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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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DEZUBEKIZACJA BEZ ZMIAN.  
OBYWATELSKI PROJEKT Z 250 TYS. 

PODPISÓW POSZEDŁ DO KOSZA 
Wojciech Czuchnowski, Leszek Kostrzewski (23.03.2018) 

Sejm ekspresowo odrzucił obywatelski projekt przywracający emerytury 
i renty, które PiS odebrał prawie 50 tys. b. funkcjonariuszy policji i służb 
mundurowych. Mimo dziesiątków przykładów krzywdy spowodowanej 
przez te przepisy rząd nadal uważa je za sprawiedliwe. PiS poparł 
Kukiz'15. 

– To potworne, że w Polsce ustawą zabija się ludzi – mówił w czwartek 
w Sejmie Andrzej Rozenek, działacz SLD i b. poseł prezentujący projekt 
podpisany przez 250 tys. osób. Przypomniał, że od grudnia 2016 r., gdy 
uchwalono obniżenie świadczeń każdemu, kto choć dzień przepracował 
w organach bezpieczeństwa PRL, zmarło już 37 osób objętych nowymi 
przepisami. Część popełniła samobójstwo, część zmarła bezpośrednio 
po otrzymaniu decyzji o obcięciu dochodów. 

  

http://wyborcza.pl/7,75398,22884410,dezubekizacja-cwierc-miliona-podpisow-za-zmiana-ustawy.html
http://wyborcza.pl/7,75398,22884410,dezubekizacja-cwierc-miliona-podpisow-za-zmiana-ustawy.html
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KOMUNIKATY. INFORMACJE 
KOMISARZ MARIANNE THYSEN ZBADA 

SPRAWĘ OBCIĘCIA EMERYTUR 
MUNDUROWYCH W POLSCE 

http://www.sld.org.pl/aktualnosci/2463-komisarz-marianne-thysen-zbada-sprawe-
obciecia-emerytur-mundurowych-w-polsce 

Jean-Claude Junker, przewodniczący Komisji Europejskiej – udzielił 
odpowiedzi na list Bogusława Liberadzkiego, Krystyny Łybackiej i 
Janusza Zemke 
LIST EURODEPUTOWANYCH SLD DO SZEFA KOMISJI 
EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE PRAW PODSTAWOWYCH OBYWATELI 
UE W POLSCE 
7 marca 2018 r. posłowie do Parlamentu Europejskiego: Bogusław 
Liberadzki, Krystyna Łybacka oraz Janusz Zemke zwrócili się do 
przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Junkera z pismem, 
które podkreślało problem obcięcia emerytur funkcjonariuszom 
mundurowym w Polsce. Działanie to było pokłosiem konferencji pt. 
„Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy i żołnierzy w Polsce” , 
która odbyła się Parlamencie Europejskim 28 lutego 2018 r. 
„Uczestnicy konferencji zobligowali nas do wystąpienia w ich imieniu do 
Komisji Europejskiej, by kwestia naruszenia praw podstawowych 
obywateli UE w Polsce poprzez wprowadzenie odpowiedzialności 
zbiorowej – została uwzględniona przez Komisję Europejską w agendzie 
rozmów z rządem Polski jako jeden z elementów naruszania zasady 
demokratycznego państwa prawnego” - można było przeczytać w piśmie 
do szefa KE. 
5 kwietnia 2018 r. Jean-Claude Junker poinformował eurodeputowanych, 
iż Komisja zbada sprawę obcięcia emerytur mundurowych w Polsce, a 
osobą odpowiedzialną za ten proces będzie Komisarz ds. zatrudnienia, 
spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników – Marianne 
Thysen, która po analizie sytuacji udzieli w imieniu Komisji Europejskiej 
oficjalnej odpowiedzi. 

