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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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APEL WYBORCZY FSSM RP 
Warszawa, 23 sierpnia 2019 r. 

KOLEŻANKI I KOLEDZY! 
POLICJANCI, ŻOŁNIERZE, FUNKCJONARIUSZE AGENCJI 
BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, AGENCJI 
WYWIADU, SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO, 
SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO, CENTRALNEGO BIURA 
ANTYKORUPCYJNEGO, STRAŻY GRANICZNEJ, SŁUŻBY 
OCHRONY PAŃSTWA, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, 
SŁUŻBY WIĘZIENNEJ ORAZ WSZYSCY EMERYCI W STANIE 
SPOCZYNKU! 

Zbliżają się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 
13 października 2019 r. nasi rodacy będą wybierać swoich przedstawicieli 
- Posłów i Senatorów na kolejną 4-letnią kadencję. Udział w tych wyborach 
to nie tylko prawo, ale też obywatelski obowiązek pozwalający wyrazić 
wolę co do przyszłego kształtu Polski. Tym razem będą to wybory, które 
zadecydują na lata, o przyszłym modelu naszej Ojczyzny. Wyborów 
takich nie mieliśmy od 4 czerwca 1989 r., kiedy to została zapoczątkowana 
transformacja ustrojowa i budowa państwa demokratycznego osadzonego 
w ustawodawstwie i kulturze zachodu. 

Jako byli policjanci, żołnierze i funkcjonariusze, którzy swoje życie 
zawodowe poświęcili służbie dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej oraz jej 
obywateli, widzimy postępującą erozję zasad demokratycznego państwa 
prawa spowodowaną partyjniacką polityką obecnej ekipy rządzącej. 
Dostrzegamy intencjonalne wykluczanie kolejnych grup społecznych a tym 
samym postępującą dezintegrację społeczeństwa w myśl zasady „dziel 
i rządź”. Widzimy ostentacyjne łamanie Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej i praw człowieka. Wiele naszych Koleżanek i Kolegów zostało 
dotkniętych ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r., rażąco sprzeczną z 
Konstytucją i uchwaloną w warunkach urągających zasadom 
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demokratycznego państwa prawnego. Tym samym rządzący dopuścili się 
bezprecedensowego aktu ustawowego barbarzyństwa pozbawiając 
dziesiątki tysięcy emerytów i rencistów mundurowych, a także ich bliskich 
środków do godnego życia. 

Koleżanki i Koledzy! 

W takich warunkach Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych 
Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do Was o masowy udział w wyborach 
13 października 2019 r. Im więcej Naszych, mądrze oddanych głosów, 
tym większa szansa na rozumną, odpowiedzialną, uczciwą i 
kompetentną władzę. To szansa na powrót naszego Kraju do 
europejskiej rodziny państw szanujących zasady demokracji i prawa.  

Stając przed urną wyborczą popierajmy kandydatów tych komitetów 
wyborczych (partii i ugrupowań politycznych), które deklarują 
przywrócenie w Polsce rządów prawa. Pamiętajmy o politykach, 
którzy współtworzyli komitet obywatelski i jego projekt ustawy o 
zmianie ustawy represyjnej, a także tych, którzy popierali go, dając 
temu wyraz w głosowaniu na sali sejmowej. Ludzi tych znajdziemy na 
listach Lewicy, Koalicji Obywatelskiej a nawet Koalicji Polskiej. 

Naszych kandydatów na parlamentarzystów wspierajmy aktywnie. 
Włączajmy się w ich kampanie wyborcze i dajmy z siebie co najlepsze, 
naszą energię, determinację oraz wiarę w zwycięstwo wyborcze. 
Pomagając Im, pomagamy Polsce! 

Jak nigdy wcześniej aktualne staje się wezwanie  
WSZYSTKIE RĘCE NA POKŁAD! 

Zarząd FSSM RP 

https://www.fssm.pl/apel-wyborczy-fssm-rp 
  

https://www.fssm.pl/apel-wyborczy-fssm-rp
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ZASADY POSTĘPOWANIACZŁONKÓW I 
SYMPATYKÓW ORGANIZACJI ZRZESZONYCH 

W FSSM RP 

w przede dniu wyborów do Sejmu i Senatu w 2019 roku 

1. Włączyć się w proces przekonywania innych, niezdecydowanych 
wyborców przedstawiając obiektywne argumenty przemawiające za 
kierunkiem rozwoju Rzeczypospolitej proponowanym przez Lewicę, 
Koalicję Obywatelską lub Koalicję Polską (wykorzystać materiały 
wyborcze kandydatów tych ugrupowań oraz zamieszczane na 
stronie FSSM RP). 

2. Komórki terenowe organizacji zrzeszonych w FSSM RP oraz 
komitety protestacyjne powinny organizować spotkania z 
kandydatami wskazanych powyżej ugrupowań demokratycznych do 
Sejmu i Senatu. Na spotkania zapraszać jak najszerszy krąg osób, 
zwłaszcza tych niezdecydowanych na kogo oddać głos. 

3. Apelować do „mundurowych” aby włączyli się w kontrolę wyborów 
(aktywny udział w pracy komisji wyborczych). 

− Włączyć się aktywnie w prace komitetów wyborczych 
poszczególnych kandydatów z Lewicy, Koalicji Obywatelskiej, co 
do których mamy zaufanie o godnym reprezentowaniu naszych 
środowisk: 

− zgłosić wolę wsparcia poszczególnych kandydatów, nawiązać 
współpracę z ich komitetami wyborczymi, 

− włączyć się w proces kolportażu ulotek, materiałów promocyjnych, 

− wyrazić zgodę na zawieszenie plakatów wyborczych naszych 
kandydatów na ogrodzeniach zakładów, domów, w oknach 
mieszkań, samochodach itp., 

− uczestniczyć w spotkaniach wyborczych organizowanych przez 
naszych kandydatów. 
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4. Zespołowo uczestniczyć w spotkaniach przedwyborczych innych 
komitetów, zadając merytoryczne pytania celem wywołania „refleksji” 
zwolenników tych komitetów wyborczych. 

5. Dotrzeć do wszystkich członków organizacji zrzeszonych w 
FEDERACJI, przede wszystkim tych w podeszłym wieku i 
zmobilizować ich do udziału w głosowaniu. W razie możliwości 
zorganizować dowóz do lokali wyborczych. Jest nas armia i naszym 
obowiązkiem jest umożliwienie seniorom mundurowym udział w 
wyborach. 

6. W miarę możliwości udzielać wsparcia (logistycznego, finansowego) 
komitetom wyborczym oraz organizacjom pozarządowym walczącym 
o demokratyczne państwo prawa (Akcja Demokracja, Oko Press, 
Watch Dogs, Court Watch). 

7. Włączać się w działania ruchów społecznych (Obywatele RP, KOD) 
oraz protesty innych grup społecznych i zawodowych walczących o 
demokratyczne państwo prawa. Tylko razem możemy zwyciężyć i 
zapewnić przestrzeganie konstytucyjnego porządku prawnego. 

8. Nie bądźmy bierni, dlatego należy, wykorzystując media i 
organizacyjne kanały informacyjne, ujawniać, rozpowszechniać i 
upubliczniać prawdziwe informacje o nieudolnych działaniach 
rządzących oraz wszelkich przejawach patologii władzy. 

9. 13 października wraz z rodzinami pójść do lokali wyborczych i 
głosować na tych kandydatów z list Lewicy, Koalicji 
Obywatelskiej, ewentualnie Koalicji Polskiej jako tych partii, 
które gwarantują rozwój demokratycznego państwa prawa. 

Warszawa, 27 sierpnia 2019 r. 

/Zdzisław Czarnecki/ 
Prezydent FSSM RP 

https://www.fssm.pl/walczmy-o-przyszlosc-polski 

  

https://www.fssm.pl/walczmy-o-przyszlosc-polski
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REKOMENDACJA ANDRZEJA 
MILCZANOWSKIEGO 
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W nadchodzących wyborach parlamentarnych mundurowi, wybierający 
posłów na Sejm w okręgu wyborczym nr 20 obejmującym powiaty 
wchodzące w skład tzw. „ringu warszawskiego”, nie powinni mieć 
problemów z wyborem kandydata, na którego warto oddać głos. Z listy 
komitetu wyborczego Lewica startuje w tym okręgu Andrzej Rozenek, 
któremu znane i bliskie są sprawy naszego środowiska, i który wraz z nami 
walczy z niesprawiedliwością ustawy represyjnej i przywrócenie 
represjonowanym funkcjonariuszom odebranych nią praw i świadczeń. 
Andrzejowi Rozenkowi udzielił właśnie swojej rekomendacji Andrzej 
Milczanowski - były opozycjonista z czasów PRL i Minister Spraw 
Wewnętrznych w latach 1992-1995, który wielokrotnie i jednoznacznie 
występował przeciwko hańbiącej polski parlamentaryzm ustawie 
represyjnej. 

https://www.fssm.pl/eurowybory-2019, Andrzej Rozenek 

Ta rekomendacja jest dla mnie szczególnie ważna. Minister Andrzej 
Milczanowski, to autorytet dla wielu mundurowych, człowiek honoru, 
postać spiżowa i legendarna. Gdy doszło do zmiany systemu, minister 
Milczanowski musiał stworzyć aparat bezpieczeństwa państwa od 
podstaw. Po pozytywnej weryfikacji przyjął wielu znakomitych 
mundurowych z poprzedniej epoki. Służyli Polsce, Ojczyźnie, 
obywatelom. W zamian minister swoim i państwa autorytetem 
zagwarantował im, że nie będą podlegali żadnej zemście politycznej. Po 
26 latach do władzy doszli ludzie, którzy tymi obietnicami wytarli sobie 
buty. Minister Milczanowski nie zostawił swoich podwładnych. Broni ich na 
tyle, na ile pozwala mu stan zdrowia. Przypomina o danym słowie, które 
było obietnicą gwarantowaną nie tylko przez ministra, ale i przez całe 
państwo. Nie wiem, czy faktycznie zasłużyłem na tak wspaniałe słowa ze 
strony ministra Milczanowskiego. Wiem, że jestem z tej rekomendacji 
bardzo dumny. Dziękuję Panie Ministrze! 
Facebook: 

