Wszystkim uczestnikom rajdu 
organizatorzy serdecznie gratulują! 
Opracował: Włodzimierz Górecki 

Zdjęcia: Bogdan Korniluk, Piotr Kościński 
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NASZ KOLEGA – ZDZISIU! 
Dnia 21 lipca 2019 r. odbył się V Rajd Samochodowo – Motocyklowy z 
okazji 100-lecia Policji Państwowej. Głównym pomysłodawcą i kierującym 
organizacją Rajdu był ZDZISŁAW KOZŁOWSKI – długoletni członek 
SERP Biała Podlaska, emeryt Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej a później Policji w Białej Podlaskiej. Od 
chwili przejścia na emeryturę nie dał odczuć nikomu z kolegów, że 
zakończył swoją aktywność w zakresie bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Jest honorowym Prezesem Klubu Motocyklowego „GROM” w 
Białej Podlaskiej, organizatorem i promotorem działań na rzecz 
bezpieczeństwa ruchu drogowego w naszym mieście w ruchu pieszym i 
kołowym. W swojej społecznej pracy daje się poznać każdemu 
Komendantowi i Naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej i Powiatowej Policji w Białej Podlaskiej. 

Bardzo dobrze znają ZDZISIA włodarze miasta i powiatu Białej Podlaskiej, 
którym nie daje spokoju, gdy bezpieczeństwo na ulicach naszego miasta 
jest zagrożone, a on to widzi. Jest zapraszany na spotkania organizowane 
przez stowarzyszenia, kluby kultury na osiedlach, prowadzi tam 
pogadanki na temat bezpiecznego korzystania z ulic naszego miasta 
przez dorosłych i dzieci, informuje, jak się zachować widząc wypadek lub 
w nim uczestnicząc, informuje seniorów o bezpieczeństwie w miejscu 
zamieszkania celem uniknięcia okradzenia ich mieszkania, jak i kogo 
informować o takich zdarzeniach itp. 

ZDZISŁAW KOZŁOWSKI – senior z prawdziwego zdarzenia jest 
przykładem człowieka zorganizowanego i odpowiedzialnego za 
wykonywanie powierzonych mu zadań. Odmawia wykonania tylko wtedy, 
gdy potrzebny jest na wykonanie czas, a doba jest za krótka. Ale i z tym 
najczęściej daje sobie radę. Słowa: „nie”, „nie da się”, „nie można”, 
praktycznie u ZDZISIA nie istnieją. Można bez żenady powiedzieć „Na 
Zdzisiu można polegać jak na Zawiszy!” 

Opracował Włodzimierz Górecki 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU 

WEJHEROWO. OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI 
W dniu 30.07.2019 roku w Wejherowskim Centrum Kultury 
przedstawiciele SEiRP Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku z/s 
w Gdyni oraz SEiRP Koła w Wejherowie wzięli udział w obchodach Święta 
Policji KPP w Wejherowie podczas których świętowano przypadającą 24 
lipca setną rocznicę powołania Policji Państwowej przez Sejm II 
Rzeczypospolitej. W obchodach uczestniczył I Zastępca Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Krzysztof Kozelan, 
przedstawiciele władz miasta, powiatu oraz gminy, a także pozostałych 
służb mundurowych i instytucji współpracujących z Policją. 

Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie insp. B. Perzyńska przywitała 
zebranych gości i funkcjonariuszy, przedstawiła zarys historyczny Polskiej 
Policji, a następnie złożyła podziękowała policjantom za poświęcenie oraz 
zaangażowanie w służbie.  
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Z rąk I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. 
Krzysztofa Kozelana oraz Komendanta Powiatowego Policji w 
Wejherowie funkcjonariusze otrzymali odznaczenia resortowe i odebrali 
nominacje na wyższe stopnie. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego 
insp. Krzysztof Kozelan w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim 
podległym funkcjonariuszom oraz pracownikom policji. Podziękowania 
skierował również do członków rodzin funkcjonariuszy, którzy również 
ponoszą niemały koszt w zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom.  