1. List eurodeputowanych 

2. Odpowiedź Szefa KE 

http://www.sld.org.pl/aktualnosci/2463-komisarz-marianne-thysen-zbada-sprawe-obciecia-emerytur-mundurowych-w-polsce
http://www.sld.org.pl/aktualnosci/2463-komisarz-marianne-thysen-zbada-sprawe-obciecia-emerytur-mundurowych-w-polsce
http://www.sld.org.pl/aktualnosci/2202-list-eurodeputowanych-sld-do-szefa-komisji-europejskiej-w-sprawie-praw-podstawowych-obywateli-ue-w-polsce
http://www.sld.org.pl/aktualnosci/2202-list-eurodeputowanych-sld-do-szefa-komisji-europejskiej-w-sprawie-praw-podstawowych-obywateli-ue-w-polsce
http://www.sld.org.pl/images/aktualnosci/Juncker050418.pdf
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KOMUNIKAT PREZESA ZG  
W SPRAWIE 1% ODPISU OD PODATKU 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych uzyskało wpis na listę 
Organizacji Pożytku Publicznego w 2010 roku. Zadania organizacji pożytku 
publicznego zostały określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. - o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie. W art. 4 ustawy wskazano dziedziny życia 
społecznego, w których mogą realizować się tego typu organizacje. W ramach 
tej działalności utworzyliśmy fundusz OPP, z którego udzielamy pomocy 
finansowej naszym członkom. 
Podmiotami upoważnionymi do składania wniosków o przyznanie pomocy z 
funduszu OPP są członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych, oraz Koła jako podstawowa struktura organizacyjna SEiRP. 
Bliższe szczegóły dotyczące pozyskiwania środków na fundusz OPP oraz zasad 
udzielania pomocy finansowej znajdują się na stronie internetowej 
Stowarzyszenia: 

http://www.seirp.pl/odlicz-1-procent-podatku-dochodowego-na-rzecz-seirp 

Antoni Duda, Prezes Zarządu Głównego SEiRP 

http://www.seirp.pl/odlicz-1-procent-podatku-dochodowego-na-rzecz-seirp
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Rencistów Policyjnych 
 

 
 

 
i 

 

Skutecznego przekazania 1% odpisu od należnego podatku 
dochodowego dokonasz wówczas, gdy w formularzu lub PIT-37 lub 
PIT-OP za 2017 r., złożysz oświadczenie - wniosek zawierający 
następujące informacje: 1. nazwę OPP: Stowarzyszenie Emerytów i 
Rencistów Policyjnych, 2 nr rejestracji OPP w KRS: 0000043188 

 

Więcej informacji umieściliśmy na odwrocie tej ulotki. Znajdziesz je również na 
naszej stronie internetowej: www.seirp.pl, a także we wszystkich naszych kołach i 
zarządach 
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 Szanowni Państwo! 
Przekazując 1% z własnego PIT, podatnik nie traci ani złotówki - rozdysponuje 

jedynie kwotę, którą i tak musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa. 

Wsparcie SEiRP jako Organizacji Pożytku Publicznego to w świetle potrzeb naszych 
bardzo ważna sprawa. Fundusz ten stwarza między innymi możliwość udzielania pomocy fi tym 
naszym członkom, którzy znaleźli się w dramatycznych warunkach bytowych najczęściej 
następstwem drastycznego obniżenia rent i emerytur. Dzięki środkom po na fundusz OPP 
mogliśmy w 2017 roku udzielić skromnej pomocy kilkudziesięciu Koleżankom i Kolegom, 
często schorowanym i samotnym, których osobista sytuacja zmusiła do zwrócenia się o pomoc z 
tego funduszu. Możliwość pomocy i narastające potrzeby naszych członków to m do naszej 
aktywności w pozyskiwaniu środków w 2018 roku. Uważam, że liczy się najdrobniejsza nawet 
kwota, bo każda złotówka zwiększa nasze możliwości wsparcia potrzeb. 

Dlatego korzystając z tej okazji, chociaż czyniłem to już wielokrotnie, jest serdecznie 
dziękuję Wszystkim, którzy rozliczając podatek za rok 2016, w 2017 roku odpisu 1% na rzecz 
OPP - Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. 

Uchwałą Zarządu Głównego nr 33/Vlll/2017 z dnia 27 października 2017 w/s Komisji 
d/s Organizacji Pożytku Publicznego przyjęliśmy nowy regulamin Działania d/s Organizacji 
Pożytku Publicznego Zarządu Głównego SEiRP wraz kryteriami trybem i przydzielania pomocy 
finansowej - Załącznik Nr 1 do Regulaminu działania Komisji ds. OPP wniosku o przyznanie 
pomocy finansowej ze środków pochodzących z OPP. Wszystkie dane są dostępne na naszej 
stronie internetowej. 