NiezaSŁUŻYLIŚMY Lewica - KW Sojusz Lewicy Demokratycznej 

  

https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/2019.09.01%20Rekomendacja%20dla%20A.%20Rozenka.pdf
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/2019.09.01%20Rekomendacja%20dla%20A.%20Rozenka.pdf
https://www.fssm.pl/eurowybory-2019
https://www.facebook.com/andrzej.rozenek.3?hc_ref=ARR0ACrNQ2XWULPSVLCOe_P8w0qYwiMepGdcK-AwYLVU-8XUTGNlYBhKJ_BaKRHftM0&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARD9xkCJrpFecfEO02TIITeSqJqh2TWOAJ0qkIXvkkBAU8fRa9RriV_zJOLuOIJMc8JcyLt4BWTR7e7jKe89s-rbMNVbcIfHu9Cl3oh9PynI-jo3InRJrkE2ZqH-cGtm6DD40VCqmS4ElpkFKqVGUUIkQ840wlkGnC-x9Xa8ujtgictV0EVjpMvArCMLavZUF7p_dorZ3RZOk7kHvq9kp7cv3--juMNeDzIIzD1KCKeqQ4Ig9uVuSz2v5auWijP8Ay3H0LrRA8mpZPBkn4cNe6DpgM7eTWDOASdXHVIzBNGnhFmKIMrI0plwSSyNax41eZSdlKhmn7Vw6zoFPtM-708u3NPl&__tn__=CH-R
https://www.facebook.com/FSSM.RP/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD9xkCJrpFecfEO02TIITeSqJqh2TWOAJ0qkIXvkkBAU8fRa9RriV_zJOLuOIJMc8JcyLt4BWTR7e7jKe89s-rbMNVbcIfHu9Cl3oh9PynI-jo3InRJrkE2ZqH-cGtm6DD40VCqmS4ElpkFKqVGUUIkQ840wlkGnC-x9Xa8ujtgictV0EVjpMvArCMLavZUF7p_dorZ3RZOk7kHvq9kp7cv3--juMNeDzIIzD1KCKeqQ4Ig9uVuSz2v5auWijP8Ay3H0LrRA8mpZPBkn4cNe6DpgM7eTWDOASdXHVIzBNGnhFmKIMrI0plwSSyNax41eZSdlKhmn7Vw6zoFPtM-708u3NPl&__tn__=KH-R
https://www.facebook.com/KomitetLewicy/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD9xkCJrpFecfEO02TIITeSqJqh2TWOAJ0qkIXvkkBAU8fRa9RriV_zJOLuOIJMc8JcyLt4BWTR7e7jKe89s-rbMNVbcIfHu9Cl3oh9PynI-jo3InRJrkE2ZqH-cGtm6DD40VCqmS4ElpkFKqVGUUIkQ840wlkGnC-x9Xa8ujtgictV0EVjpMvArCMLavZUF7p_dorZ3RZOk7kHvq9kp7cv3--juMNeDzIIzD1KCKeqQ4Ig9uVuSz2v5auWijP8Ay3H0LrRA8mpZPBkn4cNe6DpgM7eTWDOASdXHVIzBNGnhFmKIMrI0plwSSyNax41eZSdlKhmn7Vw6zoFPtM-708u3NPl&__tn__=KH-R
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ZAPROSZENIE ZEIR SG DO UDZIAŁU W 
MANIFESTACJI 

Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w dniu 21 września 
2019 roku organizuje manifestację 

Celem manifestacji jest wyrażenie protestu przeciwko łamaniu Konstytucji 
i śmiertelnym skutkom ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 roku, 
obniżającej emerytury i renty b. funkcjonariuszom i żołnierzom; apel o jej 
usunięcie z systemu prawnego po jesiennych wyborach parlamentarnych 
2019 roku; podpisywanie 2 petycji: do Przewodniczącego KE o 
skierowanie ustawy represyjnej do TSUE, do Prezes TK o wydanie 
orzeczenia w sprawie zgodności tej ustawy z Konstytucją RP, wystąpienia 
merytoryczne, na zakończenie konferencja i zwiedzanie Twierdzy 
Kostrzyn. 
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Harmonogram: 

sobota, 21 września 2019, 10:00–16:00 

Kierownik zgromadzenia: Grzegorz Matusewicz, 

Zastępca: Marek Meszyński, 

Moderator protestu: Sławomir Matusewicz. 

Miejsce: Kostrzyn n. Odrą, teren b. GPK - drogowe przejście Kostrzyn-
Kietz, przy moście granicznym na drodze nr 22. 

Komitet organizacyjny protestu: 

− Grzegorz Matusewicz - 512 489 796, 
− Marek Meszyński – 510 104 579, 
− Sławomir Matusewicz – 607 242 982, 
− Włodzimierz Tiszuk - 607 445 855. 
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ZARZĄD GŁÓWNY 

PYTANIE PRAWNE SĄDU OKRĘGOWEGO W 
WARSZAWIE DO TRYBUNAŁU 

KONSTYTUCYJNEGO. UZUPEŁNIENIE 

Sąd Okręgowy w Warszawie w postanowieniu z dnia 27 maja 2019 roku, 
uznał, że nie ma podstaw do dokonania samodzielnej oceny zgodności 
lub niezgodności powoływanych przepisów ustawy z Konstytucją RP, i 
stwierdził, że sąd powszechny nie jest uprawniony do odmowy 
zastosowania przepisów ustawy i w związku z tym postanowił zadać 
Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne co do zgodności aktu 
normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami 
międzynarodowymi lub ustawą, uznając, że od odpowiedzi TK na to 
pytanie prawne zależy rozstrzygnięcie sprawy toczącej się przed sądem. 
Kwestionowana przez odwołującą ustawa korzysta bowiem z 
domniemania zgodności z Konstytucją. 

Sąd Okręgowy biorąc pod uwagę zarzuty odwołania dotyczące 
niezgodności przepisów ustawy z Konstytucją RP, uznał, że nie jest 
uprawniony, aby samodzielnie stwierdzić, że zarzuty te nie są 
uzasadnione, jak też nie znalazł wystarczających podstaw, by 
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samodzielne uznać, że przepisy ustawy, w oparciu, o które wydano 
zaskarżoną decyzję są zgodne z Konstytucją RP. 

Sąd Okręgowy zatem uznał za konieczne wystąpienie z niniejszym 
pytaniem prawnym, gdyż występują istotne i uzasadnione wątpliwości, co 
do zgodności wskazanych w pytaniu przepisów ustawy z powołanymi 
przepisami Konstytucji RP. Pełna treść pytania Sądu Okręgowego wraz z 
uzasadnieniem zawarta jest w linku: 

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Pytanie%20SO%20w%2
0W-
wie%20do%20TK%20z%2027%2005%202019%20r.%20%20%20%20P
_16_19_sp_2019_05_27_ADO.pdf 

  

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Pytanie%20SO%20w%20W-wie%20do%20TK%20z%2027%2005%202019%20r.%20%20%20%20P_16_19_sp_2019_05_27_ADO.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Pytanie%20SO%20w%20W-wie%20do%20TK%20z%2027%2005%202019%20r.%20%20%20%20P_16_19_sp_2019_05_27_ADO.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Pytanie%20SO%20w%20W-wie%20do%20TK%20z%2027%2005%202019%20r.%20%20%20%20P_16_19_sp_2019_05_27_ADO.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Pytanie%20SO%20w%20W-wie%20do%20TK%20z%2027%2005%202019%20r.%20%20%20%20P_16_19_sp_2019_05_27_ADO.pdf
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ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA OSÓB 
NIEZDOLNYCH DO SAMODZIELNEJ 

EGZYSTENCJI 
W Dzienniku Ustaw z dnia 27 sierpnia 2019 roku pod pozycją 1622 
została opublikowana ustawa z dnia 31 lipca 2019 roku o 

świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej 
egzystencji. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001622/O/D2
0191622.pdf  

Zgodnie z art. 31. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 
r., z wyjątkiem art. 21 oraz art. 24 pkt 2 lit. a i c, które wchodzą w życie z 
dniem 1 stycznia 2021 r. 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy: „Świadczenie uzupełniające przysługuje 
osobom, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej 
egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdolności do 
pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o 
niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej 
niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do 
samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do 
służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji, zwanym dalej „osobami 
uprawnionymi”. 

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy: „Świadczenie uzupełniające przysługuje 
osobom uprawnionym, które nie posiadają prawa do świadczeń 
pieniężnych finansowanych ze środków publicznych albo suma tych 
świadczeń o charakterze innym niż jednorazowe, wraz z kwotą wypłacaną 
przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych, z 
wyłączeniem renty rodzinnej przyznanej w okolicznościach, o których 
mowa w art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r., poz. 39, 730 i 752), zasiłku 
pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z 
tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów przed 

1. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001622/O/D20191622.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001622/O/D20191622.pdf
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dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty  
1600 zł miesięcznie.” 
Zgodnie z art. 4, ust. 1 „Świadczenie uzupełniające przysługuje osobie 
uprawnionej w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie, przy czym 
łączna kwota świadczenia uzupełniającego i świadczeń, o których mowa 
w art. 2 ust. 2, nie może przekroczyć 1600 zł miesięcznie, z zastrzeżeniem 
włączeń, o których mowa w art. 2 ust. 2.” 

W związku z licznymi telefonami które od kilkunastu dni otrzymujemy od 
naszych koleżanek i kolegów w tej sprawie Prezes ZG SEiRP – Antoni 
Duda skierował do Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA 
wniosek o pilne umieszczenie na stronach internetowych ZER MSWiA 
niezbędnych informacji o procedurze i zasadach przyznawania tego 
świadczenia wraz z postulatem opracowania i udostępnienia 
zainteresowanym formularzy wniosków o przyznanie świadczenia. 

link do pisma: 

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Pismo%20Prezesa%20Z
G%20SEiRP%20do%20Dyrektor%20ZER%20MSWiA%20z%2029%20si
erpnia%202019%20roku.pdf  

Prezes ZG SEiRP w swoim wniosku proponuje dwa rodzaje formularza, 
jeden dla tych osób, które posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności 
do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji /art. 2,3 ustawy/ i 
drugi dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności i nieposiadające orzeczenia, o którym mowa w art. 2 
ust. 1, a stan ich zdrowia uzasadnia przyznanie świadczenia 
uzupełniającego (art. 25 ustawy). 

 

Odpowiedź udzielona przez Dyrektora ZER MSWiA z dnia 
6.09.2019. 

skan odpowiedzi - link: 

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/2.%20skan%20odpowie
dzi%20ZER.pdf 

 

2. 