Pani insp. Beata Perzyńska Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie 
podczas składanych podziękowań przedstawicielom samorządów, 
instytucji, służb mundurowych oraz przedstawicieli podmiotów 
gospodarczych, podziękowała również członkom SEiRP, którzy pomimo 
przejścia w stan spoczynku są w dalszym ciągu członkami wielkiej rodziny 
policyjnej, jak również twórcami i częścią historii nie tylko Policji garnizonu 
Gdańskiego, ale i Polskiej Policji. Wielokrotnie policyjni emeryci dzięki 
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zdobytemu doświadczeniu oraz wiedzy, udzielają wsparcia i pomocy 
funkcjonariuszom w służbie. 

Z rąk Pani insp. Beaty Perzyńskiej, Prezes SEiRP Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego w Gdańsku z/s w Gdyni- Jan Pietruszewski odebrał 
ryngraf pamiątkowy z okazji jubileuszu 100-lecia powstania Policji 
Państwowej, w dowód najwyższego szacunku i uznania za 
dotychczasowa współpracę. 



44 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 8 (86) 2019 

Na zakończenie przedstawiciel SEiRP Koła w Wejherowie - Wiceprezes 
Tadeusz Trocki złożył na ręce Pani Komendant kwiaty oraz 
podziękowania dla funkcjonariuszy życzenia dalszej owocnej współpracy 
jak i wielu sukcesów w podnoszeniu poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańców powiatu wejherowskiego. 

tekst: Jarosław Fikus-rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku 

zdjęcia: Henryk Kaźmierski - Honorowy rzecznik prasowy ZW SEiRP w 
Gdańsku  
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH 

KOŁO JASTRZĘBIE-ZDRÓJ.  
OBCHODY STULECIA POLSKIEJ POLICJI 

W dniu 11 lipca 2019r. odbyła się podniosła uroczystość w Jastrzębiu-
Zdroju, związana z przypadającą 24 lipca - setną rocznicą powołania 
Policji Państwowej przez Sejm II Rzeczypospolitej. Zanim przejdę do 
zasadniczego wątku, podam kilka danych. 

Obecnie służbę w Policji pełni 98 711 funkcjonariuszy, którzy czuwają nad 
bezpieczeństwem obywateli. Perfekcyjność działań policjantów znajduje 
odbicie w samopoczuciu Polaków, gdyż 89% społeczeństwa czuje się 
bezpiecznie, a 75% pozytywnie ocenia pracę policjantów. Wysokie 
wskaźniki ocen pozytywnie motywują do służby aktualnych 
funkcjonariuszy, a nam - emerytom i rencistom policyjnym dają poczucie 
dumy, że nasi młodzi następcy, tak dzielnie sobie w służbie radzą. 
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Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych liczy 20 000 członków. 
Każdy emeryt i rencista wie, że policjantem jest się do końca. Uważam, 
że bardzo wielu z nas czuje się członkami wielkiej rodziny policyjnej. 
Policjanci w służbie czynnej korzystają w walce z przestępczością, z 
pomocy obywateli. Najbardziej cenią sobie wsparcie i pomoc ze strony 
emerytów. Zdają sobie sprawę, że ich poprzednicy mają potencjał w 
postaci zasobu wiedzy i doświadczenia, które nabyli służąc w tej formacji 
dwadzieścia lat i więcej. Zwykły obywatel nie zdaje sobie sprawy, że 
policjant w mundurze spełnia obowiązki na ulicy zarówno w 40 
stopniowym upale, jak też 20 stopniowym mrozie, w dzień i w nocy, w 
niedziele i święta. Nie zawsze wie, że służba to praca niezwykła. My 
emeryci i renciści zaznaliśmy uroków tej służby i dlatego tak emocjonalnie 
jesteśmy związani z Policją i policjantami, bo wiemy, ile mieliśmy 
satysfakcji służąc innym pomocą a jednocześnie z jakimi osobistymi 
wyrzeczeniami wiązała się codzienna służba i jak musieliśmy być odporni 
na stres. Okres młodości u większości każdego z nas, to piękny epizod 
życia. Lata naszej młodości związane są z mundurem i mile je 
wspominamy. Dlatego święto Policji jest naszym świętem, a jubileusz 
stulecia, jest także naszym jubileuszem. Dla mnie osobiście, 
odznaczonego w 2014r. Złotym Medalem za Zasługi dla Policji, to honor i 
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zaszczyt, że kierownictwo Policji o mnie pamiętało i uroczyście mnie 
zaprosiło. Bardzo miłe z ich strony. 