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dostępnym pod adresem 
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykazorganizaciipozyt/4504,wykaz.htrnl, został umieszczony 
zaktualizowany zgodnie z art. 27a ust. 5 oraz 3a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% 
dochodowego od osób fizycznych w roku 2018. W tym wykazie pod pozycją 112 umieszczone 
nasze Stowarzyszenie. Tak wygląda treść tego zapisu: 1126 0000043188 85 
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH MAZOWIECKIE 
WARSZAWA M.ST. WARSZAWA WARSZAWA". Informacja o tym znajduje się już na naszej 
stronie. 

Zatem, już od 1 stycznia 2018 r. można dokonywać odpisu 1% od należnego 
dochodowego z przeznaczeniem na rzecz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Pol Można to 
zrobić poprzez złożenie w formularzu PIT-37 lub PIT-OP za 2017 r. sto oświadczenia /wniosku/ 
zawierającego informacje: 1. nazwę OPP: Stowarzyszenie E Rencistów Policyjnych, 2. nr 
rejestracji OPP w KRS: 0000043188. 

Przypominam, że już od ubiegłego roku emeryt i rencista nie musi wyliczać, jaką kwotę 
stanowi jego 1% (robią to wszyscy inni podatnicy uprawnieni do wspierania OPP). Wystarczy, że 
wskaże organizację pożytku i poda jej KRS. Rubryki dotyczące przekazania 1% w nowym 
formularzu PIT-OP są takie same jak rubryki jednoprocentowe innych PIT-ów umożliwiających 
dokonanie alokacji, z tym, że PIT-OP jest pozbawiony miejsca na wpisanie kwoty. Do tej pory 
korzystanie przez emerytów i rencistów z możliwości przekazywania 1% postrzegane było jako 
trudne, ponieważ wymaga samodzielnego rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Przyjęty 
ustawowo nowy formularz PIT-OP trudność tę likwiduje. 

PIT-OP ze wskazaniem organizacji 
pożytku emeryt lub rencista wysyła 

do Urzędu Skarbowego  co do 
      

     
   

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykazorganizaciipozyt/4504,wykaz.htrnl
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INTERPELACJE I LISTY 
PYTANIE SĄDU OKRĘGOWEGO W 
WARSZAWIE JUŻ W TRYBUNALE 

KONSTYTUCYJNYM 
http://trybunal.gov.pl/s/p-418/ P 4/18 
Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Warszawie Sekcja XIII 
Wydziału Ubezpieczeń Społecznych 

Pytanie prawne, czy: a) art. 15c, art. 22a 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... 

http://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/art/10064-emerytury-i-renty-
bylych-funkcjonariuszy-pelniacych-sluzbe-na-rzecz-totalitarnego-panstwa/ 

Emerytury i renty byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz 
totalitarnego państwa 

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Warszawie Sekcja XIII 
Wydziału Ubezpieczeń Społecznych 

Pytanie prawne, czy: 

a) art. 15c, art. 22a 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, Biura Ochrony Rządu, Państwowej 
Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w brzmieniu nadanym 
przez art. 1 ustawy z dnia 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 w związku z art. 2 ustawy z dnia 16 
grudnia 2016 r. są zgodne z art. 2, art. 30, art. 32 ust. 1 i ust. 2, art. 67 ust 1 w 
zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP - z uwagi na ukształtowanie regulacji 
ustawowej w sposób ograniczający wysokość emerytury i renty mimo 
odpowiedniego okresu służby, w zakresie, w jakim dokonano tą regulacją 
naruszenia zasady ochrony praw nabytych, zaufania obywatela do państwa 