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Pismo%20Prezesa%20ZG%20SEiRP%20do%20Dyrektor%20ZER%20MSWiA%20z%2029%20sierpnia%202019%20roku.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Pismo%20Prezesa%20ZG%20SEiRP%20do%20Dyrektor%20ZER%20MSWiA%20z%2029%20sierpnia%202019%20roku.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Pismo%20Prezesa%20ZG%20SEiRP%20do%20Dyrektor%20ZER%20MSWiA%20z%2029%20sierpnia%202019%20roku.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/2.%20skan%20odpowiedzi%20ZER.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/2.%20skan%20odpowiedzi%20ZER.pdf
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Informacja ZER MSWiA dotycząca wniosku o świadczenie 
uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji 

„500+”. Link do informacji ZER MSWiA, zawierającej formularz wniosku o 
przyznanie tego świadczenia: 

http://zer.mswia.gov.pl/zer/informacje/informacje/11299,500-
Szczegolowe-informacje-w-sprawie-przyznania-uzupelniajacego-dla-
osob-niezdol.html 

  

3. 

http://zer.mswia.gov.pl/zer/informacje/informacje/11299,500-Szczegolowe-informacje-w-sprawie-przyznania-uzupelniajacego-dla-osob-niezdol.html
http://zer.mswia.gov.pl/zer/informacje/informacje/11299,500-Szczegolowe-informacje-w-sprawie-przyznania-uzupelniajacego-dla-osob-niezdol.html
http://zer.mswia.gov.pl/zer/informacje/informacje/11299,500-Szczegolowe-informacje-w-sprawie-przyznania-uzupelniajacego-dla-osob-niezdol.html
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MEDIALNY PUNKT KONTAKTOWY 
POKRZYWDZONYCH BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY 

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

wykluczeni@seirp.pl który będzie punktem kontaktowym dla wszystkich 

byłych funkcjonariuszy pokrzywdzonych w wyniku bezprawnego poddania 

weryfikacji, a następnie włączonych do katalogu funkcjonariuszy organów 

bezpieczeństwa państwa i katalogu funkcjonariuszy pełniących służbę na 

rzecz totalitarnego państwa przez działających w porozumieniu 

przedstawicieli IPN, MSWiA i ZER. 

Biuro Zarządu Głównego SEiRP 
  

mailto:wykluczeni@seirp.pl
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INFOTEKA NR 27 
Przegląd mediów – 9.09.2019 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. 

777 spraw emerytowanych funkcjonariuszy SB zostało 
umorzonych przez sądy z powodu śmierci skarżących. 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-
renty/artykuly/1428080,sprawy-bylych-esbekow-umorzenia-z-powodu-
smierci.html 

Bożena Wiktorowska, 02.09.2019 

Byli esbecy umierają, czekając na wyroki. Już 777 spraw emerytowanych 
funkcjonariuszy SB zostało umorzonych przez sądy z powodu śmierci 
skarżących. A do Trybunału Konstytucyjnego zgłoszono właśnie kolejne pytanie 
prawne. 

Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęło drugie pytanie prawne dotyczące 
obniżki esbeckich rent i emerytur (sygn. akt P16/19). Przy czym jego treść nie 
została jeszcze upubliczniona. Podobnie jak w przypadku pierwszego pytania 
prawnego (sygn. akt P 4/18) wątpliwości powziął Sąd Okręgowy w Warszawie. 
Tym razem zastrzeżenia dotyczą obniżenia wysokości renty rodzinnej – pomimo 
znacznego upływu czasu od zakończenia służby na rzecz totalitarnego państwa 
przez zmarłego funkcjonariusza SB. Przepisy zaskarżonej ustawy 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 Polski. Tylko bowiem w takim przypadku renta może być 
przywrócona do pierwotnej wysokości. Dodatkowo sąd pytający zwrócił uwagę, 
że ustawa dezubekizacyjna nierówno traktuje członków rodzin uprawnionych do 
renty rodzinnej, dzieląc ich w zależności od tego, kiedy zmarły wstąpił do służby. 
Wyklucza także możliwość zwiększenia wysokości emerytury w związku z 
inwalidztwem pozostającym w związku ze służbą. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1428080,sprawy-bylych-esbekow-umorzenia-z-powodu-smierci.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1428080,sprawy-bylych-esbekow-umorzenia-z-powodu-smierci.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1428080,sprawy-bylych-esbekow-umorzenia-z-powodu-smierci.html
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Ustawa dezubekizacyjna to jawna obraza ustawy 
zasadniczej - ustawa jest sprzeczna z prawem unijnym. 
https://gospodarka.dziennik.pl/emerytury-i-ofe/artykuly/605919,sad-
ustawa-dezubekizacyjna-renta-esbek-wyrok.html 

Paulina Nowosielska, 25.08.2019 

Sąd nakazał oddać rentę esbekowi. To pierwszy taki wyrok w Polsce 
Ustawa dezubekizacyjna jest sprzeczna m. in. z Konwencją o ochronie 
praw człowieka i podstawowych wolności – orzekł Sąd Okręgowy w 
Częstochowie. I uznał, że byłemu funkcjonariuszowi należy przywrócić 
utracone świadczenia. To pierwszy taki wyrok w Polsce. 

 

Sąd przywrócił policyjną rentę byłemu funkcjonariuszowi 
SB. 
https://www.rp.pl/Praca-emerytury-renty/308269966-Sad-przywrocil-
policyjna-rente-bylemu-funkcjonariuszowi-SB.html 

Katarzyna Wójcik, 26.08.2019 

Obniżanie świadczenia bez badania winy byłego funkcjonariusza narusza 
jego godność i jest sprzeczne z zasadami Unii Europejskiej. 
Funkcjonariusz, który przepracował dziewięć lat w SB, powinien 
otrzymywać świadczenie w dawnej wysokości. Na podstawie tzw. ustawy 
dezubekizacyjnej obniżono mu rentę do 854 zł, choć jak zaznaczał 
mężczyzna, do SB nie trafił z własnej woli, ale na podstawie rozkazu, po 
ukończeniu szkoły w Szczytnie. W milicji zabrakło miejsc. Twierdził, że 
nigdy nie naruszył prawa oraz nie wykorzystał stanowiska służbowego do 
celów pozasłużbowych, a swoje obowiązki wykonywał w sposób 
nienaruszający praw i godności innych. Jego służba dotyczyła głównie 
ścigania przestępstw gospodarczych – malwersacji, marnotrawstwa i 
korupcji. Jednak przy obniżeniu świadczenia nikt tego nie badał. W toku 
procesu pełnomocnik Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ujawnił żadnych dowodów 
przestępczej działalności odwołującego. I takie pociągnięcie byłego 

https://gospodarka.dziennik.pl/emerytury-i-ofe/artykuly/605919,sad-ustawa-dezubekizacyjna-renta-esbek-wyrok.html
https://gospodarka.dziennik.pl/emerytury-i-ofe/artykuly/605919,sad-ustawa-dezubekizacyjna-renta-esbek-wyrok.html
https://www.dziennik.pl/autor/8188-paulina-nowosielska.html
https://www.rp.pl/Praca-emerytury-renty/308269966-Sad-przywrocil-policyjna-rente-bylemu-funkcjonariuszowi-SB.html
https://www.rp.pl/Praca-emerytury-renty/308269966-Sad-przywrocil-policyjna-rente-bylemu-funkcjonariuszowi-SB.html
https://www.rp.pl/autor/388/katarzyna-wojcik
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funkcjonariusza do odpowiedzialności zbiorowej, zdaniem Sądu 
Okręgowego w Częstochowie, narusza godność mężczyzny. 

Jak uzasadnił skład orzekający, niedopuszczalne jest zastosowanie 
represji tylko za to, że ktoś pracował lub służył w okresie poprzedzającym 
zmianę ustroju państwa polskiego, tj. przed rokiem 1990. 

 

Sąd miażdży ustawę dezubekizacyjną. 
https://gospodarka.dziennik.pl/emerytury-i-ofe/artykuly/605919,sad-
ustawa-dezubekizacyjna-renta-esbek-
wyrok.html?fbclid=IwAR3AFLVabXNaDXDphVpFt05xtsLL6uojt17JClPQ
EV99X8lkJR8Fsq7SH_4 
Paulina Nowosielska, 26.08.2019 

Politycy niechętnie komentują przełomowy wyrok, Ustawa 
dezubekizacyjna jest sprzeczna m.in. z Konwencją o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności – orzekł Sąd Okręgowy w 
Częstochowie. I uznał, że byłemu funkcjonariuszowi należy przywrócić 
utracone świadczenia. To pierwszy taki wyrok w Polsce. 
 

Czartoryski: ...wpływy ludzi z rodowodem PRL są 
wszechpotężne. 
https://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/606134,ustawa-
dezubekizacyjna-wyrok-renta-esbek-prl.html 
Paulina Nowosielska, 28.08.2019 

Ustawa dezubekizacyjna niezgodna z prawem UE. Czartoryski: To 
dowód, że wpływy ludzi z rodowodem PRL są wszechpotężne Arkadiusz 
Czartoryski, autor ustawy dezubekizacyjnej, broni jej, mówiąc, że jest 
dowodem sprawiedliwości dziejowej, na którą III RP nie potrafiła się 
zdobyć. 