Uroczystą akademię w Jastrzębiu-Zdroju zorganizował i prowadził 
Komendant Miejski Policji mł. insp. mgr Mirosław Jordan, który przywitał 
policjantów i członków ich rodzin oraz zaproszonych gości - w imieniu 
własnym i w imieniu prezesa Koła Emerytów i Rencistów kol. Bogdana 
Żabińskiego. Były też kolejne miłe akcenty integracji pokoleniowej. Obok 
pocztu sztandarowego Komendy Miejskiej Policji, był także poczet 
sztandarowy Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. 

W sali kinowej Jastrzębskiego Ośrodka Kultury na widowni dominowali 
policjanci z rodzinami, a drugą najliczniejszą grupą byli emeryci i renciści 
policyjni także z rodzinami. Po prostu każdy emeryt i rencista policyjny kto 
miał życzenie, mógł uczestniczyć w akademii a zaproszenie mieli wszyscy 
seniorzy policyjni. Bardzo to miły gest ze strony Komendanta Miejskiego 
Policji mł. insp. Mirosława Jordana i jego zastępcy mł. insp. Dariusza 
Zajdy i ukłon w naszą stronę - na miarę stulecia. Kolejnym wydarzeniem, 
który spotkał się z aplauzem widowni, było zaproszenie i uroczyste 
powitanie rodziny przedwojennego policjanta, a łzy wzruszenia jego córki 
były piękną oprawą uroczystej akademii, jako żywe nawiązanie do 
przeszłości. 
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Wśród gości byli m.in. Prezydent Miasta Anna Hetman, przedstawiciel 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach gen. Krzysztofa 
Justyńskiego, członkowie władz samorządowych, radni oraz 
przedstawiciele organizacji i zakładów pracy i instytucji współpracujących. 
Swoją obecnością zaszczycił akademię Komendant Policji Czeskiej z 
Karwiny oraz młodzież jastrzębskich szkół. 
Podczas rozmów w kuluarach spotkałem się z powszechną opinią 
uczestników uroczystości spoza środowiska policyjnego, że impreza była 
perfekcyjnie przygotowana i wyśmienicie przeprowadzona, a wystąpienie 
Pana Komendanta Policji Mirosława Jordana (bez kartki), zawierające rys 
historyczny i aktualną tematykę policyjną wraz z podziękowaniami dla 
załogi i członków ich rodzin, a także miłe słowa skierowane do seniorów 
policyjnych, były bez wątpienia dopełnieniem rangi wyjątkowego 
wydarzenia. 
W imieniu własnym i koleżeństwa dziękuję kierownictwu Komendy 
Miejskiej Policji, ale także prezesowi Koła nr 13 SEiRP Bogdanowi 
Żabińskiemu za wkład pracy i umiejętność nawiązywania owocnej 
współpracy na szczeblu lokalnym. Moje gratulacje. 

Henryk Borowiński - honorowy prezes Zarządu Głównego SEiRP 

Jastrzębie-Zdrój, 11 lipca 2019r. 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU 

KOŁO W KALISZU. MOJE MIASTO KALISZ 

Takim tytułem nazwano wystawę obrazów naszego emeryta – artysty 
malarza Mariana Ozdowskiego. Wystawa została zorganizowana w 
okresie 7-28 czerwca br. w Kaliszu budynku Rogatki Wrocławskiej. 



50 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 8 (86) 2019 

W wystawie artysta pokazał 38 obrazów przedstawiających architekturę 
naszego miasta. Ekspozycję zorganizowało Stowarzyszenie Kaliszanie i 
cieszyła się ona dużym powodzeniem. 
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O koledze Marianie Ozdowskim pisałem już wielokrotnie, ale 
przypomnijmy jego niektóre osiągnięcia. Preferuje malarstwo olejne; 
chętnie maluje zabytki Kalisza; brał udział w ok. 35 wystawach 
indywidualnych, ponad 120 zbiorowych oraz ok.70 plenerach w Polsce i 
na Ukrainie; prace naszego artysty znajdują się w kolekcjach osób 
prywatnych w Polsce, USA, Austrii, Holandii, Niemczech i na Ukrainie; 
laureat wielu nagród i wyróżnień; współorganizator Ośrodka Kultury 
Plastycznej „Wieża Ciśnień” w Kaliszu; członek Związku Artystów 
Plastyków, STiAK Silesja TAK-ART w Tychach, STiSK w Poznaniu. 
Wieloletni wiceprezes TMK; od lat wspiera na terenie kraju akcje 
charytatywne przekazując swoje obrazy. 