 
  

https://gospodarka.dziennik.pl/emerytury-i-ofe/artykuly/605919,sad-ustawa-dezubekizacyjna-renta-esbek-wyrok.html?fbclid=IwAR3AFLVabXNaDXDphVpFt05xtsLL6uojt17JClPQEV99X8lkJR8Fsq7SH_4
https://gospodarka.dziennik.pl/emerytury-i-ofe/artykuly/605919,sad-ustawa-dezubekizacyjna-renta-esbek-wyrok.html?fbclid=IwAR3AFLVabXNaDXDphVpFt05xtsLL6uojt17JClPQEV99X8lkJR8Fsq7SH_4
https://gospodarka.dziennik.pl/emerytury-i-ofe/artykuly/605919,sad-ustawa-dezubekizacyjna-renta-esbek-wyrok.html?fbclid=IwAR3AFLVabXNaDXDphVpFt05xtsLL6uojt17JClPQEV99X8lkJR8Fsq7SH_4
https://gospodarka.dziennik.pl/emerytury-i-ofe/artykuly/605919,sad-ustawa-dezubekizacyjna-renta-esbek-wyrok.html?fbclid=IwAR3AFLVabXNaDXDphVpFt05xtsLL6uojt17JClPQEV99X8lkJR8Fsq7SH_4
https://www.dziennik.pl/autor/8188-paulina-nowosielska.html
https://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/606134,ustawa-dezubekizacyjna-wyrok-renta-esbek-prl.html
https://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/606134,ustawa-dezubekizacyjna-wyrok-renta-esbek-prl.html
https://www.dziennik.pl/autor/8188-paulina-nowosielska.html
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Adwokatka esbeków: Mam klienta, który służył cztery dni. 
Politycy stracili kontrolę nad prawem. 
https://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/606137,dezubekizacja-
esbek-renta-prl-wywiad.html. 
Paulina Nowosielska, 28.08.2019 

Orzeczenie z Piotrkowa ma znaczenie uniwersalne - mówi DGP 
Aleksandra Karnicka, radczyni prawna specjalizująca się w sprawach 
funkcjonariuszy służb mundurowych Czy sędzia w Częstochowie 
zlekceważył Trybunał Konstytucyjny? Ten wyrok nie ma nic wspólnego z 
TK. Podobnie sprawy, jakie toczą się w Piotrkowie. Sędziowie dopuścili 
możliwość rozstrzygania, uznając, że trybunał ich nie blokuje. W 
Częstochowie sąd nie rozważał, czy istnieje możliwość rozpoznania na 
podstawie ustawy dezubekizacyjnej. On ją zanegował. Uznał, że przepisy 
prawa międzynarodowego są nadrzędne, a w ich kontekście ustawa jest 
sprzeczna z konstytucją i prawem europejskim. Orzeczenie ma dla nas 
wielkie znaczenie, bo jest uniwersalne. Gdyby inne sądy przyjęły podobną 
retorykę, blokada postępowań, która jest skutkiem bierności TK w tych 
sprawach, nie miałaby znaczenia. 

 

Konstytucja w obecnej Polsce nie obowiązuje. Tak jak 
prawo. 
http://gazetabaltycka.pl/promowane/prawo-nie-obowiazuje-czlonkow-
pis?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR21NA0PffU
zOoAqubgnQrr1HfKUnvDW8Tq2cTB-_xdIXh8n0j-ZTK17B8g 

Opublikowano: 2.09.2019 

„Prawo nie obowiązuje członków PiS” – Konstytucja w obecnej Polsce nie 
obowiązuje. Tak jak prawo. Prawo nie obowiązuje członków partii PiS, a 
obowiązuje jedynie zwykłych szarych obywateli. Członkowie partii PiS nie 
muszą wykonywać wyroków sądu, zwykły szary człowiek – TAK – mówi 
Danuta Leszczyńska, emerytowana oficer Policji, członek Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policji, współdziała w Federacji Stowarzyszeń 
Służb Mundurowych, z którą rozmawia Bronisław Waśniewski-Ciechorski 

 

https://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/606137,dezubekizacja-esbek-renta-prl-wywiad.html
https://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/606137,dezubekizacja-esbek-renta-prl-wywiad.html
https://www.dziennik.pl/autor/8188-paulina-nowosielska.html
http://gazetabaltycka.pl/promowane/prawo-nie-obowiazuje-czlonkow-pis?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR21NA0PffUzOoAqubgnQrr1HfKUnvDW8Tq2cTB-_xdIXh8n0j-ZTK17B8g
http://gazetabaltycka.pl/promowane/prawo-nie-obowiazuje-czlonkow-pis?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR21NA0PffUzOoAqubgnQrr1HfKUnvDW8Tq2cTB-_xdIXh8n0j-ZTK17B8g
http://gazetabaltycka.pl/promowane/prawo-nie-obowiazuje-czlonkow-pis?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR21NA0PffUzOoAqubgnQrr1HfKUnvDW8Tq2cTB-_xdIXh8n0j-ZTK17B8g
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Ta ustawa to jawna obraza ustawy zasadniczej. 
https://oko.press/tk-milczy-sedzia-marek-przysucha-uznaje-ustawe-
represyjna-za-
niedopuszczalna/?fbclid=IwAR3d_sZBTiMAhdeDxporXiLTfZV2x3ySMRA
7xO7FfBUeKWgWZKJZmDYvO3Y 
Anna Wójcik, 2.09.2019 

Przełomowy wyrok sądu: ustawa represyjna obniżająca emerytury i renty 
to jawna obraza Konstytucji. 

W przełomowym wyroku sędzia Marek Przysucha z Sądu Okręgowego w 
Częstochowie orzekł, że przepisy ustawy represyjnej (zwanej też 
dezubekizacyjną) nie licują z demokratycznym państwem prawa, a sądy, 
które je uznają, nie są niezawisłe w rozumieniu prawa unijnego. Odważny 
sędzia orzekał na podstawie Konstytucji i prawa UE. Nie czekał dalej na 
wyrok TK. 

Sąd Okręgowy w Częstochowie uznał za niezgodną z prawem decyzję o 
obniżeniu renty byłemu pracownikowi służby bezpieczeństwa PRL na 
podstawie tak zwanej ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 roku (zwanej 
też potocznie drugą ustawą dezubekizacyjną). „Ta ustawa to jawna 
obraza ustawy zasadniczej”, ocenił sędzia Marek Przysucha. 

 

  

https://oko.press/tk-milczy-sedzia-marek-przysucha-uznaje-ustawe-represyjna-za-niedopuszczalna/?fbclid=IwAR3d_sZBTiMAhdeDxporXiLTfZV2x3ySMRA7xO7FfBUeKWgWZKJZmDYvO3Y
https://oko.press/tk-milczy-sedzia-marek-przysucha-uznaje-ustawe-represyjna-za-niedopuszczalna/?fbclid=IwAR3d_sZBTiMAhdeDxporXiLTfZV2x3ySMRA7xO7FfBUeKWgWZKJZmDYvO3Y
https://oko.press/tk-milczy-sedzia-marek-przysucha-uznaje-ustawe-represyjna-za-niedopuszczalna/?fbclid=IwAR3d_sZBTiMAhdeDxporXiLTfZV2x3ySMRA7xO7FfBUeKWgWZKJZmDYvO3Y
https://oko.press/tk-milczy-sedzia-marek-przysucha-uznaje-ustawe-represyjna-za-niedopuszczalna/?fbclid=IwAR3d_sZBTiMAhdeDxporXiLTfZV2x3ySMRA7xO7FfBUeKWgWZKJZmDYvO3Y
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Sędzia bierze sprawy w swoje ręce. 
https://opinie.wp.pl/makowski-ustawa-dezubekizacyjna-sprzeczna-z-
konstytucja-kolejna-wazna-sprawa-robiona-po-lebkach-opinia-
6417667551627393a?fbclid=IwAR3yoZKy-
4gBPNRkhehwX2RMGmUULhe_5La7zCcanHGQKSOuN5I5VEJAm5k 
Marcin Makowski, 26.08.2019 

"Ustawa dezubekizacyjna sprzeczna z konstytucją? Kolejna ważna 
sprawa robiona po łebkach". Sąd Okręgowy w Częstochowie - nie 
czekając na stanowisko Trybunału Konstytucyjnego - orzekł, że ustawa 
dezubekizacyjna jest sprzeczna z konstytucją i prawem unijnym. W 
związku z tym przywrócił świadczenia emerytalne sądzącemu się z 
państwem funkcjonariuszowi. Przekroczył uprawnienia? Być może, ale 
mści się tutaj załatwianie przez PiS spraw po łebkach. 

To miała być ustawa przywracająca elementarne poczucie 
sprawiedliwości. W retoryce Prawa i Sprawiedliwości dezubekizacja 
oznaczała obcięcie świadczeń emerytalnych funkcjonariuszy Służby 
Bezpieczeństwa oraz służb jej pokrewnych w czasach PRL do najniższej 
stawki w Polsce. Na chłopski rozum, kto chciałby protestować przeciw 
ucinaniu, często niezwykle wysokich emerytur osobom, których praca 
polegała na śledzeniu, sabotowaniu i zamykaniu ludzi antykomunistycznej 
opozycji oraz Kościoła? 

 

Wpływowi policjanci dzięki ministrowi odzyskali pełne 
emerytury. 
https://www.rp.pl/Dezubekizacja/309049904-Laska-ministra---wplywowi-
policjanci-odzyskali-emerytury.html 
PAP 

Łaska ministra - wpływowi policjanci odzyskali emerytury. Ustawa 
dezubekizacyjna miała przywrócić sprawiedliwość dziejową. Wpływowi 
policjanci dzięki ministrowi odzyskali pełne emerytury. Kazimierz 
Szwajcowski, Mirosław Hakiel i Bronisław Buniowski otrzymali z MSWiA 
decyzje uchylające obniżenie emerytur na mocy ustawy dezubekizacyjnej 

https://opinie.wp.pl/makowski-ustawa-dezubekizacyjna-sprzeczna-z-konstytucja-kolejna-wazna-sprawa-robiona-po-lebkach-opinia-6417667551627393a?fbclid=IwAR3yoZKy-4gBPNRkhehwX2RMGmUULhe_5La7zCcanHGQKSOuN5I5VEJAm5k
https://opinie.wp.pl/makowski-ustawa-dezubekizacyjna-sprzeczna-z-konstytucja-kolejna-wazna-sprawa-robiona-po-lebkach-opinia-6417667551627393a?fbclid=IwAR3yoZKy-4gBPNRkhehwX2RMGmUULhe_5La7zCcanHGQKSOuN5I5VEJAm5k
https://opinie.wp.pl/makowski-ustawa-dezubekizacyjna-sprzeczna-z-konstytucja-kolejna-wazna-sprawa-robiona-po-lebkach-opinia-6417667551627393a?fbclid=IwAR3yoZKy-4gBPNRkhehwX2RMGmUULhe_5La7zCcanHGQKSOuN5I5VEJAm5k
https://opinie.wp.pl/makowski-ustawa-dezubekizacyjna-sprzeczna-z-konstytucja-kolejna-wazna-sprawa-robiona-po-lebkach-opinia-6417667551627393a?fbclid=IwAR3yoZKy-4gBPNRkhehwX2RMGmUULhe_5La7zCcanHGQKSOuN5I5VEJAm5k
https://www.rp.pl/Dezubekizacja/309049904-Laska-ministra---wplywowi-policjanci-odzyskali-emerytury.html
https://www.rp.pl/Dezubekizacja/309049904-Laska-ministra---wplywowi-policjanci-odzyskali-emerytury.html
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– ustaliła „Rzeczpospolita". Ci wpływowi, choć mający w karierze 
kontrowersyjne karty, funkcjonariusze policji z przeszłością m.in. w 
ZOMO, są w grupie 39 byłych funkcjonariuszy, wobec których 
zastosowano art. 8a ustawy, czyli wyłączenia w „wyjątkowych 
przypadkach". Mgliste kryteria. Artykuł ten mówi, że minister może 
odstąpić od dezubekizacji „w szczególnie uzasadnionym przypadku", jeśli 
służba w aparacie represji (przed 31 lipca 1990 r.), trwała krótko, a po  
12 września 1989 r. funkcjonariusz szczególnie zasłużył się dla wolnej 
Polski. Dezubekizacja objęła ponad 38 tys. byłych funkcjonariuszy, 
odwołanie do ministra w oparciu o art. 8a złożyło 4,6 tys. 

 

Były milicjant dostał decyzję uchylającą obniżenie 
emerytury. 
https://m.niezalezna.pl/286957-byly-milicjant-dostal-decyzje-uchylajaca-
obnizenie-emerytury-teraz-na-jaw-wyszly-nowe-fakty 
POLSKA / WIADOMOŚĆ / 06.09.2019 

Były milicjant dostał decyzję uchylającą obniżenie emerytury. Teraz na jaw 
wyszły nowe fakty. Bronisław Buniowski, wieloletni milicjant, szef 
rzeszowskiej prewencji, otrzymał niedawno decyzję uchylającą obniżenie 
emerytury na mocy ustawy dezubekizacyjnej. Teraz na jaw wychodzą 
bulwersujące fakty z życiorysu Buniowskiego. Jak ustaliła 
"Rzeczpospolita", jako dowódca rzeszowskiego ZOMO brał on udział w 
pacyfikacji kopalni Wujek w Katowicach z grudniu 1981 r. Jak pisze 
gazeta, Buniowski kilka dni temu otrzymał decyzję wiceministra spraw 
wewnętrznych cofającą obniżenie mu policyjnej emerytury, mimo pracy w 
aparacie bezpieczeństwa PRL. 

 

  

https://m.niezalezna.pl/286957-byly-milicjant-dostal-decyzje-uchylajaca-obnizenie-emerytury-teraz-na-jaw-wyszly-nowe-fakty
https://m.niezalezna.pl/286957-byly-milicjant-dostal-decyzje-uchylajaca-obnizenie-emerytury-teraz-na-jaw-wyszly-nowe-fakty
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Minister Mariusz Kamiński osobiście zwrócił się do 
Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej o pilne przekazanie 
wszystkich materiałów … 
https://www.rp.pl/Polityka/190909439-Szef-MSWiA-zamraza-emeryture-
za-Wujka.html 
Izabela Kacprzak, Grażyna Zawadka: 06.09.2019.  

Szef MSWiA "zamraża” emeryturę za „Wujka". Mariusz Kamiński, minister 
spraw wewnętrznych wstrzymał wypłatę pełnej emerytury Bronisławowi 
Buniowskiemu po tym jak ujawniliśmy, że w 1981 r. w stanie wojennym 
brał on udział - jako dowódca rzeszowskiego ZOMO - w pacyfikacji kopalni 
Wujek w Katowicach. Buniowski kilka dni temu otrzymał decyzję 
wiceministra spraw wewnętrznych cofającą obniżenie mu policyjnej 
emerytury, mimo pracy w aparacie bezpieczeństwa PRL. 

W czwartek napisaliśmy, że Buniowski, ale także inni wpływowi policjanci 
(Kazimierz Szwajcowski i Mirosław Hakiel) są w grupie 39 byłych 
funkcjonariuszy, którym - na mocy art. 8 a ustawy dezubekizacyjnej - 
przywrócono pełną wysokość świadczeń. Decyzje o tym podjął uznaniowo 
minister (de facto - wiceszef resortu do niedawna nadzorujący służby), 
publicznie nie są one ujawniane i nie jest podawane ich uzasadnienie. 
Sprawa budzi ogromne emocje w środowisku, bo ustawą obniżającą 
emerytury do poziomu 1,2 tys. zł objęto ponad 39 tys. funkcjonariuszy i ich 
rodziny - nawet jeśli tylko przez miesiąc pracowali np. w Biurze Ochrony 
Rządu czy zajmowali się bazą PESEL. 

 

MSWiA - ubecki protektorat 
https://www.salon24.pl/u/szmarowski/982704,mswia-ubecki-protektorat 
5.09.2019 

Mariusz Kamiński jest ministrem spraw wewnętrznych i administracji 
ledwie od trzech tygodni, a już zdążył ogarnąć resort. No może nie cały. 
Ściślej, zdążył ogarnąć problem dezubekizacji, w ramach której 
skrzywdzono bardzo wielu przyzwoitych funkcjonariuszy, wsypując ich do 
jednego wora z najpodlejszymi kanaliami.  

https://www.rp.pl/Polityka/190909439-Szef-MSWiA-zamraza-emeryture-za-Wujka.html
https://www.rp.pl/Polityka/190909439-Szef-MSWiA-zamraza-emeryture-za-Wujka.html
mailto:i.kacprzak@rp.pl
mailto:g.zawadka@rp.pl
https://www.salon24.pl/u/szmarowski/982704,mswia-ubecki-protektorat
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Kamiński zastanowi się nad zmianą decyzji. 
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/mswia-zawiesza-emeryture-zomowcowi-
z-kopalni-wujek/1qe4xfp 
06.09.2019 

MSWiA zawiesza emeryturę zomowcowi z kopalni Wujek. Minister spraw 
wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, wstrzymał wypłatę pełnej 
emerytury Bronisławowi Buniowskiemu, który w 1981 r. w stanie 
wojennym brał udział - jako dowódca rzeszowskiego ZOMO - w pacyfikacji 
kopalni Wujek w Katowicach - podaje dzisiaj "Rzeczpospolita". 
 

Jarosław Kaczyński dał zgodę na ścięcie kompetencji 
wiceszefa MSWiA. 
https://wiadomosci.wp.pl/jaroslaw-zielinski-traci-ksiestwo-nieoficjalnie-
jaroslaw-kaczynski-dal-zgode-na-sciecie-kompetencji-wiceszefa-mswia-
6421548018346113a 
Jarosław Zieliński traci "księstwo". Nieoficjalnie: Jarosław Kaczyński dał 
zgodę na "ścięcie" kompetencji wiceszefa MSWiA. Wiceszef MSWiA 
Jarosław Zieliński nie będzie już nadzorował policji. Został odcięty od 
swojego "księstwa". – Policjanci mieli go dość i się doczekali – mówi nam 
człowiek z resortu. Wedle naszych informacji, nowy minister spraw 
wewnętrznych Mariusz Kamiński dostał zielone światło od prezesa PiS. 
Jarosław Kaczyński pozwolił Kamińskiemu "ściąć" nielubianego wśród 
mundurowych wiceministra. 
 

  

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/mswia-zawiesza-emeryture-zomowcowi-z-kopalni-wujek/1qe4xfp
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/mswia-zawiesza-emeryture-zomowcowi-z-kopalni-wujek/1qe4xfp
https://wiadomosci.wp.pl/jaroslaw-zielinski-traci-ksiestwo-nieoficjalnie-jaroslaw-kaczynski-dal-zgode-na-sciecie-kompetencji-wiceszefa-mswia-6421548018346113a
https://wiadomosci.wp.pl/jaroslaw-zielinski-traci-ksiestwo-nieoficjalnie-jaroslaw-kaczynski-dal-zgode-na-sciecie-kompetencji-wiceszefa-mswia-6421548018346113a
https://wiadomosci.wp.pl/jaroslaw-zielinski-traci-ksiestwo-nieoficjalnie-jaroslaw-kaczynski-dal-zgode-na-sciecie-kompetencji-wiceszefa-mswia-6421548018346113a
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To nie jest ustawa sprawiedliwości społecznej to jest 
podważenie wiarygodności państwa. 
https://dziennikzachodni.pl/30-rocznica-powstania-wolnych-zwiazkow-
zawodowych-w-policji-grozily-im-za-to-wielkie-represje/ar/c1-14404091 
30 rocznica powstania wolnych związków zawodowych w policji. Groziły im za to 
wielkie represje. Agata Pustułka, 6 września. W Piekarach Śląskich spotkali się 
funkcjonariusze dawnej milicji, którzy tworzyli pierwszy wolny związek 
zawodowy w służbach mundurowych. Były ordery i rozmowy oraz mocne 
przemówienie dawnego szefa podinspektora Romana Huli, pierwszego 
niekomunistycznego Komendanta Głównego Policji. /…/ 

Hula odniósł się też do wprowadzonej przez PiS tzw. ustawy 
dezubekizacyjnej, czyli do współczesności: - Pozytywnie zweryfikowani 
funkcjonariusze, którzy pracowali po kilkanaście lat w policji czy to w 
pionie prewencji czy policji kryminalnej, często z narażeniem życia, 
niejednokrotnie wyróżniani i awansowani zostali ustawą dezubekizacyjną 
– czytaj represyjną, dotkliwie ukarani. Ukarano również ich rodziny. To nie 
jest ustawa sprawiedliwości społecznej to jest podważenie wiarygodności 
państwa. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że dzisiaj w państwie 
demokratycznym odwołując się do sądu lub ministerstwa nie otrzymują 
odpowiedzi. Mam nadzieję, że już nigdy przy kolejnych zmianach 
politycznych polski policjant nie będzie musiał stawać przed komisją 
weryfikacyjną - apelował Hula. 

 

  

https://dziennikzachodni.pl/30-rocznica-powstania-wolnych-zwiazkow-zawodowych-w-policji-grozily-im-za-to-wielkie-represje/ar/c1-14404091
https://dziennikzachodni.pl/30-rocznica-powstania-wolnych-zwiazkow-zawodowych-w-policji-grozily-im-za-to-wielkie-represje/ar/c1-14404091
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Mariusz Kamiński zamroził emeryturę zomowcowi z 
kopalni "Wujek" 
https://www.dorzeczy.pl/obserwator-mediow/113148/mariusz-kaminski-
zamrozil-emeryture-zomowcowi-z-kopalni-wujek.html 
Mariusz Kamiński zamroził emeryturę zomowcowi z kopalni "Wujek".  
7 września 2019. Bronisław Buniowski, który w 1981 r. brał udział w 
pacyfikacji kopalni "Wujek", nie dostanie pełnej emerytury. Tak 
zdecydował szef MSWiA Mariusz Kamiński –informuje "Rzeczpospolita". 