Rzecznik Prasowy: Roman Wojciechowski 

Fot. Hieronim Kempiński 
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KOŁO W KALISZU. 
EMERYCI MUNDUROWI ZNÓW NA BIESIADZIE 

Zarząd Kaliskiego Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych 
realizując swoje planowane działania w ostatnią sobotę czerwca 
zorganizował dla członków Stowarzyszenia emerytów i przyjaciół piknik 
integracyjny. Korzystając z uprzejmości Kaliskiego Bractwa Kurkowego 
spotkaliśmy się w obiekcie ich strzelnicy w Kaliszu. 
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Na biesiadę zaprosiliśmy Komendanta Miejskiego Policji insp. Dariusza 
Bieńka z małżonką, delegację ZW SEiRP z Poznania i przedstawicieli 
zaprzyjaźnionych kół wojskowych, straży i służby więziennej. 

Piknik cieszył się wyjątkowym powodzeniem. Gościliśmy się przy kiełbasie, 
bigosie, chlebie ze smalcem, ogórku kwaszonym i napojach. Do tańca 
przygrywała nam uwielbiana przez uczestników kapela „Dysonans”. 
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Tańczyła niejednokrotnie cala sala. Zapominano o trudach i problemach 
życia codziennego. Wspominano dawne czasy, a panująca dobra 
atmosfera udzielała się wszystkim. 

Spotkanie to pokazało, iż jest ono potrzebne nam wszystkim. Czujemy się 
na nich coraz bardziej koleżeńsko i przyjemnie. Spotkania takie w 
przyszłości, co podkreślali w rozmowach uczestnicy są wskazane, a wręcz 
konieczne. 

Rzecznik prasowy, Roman Wojciechowski 

fot. Hieronim Kempiński 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE 

KOŁO W PRZEMYŚLU. 
OGNISKO NAD SANEM 

Tuż przed wakacjami Koło SEiRP w Przemyślu w dniu 28.06.2919 r. 
zorganizowało ognisko nad Sanem przy hotelu „Accademia”. W trakcie 
zabawy wymieniono poglądy co będzie po wyborach parlamentarnych, 
jakie jest zaangażowanie emerytów. 

Spotkanie zakończono późnym wieczorem z postanowieniem 
kontynuowania przyjacielskiej więzi społeczności emeryckiej oraz 
organizowania tego typu imprez w przyszłości. 

Autor: Roman Jodłowski 
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KOŁO LEŻAJSK. 
WYCIECZKA W BIESZCZADY 

W dniach 14-15 czerwca 2019 r. Zarząd Koła SEiRP w Leżajsku 
zorganizował wycieczkę w Bieszczady. 
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W wycieczce uczestniczyli emeryci z żonami, policjanci, członkowie 
wspierający oraz Prezes ZW SEiRP w Rzeszowie Jan Rusek wraz z 
córką. Wycieczka przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze. 
Zwiedzaliśmy, między innymi: Muzeum Budownictwa Wiejskiego w 
Sanoku, Zaporę Wodną /wewnątrz/ w Solinie, Park Miniatur Świątyń i 
Ogród Biblijny w Myczkowcach, Zagrodę Pokazową Żubrów w Mucznem. 

W godzinach popołudniowych pływaliśmy statkiem wycieczkowym po 
jeziorze solińskim. W czasie wycieczki zorganizowano dwa spotkania 
integracyjne, w pierwszym dniu w Ośrodku Wypoczynkowym "Solinka" w 
Buczkowcu z grillem i muzyką, a w drugim dniu nad Zalewem Czyste w 
Grodzisku Dolnym. 

Autor: Józef Sykała 
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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 
7(111)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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