 

Mariusz Kamiński tworzy “superresort” 
https://crowdmedia.pl/mariusz-kaminski-tworzy-niebezpieczny-super-
resort-zagrazajacy-wolnosci-obywatelskiej-bez-zgody-sadow-moga-
inwigilowac-kazdego-z-nas/ 
Adam Wiśniewski, 07.09.2019 

Alarmujące zagrożenie dla wolności obywatelskiej. Mariusz Kamiński 
tworzy “superresort”, dzięki któremu rząd może inwigilować każdego z 
nas? Przez ostatnie lata w debacie publicznej wydawało się, że 
największym zagrożeniem dla Polaków jest Zbigniew Ziobro, który 
poprzez upolitycznienie prokuratury i upartyjnienie sądów sprawi, że 
obywatel nie będzie mógł dłużej liczyć na sprawiedliwy proces bez 
koneksji partyjnych, a polityczni nominaci będą całkowicie bezkarni. 
Jednak, kiedy całą uwagę przykuwa Minister Sprawiedliwości, to równie 
potężne, ale dla naszego bezpieczeństwa jeszcze groźniejsze imperium 
zbudował Mariusz Kamiński – minister koordynator służb specjalnych, od 
niedawna także szef MSWiA. 

 

  

https://www.dorzeczy.pl/obserwator-mediow/113148/mariusz-kaminski-zamrozil-emeryture-zomowcowi-z-kopalni-wujek.html
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Odszedłem, bo sędzia sędziemu hejterem. 
https://dziennikzachodni.pl/afera-w-ministerstwie-sprawiedliwosci-sedzia-
jaroslaw-gwizdak-oni-wiedzieli-wszystko-odszedlem-bo-sedzia-
sedziemu-hejterem/ar/c1-
14367733?fbclid=IwAR0ErPKWlV8rz74dOYk54nDRSK_0oyE7jFOnj7E5
vOJIMNKuDex8xVqijl8 
Marcin Zasada, 23 sierpnia 2019 

Afera w Ministerstwie Sprawiedliwości. Sędzia Jarosław Gwizdak: Oni wiedzieli 
wszystko. Odszedłem, bo sędzia sędziemu hejterem. 

Czytałem o sobie, że jestem „błotnym sędzią” i „pijakiem”, bo byłem na 
festiwalu Owsiaka... Nie zaskoczyła mnie historia z internetowymi trollami 
w ministerstwie sprawiedliwości, bo zjawisko to obserwowałem od 
kilkunastu miesięcy, mniej więcej od pojawienia się na Twitterze profilu 
KastaWatch - mówi "Dziennikowi Zachodniemu" Jarosław Gwizdak, były 
prezes sądu w Katowicach. Odszedł z zawodu, gdy zorientował się, że 
"przełożeni są źródłami przecieków, że sędzia sędziemu hejterem". Po 
aferze w Ministerstwie Sprawiedliwości z wiceministrem Łukaszem 
Piebiakiem i farmą trolli jego historia nabrała nowego znaczenia. 

 

PiS chce dezubekizować żołnierzy 
http://wyborcza.pl/7,75398,25092933,duda-zaprzeczal-ale-projekt-
ustawy-jest-w-sejmie-tak-pis-
chce.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaig
n=FB_Gazeta_Wyborcza&fbclid=IwAR1tRJU40mwj5YYOHA8q3RfbG9A
DhGL1EBhRwxN86kRoLcmnMc3B-7_AnJU 

Wojciech Czuchnowski, Leszek Kostrzewski, 16 sierpnia 2019 

Duda zaprzeczał, ale projekt ustawy jest w Sejmie: tak PiS chce dezubekizować 
żołnierzy. 

Prezydent Duda zapewniał podczas przemówienia na defiladzie  
15 sierpnia, że nie ma planów obniżenia emerytur wojskowych. To 
nieprawda: w Sejmie od trzech lat leży projekt rządu PiS obniżający 
emerytury tysiącom byłych żołnierzy lub ich rodzinom. 

https://dziennikzachodni.pl/afera-w-ministerstwie-sprawiedliwosci-sedzia-jaroslaw-gwizdak-oni-wiedzieli-wszystko-odszedlem-bo-sedzia-sedziemu-hejterem/ar/c1-14367733?fbclid=IwAR0ErPKWlV8rz74dOYk54nDRSK_0oyE7jFOnj7E5vOJIMNKuDex8xVqijl8
https://dziennikzachodni.pl/afera-w-ministerstwie-sprawiedliwosci-sedzia-jaroslaw-gwizdak-oni-wiedzieli-wszystko-odszedlem-bo-sedzia-sedziemu-hejterem/ar/c1-14367733?fbclid=IwAR0ErPKWlV8rz74dOYk54nDRSK_0oyE7jFOnj7E5vOJIMNKuDex8xVqijl8
https://dziennikzachodni.pl/afera-w-ministerstwie-sprawiedliwosci-sedzia-jaroslaw-gwizdak-oni-wiedzieli-wszystko-odszedlem-bo-sedzia-sedziemu-hejterem/ar/c1-14367733?fbclid=IwAR0ErPKWlV8rz74dOYk54nDRSK_0oyE7jFOnj7E5vOJIMNKuDex8xVqijl8
https://dziennikzachodni.pl/afera-w-ministerstwie-sprawiedliwosci-sedzia-jaroslaw-gwizdak-oni-wiedzieli-wszystko-odszedlem-bo-sedzia-sedziemu-hejterem/ar/c1-14367733?fbclid=IwAR0ErPKWlV8rz74dOYk54nDRSK_0oyE7jFOnj7E5vOJIMNKuDex8xVqijl8
https://dziennikzachodni.pl/afera-w-ministerstwie-sprawiedliwosci-sedzia-jaroslaw-gwizdak-oni-wiedzieli-wszystko-odszedlem-bo-sedzia-sedziemu-hejterem/ar/c1-14367733?fbclid=IwAR0ErPKWlV8rz74dOYk54nDRSK_0oyE7jFOnj7E5vOJIMNKuDex8xVqijl8
http://wyborcza.pl/7,75398,25092933,duda-zaprzeczal-ale-projekt-ustawy-jest-w-sejmie-tak-pis-chce.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Gazeta_Wyborcza&fbclid=IwAR1tRJU40mwj5YYOHA8q3RfbG9ADhGL1EBhRwxN86kRoLcmnMc3B-7_AnJU
http://wyborcza.pl/7,75398,25092933,duda-zaprzeczal-ale-projekt-ustawy-jest-w-sejmie-tak-pis-chce.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Gazeta_Wyborcza&fbclid=IwAR1tRJU40mwj5YYOHA8q3RfbG9ADhGL1EBhRwxN86kRoLcmnMc3B-7_AnJU
http://wyborcza.pl/7,75398,25092933,duda-zaprzeczal-ale-projekt-ustawy-jest-w-sejmie-tak-pis-chce.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Gazeta_Wyborcza&fbclid=IwAR1tRJU40mwj5YYOHA8q3RfbG9ADhGL1EBhRwxN86kRoLcmnMc3B-7_AnJU
http://wyborcza.pl/7,75398,25092933,duda-zaprzeczal-ale-projekt-ustawy-jest-w-sejmie-tak-pis-chce.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Gazeta_Wyborcza&fbclid=IwAR1tRJU40mwj5YYOHA8q3RfbG9ADhGL1EBhRwxN86kRoLcmnMc3B-7_AnJU
http://wyborcza.pl/7,75398,25092933,duda-zaprzeczal-ale-projekt-ustawy-jest-w-sejmie-tak-pis-chce.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Gazeta_Wyborcza&fbclid=IwAR1tRJU40mwj5YYOHA8q3RfbG9ADhGL1EBhRwxN86kRoLcmnMc3B-7_AnJU
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU 

MSZA W ŚWIĘTO PATRONKI KAPLICY 
POLICYJNEJ 

W dniu 25.08.2019 roku, w 29 rocznicę powstania Kaplicy Policyjnej 
odbyła się w Oddziale Prewencji Policji w Gdańsku - Złotej Karczmie 
uroczysta Msza Św. Odpustowa w Święto Patronki Kaplicy Policyjnej - 
Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Polski, w której zgodnie z 
ceremoniałem uczestniczyli policjanci garnizonu pomorskiego, oraz 
zaproszeni goście – m.in. przedstawiciele Rodzin Katyńskich, emeryci i 
renciści policyjni oraz przedstawiciele współpracujących służb 
mundurowych. Mszę św. koncelebrował biskup pomocniczy archidiecezji 
gdańskiej Zbigniew Zieliński. 
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Po nabożeństwie odbyło się poświęcenie nowego Krzyża Kaplicy 
Policyjnej oraz wręczenie jego miniaturowych replik. Uroczystość miała 
charakter otwarty i była udostępniona także dla okolicznych mieszkańców. 
Po Mszy św. policjanci z wydziału prewencji i wydziału ruchu drogowego 
KWP w Gdańsku zorganizowali pokazy sprzętu policyjnego oraz zabawy 
z konkursami dla najmłodszych. Na chętnych czekała tradycyjna 
grochówka. 

tekst: rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku Jarosław Fikus  

zdjęcia: Jarosław Fikus 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH 

SĄ JESZCZE NIEZAWIŚLI SĘDZIOWIE 

Pokazał się wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie IV Wydział Pracy i 
Ubezpieczeń Społecznych z 31 maja 2019 roku - sygn. akt IV U 241/19. 

link do tekstu wyroku: 

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Wyrok%20z%2031%20
maja%202019%20roku%20S%C4%85du%20Okr%C4%99gowego%20w
%20Cz%C4%99stochowie%20IV%20Wydzia%C5%82%20Pracy%20i%
20Ubezpiecze%C5%84%20Spo%C5%82ecznych.docx 

To pierwszy pierwszoinstancyjny wyrok, w którym niezawisły sędzia uznał, 
że nie może stosować represyjnego prawa, sprzecznego z Konstytucją i 
prawem europejskim. 

Sąd Okręgowy w Częstochowie nakazał oddać rentę byłemu 
funkcjonariuszowi SB. To pierwszy taki wyrok w Polsce. 

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Wyrok%20z%2031%20maja%202019%20roku%20S%C4%85du%20Okr%C4%99gowego%20w%20Cz%C4%99stochowie%20IV%20Wydzia%C5%82%20Pracy%20i%20Ubezpiecze%C5%84%20Spo%C5%82ecznych.docx
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Wyrok%20z%2031%20maja%202019%20roku%20S%C4%85du%20Okr%C4%99gowego%20w%20Cz%C4%99stochowie%20IV%20Wydzia%C5%82%20Pracy%20i%20Ubezpiecze%C5%84%20Spo%C5%82ecznych.docx
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Wyrok%20z%2031%20maja%202019%20roku%20S%C4%85du%20Okr%C4%99gowego%20w%20Cz%C4%99stochowie%20IV%20Wydzia%C5%82%20Pracy%20i%20Ubezpiecze%C5%84%20Spo%C5%82ecznych.docx
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Wyrok%20z%2031%20maja%202019%20roku%20S%C4%85du%20Okr%C4%99gowego%20w%20Cz%C4%99stochowie%20IV%20Wydzia%C5%82%20Pracy%20i%20Ubezpiecze%C5%84%20Spo%C5%82ecznych.docx
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Linki do artykułów prasowych dot. prezentowanego wyroku: 

https://gospodarka.dziennik.pl/emerytury-i-ofe/artykuly/605919,sad-
ustawa-dezubekizacyjna-renta-esbek-wyrok.html 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-
renty/artykuly/1427138,ustawa-dezubekizacyjna-sprzeczna-z-prawem-
ue.html 

 

  

https://gospodarka.dziennik.pl/emerytury-i-ofe/artykuly/605919,sad-ustawa-dezubekizacyjna-renta-esbek-wyrok.html
https://gospodarka.dziennik.pl/emerytury-i-ofe/artykuly/605919,sad-ustawa-dezubekizacyjna-renta-esbek-wyrok.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1427138,ustawa-dezubekizacyjna-sprzeczna-z-prawem-ue.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1427138,ustawa-dezubekizacyjna-sprzeczna-z-prawem-ue.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1427138,ustawa-dezubekizacyjna-sprzeczna-z-prawem-ue.html
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE 

KOŁO W OLSZTYNIE 

Posiedzenie Olsztyńskiego Koła SEiRP (21.08.2019r.) otworzył i 
prowadził prezes kol. Bohdan Micek. Bardzo serdecznie powitał 
zaproszoną na spotkanie panią Monikę Falej kandydującą z list Lewicy do 
Sejmu RP. 

Pani Falej z uwagą wysłuchała głosów zebranych na spotkaniu członków 
SEiRP obiecując zajęcie się sprawami represji ustawowej w stosunku do 
emerytów mundurowych. Swoją opinię zaprezentowała też na własnym 
koncie FB:  

„Wczorajsze spotkanie z emerytowanymi policjantami uważam z jednej 
strony za udane, a z drugiej strony jest mi po prostu żal, gdyż są 
poszkodowaną grupą zawodową przez ustawę, która hańbi i pozbawia 
godności. 

Od października 2017 r. weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2016 roku, 
nazywana powszechnie ustawą dezubekizacyjną... Już blisko 300 osób 
wygrało z MSWiA sprawy o niesłuszne zaniżenie emerytur w wyniku 
ustawy dezubekizacyjnej. Wszystkim przywrócono pełne świadczenia i 
wypłacono wyrównania”. 

W wyrobieniu sobie zdania o sytuacji i problemach emerytów 
mundurowych z całą pewnością pomogła merytoryczna wypowiedź kol. 
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Andrzeja Leszczyńskiego i przekazania Pani Falej przez prezesa ZW 
SEiRP z ostatnich wydań Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego i tekstu 
Stanowiska Delegatury Warmińsko-Mazurskiej Obywatelskigo 
Parlamentu Seniorów w sprawie potrzeb środowiska senioralnego jako 
całości. 

W części oficjalnej wręczono odznaki SEiRP „Za Zasługi dla SEiRP z 
Dyplomem” - Wiesławie Andrzejczak, Dariuszowi Behan, Alinie Deptuła, 
Jolancie Ołów, Elżbiecie Rymko. 
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Pogratulowano kolegom z drużyny strzeleckiej SEiRP (II miejsce) w 
składzie: Jatrzemski Mirosław (za pierwsze miejsce indywidualnie) oraz 
Andrzej Misiak Paweł Kossarek w zawodach strzeleckich w Dniu Wojska 
Polskiego. 

Jerzy K. Kowalewicz 
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STANOWISKO WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ 
DELEGATURY OBYWATELSKIEGO 

PARLAMENTU SENIORÓW W/S POLITYKI 
SENIORALNEJ W PROGRAMACH 

WYBORCZYCH 2019 R. 
Olsztyn, 16 07 2019 

Szanowni Państwo! 

Dzisiejsze czasy to epoka społeczeństwa szybko starzejącego się. W 
Polsce w ostatnich 20 latach liczba osób w wieku przedprodukcyjnym (0-
16 lat) zmniejszyła się o około 4 miliony, podczas gdy liczba osób w wieku 
poprodukcyjnym (60+) zwiększyła się o około 2 miliony. Nadto, należy 
uświadomić sobie, że z każdym rokiem przybywa osób starszych, a do 
roku 2030 populacja osób starszych w Polsce wzrośnie do około 8,5 
miliona. Z tego polowa, czyli ponad 4 miliony, będą to osoby w wieku 75+. 
Tu trzeba uzmysławiacie sobie, że z grupą wiekową 75+ wiąże się 
przewlekła wielochorobowość, niepełnosprawność fizyczna i 
upośledzenie funkcji poznawczych, które skutkować będą złożonymi 
potrzebami zdrowotnymi, rehabilitacyjnymi oraz opiekuńczymi. Potrzeby 
te należy przewidzieć i przygotować się do ich rozwiązywania. Dodać 
należy, że populacja osób w wieku 60+ do roku 2050 wzrośnie do około 
13 milionów 700 tysięcy osób i będzie stanowić ponad 40% ogółu ludności 
w Polsce. 

Są to dane, zawarte w opracowaniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej p.t. „Informacje o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 
2015”. 

Następny problem, to konieczność stworzenia systemu diagnozowania i 
monitorowania potrzeb osób starszych w rodzinie i poza rodziną poprzez 
zwiększenie ilości szpitalnych oddziałów i przychodni geriatrycznych. 

Jednym z kolejnych wykluczeń osób starszych jest wykluczenie cyfrowe, 
czyli ograniczenie możliwości pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, 
zawodowym czy kulturalnym, co prowadzi do stopniowego ich wkluczenia 
zarówno społecznego, jak i ekonomicznego, oraz do pogłębienia 
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istniejących podziałów społecznych wynikających z ograniczonego 
korzystania z Internetu. Powodów tego stanu rzeczy jest wiele, a jednym 
z najważniejszych jest ubóstwo osób starszych. Przeciwdziałanie ubóstwu 
i wykluczeniu społecznemu jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej. W 
tym zakresie w Polsce konieczne są zmiany w systemie emerytalnym. 

Istotnym problemem osób starszych jest samotność. Nisko kosztowym 
rozwiązanie tego problemu jest szeroko rozumiana integracja osób 
starszych, zwłaszcza zaś integracja międzypokoleniowa. 

Biorąc powyższe problemy pod uwagę, my, członkowie Warmińsko-
Mazurskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów uważamy, 
że w programach wszystkich komitetów wyborczych w 2019 roku powinny 
znaleźć się m. i. następujące propozycje: 

1. Emerytura bez podatku. 

2. Szpitalny oddział geriatryczny i przychodnia geriatryczna w każdym 
subregionie każdego województwa. 

3. Odliczenie od podatku osób starszych wydatków poniesionych z tytułu 
korzystania z Internetu. 

4. Rada seniorów w każdej gminie. 

5. Partycypacja osób starszych w podejmowaniu decyzji ich 
dotyczących. 

6. Państwowe wsparcie finansowe funkcjonowania Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku jako elementu kształcenia ustawicznego. 

7. Wspieranie przez administrację publiczną pozarządowych organizacji 
seniorskich, w tym zwłaszcza organizacji samopomocowych. 

8. Rozwijanie szkól i promowanie zawodów zajmujących się 
świadczeniem usług na rzecz osób starszych. 

9. Wsparcie państwa dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych 
oraz ich opiekunów. 

10. Szybkie wprowadzenie rozwiązań prawnych regulujących minimalne 
standardy usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych. 
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Będziemy bacznie analizować programy wyborcze pod kątem rozumienia 
potrzeb osób starszych, wyciągać stosowne wnioski i odpowiednio do nich 
głosować. Stanowisko niniejsze przyjęto na posiedzeniu prezydium 
delegatury, zgodnie z zaleceniem sesji plenarnej Delegatury w dniu 8 
kwietnia 2019 r. 

Przewodniczący Delegatury Warmińsko-Mazurskiej OPS 

Aleksander Pieczkin 
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ZAWODY STRZELECKIE 
Z okazji Dnia Wojska Polskiego Związek 
Żołnierzy Wojska Polskiego zorganizował jak co 
roku, dn. 10 sierpnia 2019 r., zawody strzeleckie 
o puchar władz Olsztyna. 

W minionym roku drużyna ZW SEiRP zdobyła w 
takich zawodach pierwsze miejsca drużynowo i 
indywidualnie. W tym roku „pozwolono” drużynie 
„wojskowych” być lepszą o jeden punkt. Nie 
można przecież odbierać „rywalom” nadziei na 
zwycięstwo w zawodach, bo przestaną w nich 
uczestniczyć. 

Efektem rywalizacji 
było zajęcie 
pierwszego miejsca 
indywidualnie przez 
Andrzeja Misiaka i 
drugie miejsce w 

strzelaniu drużyn. Czy i na ile obecność 
kierownika drużyny Andrzeja Leszczyńskiego, 
wiceprezesa ZW SEiRP i Bogdana Micka, 
prezesa Koła SEiRP, jak można sądzić - 
pozytywnie wpłynęła na wyniki drużyny, trudno 
określić. Ale wsparcie było, nawet ze strony 
jednego z najmłodszych Rodu Leszczyńskich. 
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Kolegom z drużyny strzeleckiej SEiRP (II miejsce) w składzie: Jatrzemski 
Mirosław, Andrzej Misiak, Paweł Kossarek, serdecznie dziękujemy za 
udział i zdobyte trofea. 

Jerzy K. Kowalewicz 

Foto. Andrzej Leszczyński 
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ODDZIAŁ OKRĘGOWY PIOTRKÓW TRYB. 

LIST OTWARTY DO SĘDZIÓW SO W 
WARSZAWIE 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU 

KOŁO W KALISZU. 
WYJAZDOWE POSIEDZENIE ZARZĄDU W 

NOWOLIPSKU 
Zarząd Kaliskiego SEiRP zgodnie z wcześniej zaplanowanymi działaniami 
zorganizował 31 sierpnia br. posiedzenie w mieście Nowolipsk. W 
posiedzeniu wzięli udział: Prezes ZW, Jan Zachciał, Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej ZW, Stanisław Pawliński oraz aktywni członkowie 
naszego koła. 

Zaczęto strzelaniem z broni krótkiej, a wyniki tego strzelania to: Wajgelt 
Wojciech I miejsce, Kubik Henryk II miejsce i trzeci był Janiak Jan. 
Wyróżnieni zostali pucharami i dyplomami Rywalizacja była bardzo 
zacięta, a osiągane wyniki były prawie jednakowe. Na uwagę zasługuje 
panująca miła atmosfera. Po wręczeniu wyróżnień zrobiliśmy sobie 
wspólną fotografię. 
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Następnie Prezes koła, Gąsiorek Zbigniew przedstawił dotychczasowe 
wyniki naszej pracy oraz nasze dalsze zamierzenia na ten rok 
podkreślając współpracę z Radą Senioralną Kalisza, planowanymi 
spotkaniami z członkami naszego koła oraz odwiedzinami domowymi 
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naszych zasłużonych członków. Prezes ZW, Jan Zachciał, zabierając głos 
podkreślił wręcz wzorowe działanie kaliskiej organizacji zarówno pod 
względem jakościowym jak i ilościowym. 

Przystąpiono do przygotowanego smacznego poczęstunku, a przy nim do 
swobodnej wymiany poglądów. Spotkanie przebiegało w miłej i twórczej 
atmosferze. 

rzecznik prasowy Roman Wojciechowski 

fot. Hieronim Kempiński 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE 

KOŁO W LUBACZOWIE. 
WROCŁAW OPANOWANY PRZEZ 
LUBACZOWSKICH EMERYTÓW 
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Jak co roku emeryci Koła SEiRP Lubaczów w dniach 30.06.2019 – 
06.07.2019 wybrali się na kolejny podbój turystycznych atrakcji w naszym 
kraju. Tym razem w niedzielne popołudnie przywitał nas Wrocław 35 
stopniowym upałem. Mimo wysokiej temperatury miny uczestników 
wycieczki znacznie się poprawiły, gdy weszliśmy do pokoi 
klimatyzowanych hotelu „PREMIERE CLASSE WROCŁAW CENTRUM”, 
który jednocześnie służył za tzw. bazę wypadową. Pani przewodnik 
Justyna Kryszkiewicz celem sprawnego przekazywania informacji między 
przewodnikiem a wycieczkowiczem podczas zwiedzania wrocławskiej 
Katedry pw. Jana Chrzciciela „załatwiła” dla wszystkich osób bez 
przewodowy system tour-guide, system ten okazał się rewelacją i tak się 
pozytywnie sprawdził, że pozostał do końca trwania wycieczki. W 
pierwszy dzień, oprócz już wspominanej katedry zaczęliśmy zwiedzanie 
od najstarszej części miasta Wrocławia Ostrowa Tumskiego.  Ogród 
Botaniczny - oaza piękna i spokoju w sercu miasta, "żywe muzeum”, Most 
Tumski zwany mostem zakochanych wybudowanym w 1889 z tysiącami 
kłódek zakochanych, tuż przed jego remontem, zauroczyły wszystkich 
zwiedzających. Piękno starego miasta i współczesne budynki 
Uniwersytetu Wrocławskiego podziwialiśmy ze statku podczas rejsu po 
Odrze. Piękność perełki wrocławskiego baroku zaprezentowała Aula 
Leopoldina - reprezentatywna część gmachu Uniwersytetu. Dawny handel 
przedstawiały Jatki. Styl gotycki odzwierciedlały kamienice i Ratusz na 
Rynku Głównym. Drugi dzień zwiedzania zaczęliśmy od gwiazdy 
wrocławskiej atrakcji, jaką niewątpliwie jest Panorama Racławicka. 
Panorama Racławicka to jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie 
podziwiać można relikt dziewiętnastowiecznej kultury masowej. Wielkie 
malowidło (15 × 114 m) dzięki zespoleniu szczególnych zabiegów 
malarskich „przenosi” widza w inną rzeczywistość i inny czas. Można 
odnieść wrażenie, że bezpośrednio uczestniczy się w Insurekcji 
Kościuszkowskiej i zwycięskiej bitwy stoczonej 4 kwietnia 1794 pod 
Racławicami przez wojska powstańcze – z udziałem słynnych kosynierów 
– pod wodzą generała Tadeusza Kościuszki – z wojskami rosyjskimi 
dowodzonymi przez generała Tormasowa. Do rzeczywistości 
powróciliśmy zwiedzając kompleks Hali Stulecia wraz z kompleksem – 
jedyny obiekt wrocławski wpisany z Listy Światowego Dziedzictwa 
UNESCO i Ogród Japoński założony w 1913 r. Znaczącym akcentem na 
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zakończenie zwiedzania w tym dniu było Afrykarium – nowa wrocławska 
atrakcja wraz z Ogrodem Zoologicznym. Tu także można było odnieść 
wrażenie, że zostaliśmy „magicznym tchnieniem” przeniesieni na różne 
kontynenty świata i oceany za sprawą odpowiedniego połączenia flory i 
fauny. Ciekawostką, z którą zostaliśmy zapoznaliśmy to, to, że dla 
smacznej na naszych stołach ryby tilapii za przysmak są odchody 
hipopotama, co stwierdziliśmy naocznie, widząc jak ławica tych ryb 
aktywnie żeruje za czwórką pływających w basenie zwierząt. Na kolejne 
dwa dni, harmonogram wycieczki uwzględniał ograniczone możliwości 
pieszego przemieszczania się „leniwego emeryta”, dlatego zwiedzanie 
okolic Dolnego Śląska zaplanowano z autokaru i po dwa obiekty dziennie. 
W Świdnicy mieliśmy możność obejrzeć drewniany Kościół Pokoju pw. 
Trójcy Świętej parafii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce. 
Budynek sakralny wybudowano w 1648 roku, na planie krzyża greckiego, 
mierzący 44 m długości i 30,5 m szerokości. Na parterze i czterech 
piętrach /emery/ mogło się zmieścić 7,5 tysiąca osób w tym 3 tys. miejsc 
siedzących. Drugim w tym dniu zwiedzanym obiektem w Osówce, były 
sztolnie wybudowane podczas III Rzeszę podczas II wojny. To jeden z 
najciekawszych podziemnych kompleksów w Górach Sowich w ramach 
projektu Riese. Do placu budowy doprowadzono drogi oraz linie kolejowe. 
Drążono sztolnie, na powierzchni budowano bunkry. W wybetonowanych, 
ogrzewanych, strzeżonych przez wartowników podziemiach miało znaleźć 
schronienie do 20 000 uzbrojonych żołnierzy niemieckich. Obiekt zadumy 
i wielu niewiadomych. W czwartym dniu zwiedziliśmy w Dolinie Pałaców i 
Ogrodów Pałac w Łomnicy – posiadający bogatą historię jego 
użytkowania. Obecnie w rękach prywatnych Niemca Elisabeth von Küster 
wraz z rodziną. A w Siedlęcinach zwiedziliśmy drewnianą Wieżę Książęcą 
- Mieszkalną zbudowaną przez księcia jaworskiego Henryka I., w 
pierwszej połowie XIV w. – jedną z najwspanialszych i najlepiej 
zachowanych budowli tego typu w Europie Środkowej. Bez wątpienia 
największą atrakcją wieży siedlęcińskiej są jedyne w Europie, a najstarsze 
w Polsce średniowieczne malowidła na ścianach tzw. Wielkiej Sali, 
malowidła ścienne o tematyce świeckiej obrazującymi historię jednego 
spośród rycerzy Okrągłego Stołu – sir Lancelota z Jeziora, zajmują ponad 
33 m2 powierzchni ściany. Ostatni dzień wycieczki zaczęliśmy od spaceru 
po centrum Wrocławia tj. Promenady Miejskiej, Narodowego Forum 
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Muzyki, Dzielnicy Czterech Świątyń. Ostatnim doniosłym wydarzeniem 
wycieczki był wyjazd na 49 piętro budynku Sky Tower – najwyższego 
budynku w Polsce /212 m/ do niedawna właściciela Leszka Czarneckiego. 
Z wysokości 200 metrów podziwialiśmy Wrocław i okolice. 

Mimo panującej w dniach wycieczki wysokiej temperatury, wycieczka 
przebiegła sprawnie i w dobrej atmosferze. Była to kolejna już dziesiąta, 
która pozwoliła większości uczestników poznać piękne zabytki i walory 
naszego kraju. Jest to zasługa organizatorów, ale przede wszystkim Pani 
Justyny – przewodniczki wycieczki, która w sposób elokwentny, miły i 
sympatyczny dzieliła się z nami potężnym zasobem posiadanej wiedzy 
historycznej i o zwiedzanych obiektach. 

Autor: Marek Kisz 
 

KOŁO LEŻAJSK. W LEŻAJSKU SIĘ INTEGRUJĄ 

W dniu 19.07.2019 r. Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych w Leżajsku zorganizował spotkanie integracyjne, które odbyło 
się w Domu Myśliwskim "Wydra" w Grodzisku Dolnym. 
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W spotkaniu uczestniczył I V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego w 
Rzeszowie Wiktor Kowal oraz Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji 
Rewizyjnej SEiRP w Rzeszowie Franciszek Rybczyński. Za duże 
zaangażowanie i ofiarną działalność społeczną na rzecz Stowarzyszenia, 
na wniosek Zarządu Koła SEiRP w Leżajsku poparty przez Zarząd 
Wojewódzki SEiRP w Rzeszowie, Zarząd Główny Stowarzyszenia w 
Warszawie nadał Odznakę Za Zasługi z Dyplomem dla 4 członków 
naszego Koła. Ponadto 4 członków wyróżnionych zostało Dyplomem 
Uznania. 
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Spotkanie odbywało się przy występie zespołu muzycznego „Akropolis” w 
miłej i przyjaznej atmosferze, do późnych godzin wieczornych. 

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 
8(112)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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