http://trybunal.gov.pl/s/p-418/
http://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/art/10064-emerytury-i-renty-bylych-funkcjonariuszy-pelniacych-sluzbe-na-rzecz-totalitarnego-panstwa/
http://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/art/10064-emerytury-i-renty-bylych-funkcjonariuszy-pelniacych-sluzbe-na-rzecz-totalitarnego-panstwa/
http://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/art/10064-emerytury-i-renty-bylych-funkcjonariuszy-pelniacych-sluzbe-na-rzecz-totalitarnego-panstwa/
http://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/art/10064-emerytury-i-renty-bylych-funkcjonariuszy-pelniacych-sluzbe-na-rzecz-totalitarnego-panstwa/
http://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/art/10064-emerytury-i-renty-bylych-funkcjonariuszy-pelniacych-sluzbe-na-rzecz-totalitarnego-panstwa/
http://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/art/10064-emerytury-i-renty-bylych-funkcjonariuszy-pelniacych-sluzbe-na-rzecz-totalitarnego-panstwa/
http://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/art/10064-emerytury-i-renty-bylych-funkcjonariuszy-pelniacych-sluzbe-na-rzecz-totalitarnego-panstwa/
http://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/art/10064-emerytury-i-renty-bylych-funkcjonariuszy-pelniacych-sluzbe-na-rzecz-totalitarnego-panstwa/
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prawa i stanowionego przez niego prawa, niedziałania prawa wstecz, 
powodującego nierówne traktowanie części funkcjonariuszy w porównaniu z 
tymi, którzy rozpoczęli służbę po raz pierwszy po dniu 11 września 1989 r., 
skutkując ich dyskryminacją; 

b) art. 1 i 2 ustawy z dnia 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 są zgodne z art. 2, art. 7, art. 95 ust. 1, art. 
96 ust. 1, art. 104, art. 106, art. 109 ust. 1, art. 119, art. 120, art. 61 ust. 1 i  
ust. 2 Konstytucji RP, z uwagi na sposób i tryb uchwalenia zaskarżonych 
przepisów oraz wątpliwości, czy spełnione zostały merytoryczne przesłanki 
do ich uchwalenia. 

http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=P%20
4/18 

Sygnatura P 4/18 sprawa w toku 

Data wpływu do TK 27 luty 2018 

Podmiot w sprawie 

• Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - uczestnik postępowania 
• Prokurator Generalny - uczestnik postępowania 
• Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych - 

zgłaszający pytanie prawne 

  

http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=P%204/18
http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=P%204/18
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WYZNACZONO SKŁAD SĘDZIÓW TK DO 
SPRAWY USTAWY DEZUBEKIZACYJNEJ. 

PRZYŁĘBSKA BĘDZIE PRZEWODNICZĄCĄ 
BAS/ 2018-03-14 

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-03-14/tk-wyznaczono-sklad-
sedziow-do-sprawy-ustawy-dezubekizacyjnej-przylebska-bedzie-
przewodniczaca/ 

Wyznaczony został skład pięciu sędziów do rozpoznania sprawy pytania 
warszawskiego sądu okręgowego dotyczącego tzw. ustawy 
dezubekizacyjnej; przewodniczącą będzie prezes Trybunału Julia 
Przyłębska - poinformował szef gabinetu prezes TK Marcin Koman. 

Oprócz prezes Przyłębskiej - jak powiedział w środę Koman - w składzie znalazł 
się sędzia Justyn Piskorski, który będzie sprawozdawcą oraz sędziowie: Leon 
Kieres, Stanisław Rymar i Jarosław Wyrembak. - Termin rozprawy nie został 
jeszcze wyznaczony - dodał. 

Obniżenie emerytur i rent 
Sąd Okręgowy w Warszawie w końcu stycznia zdecydował o skierowaniu do 
TK pytania prawnego w sprawie ustawy dotyczącej świadczeń emerytalnych dla 
byłych funkcjonariuszy i pracowników służb bezpieczeństwa PRL. Jak 
powiedział Koman, pytanie to formalnie wpłynęło do TK 27 lutego. 

Ustawa zaczęła działać w październiku 2017 r. Na jej podstawie prawie 39 tys. 
b. funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL ma obniżone emerytury i renty; 
nie mogą być one wyższe od średniego świadczenia wypłacanego przez ZUS. 

Na podstawie tych przepisów obniżono emerytury i renty za okres "służby na 
rzecz totalitarnego państwa" od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. (w połowie 
1990 r. powstał UOP). Emerytury b. funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa 
PRL nie mogą być wyższe od średniego świadczenia wypłacanego przez ZUS: 
emerytura - 2,1 tys. zł (brutto), renta - 1,5 tys. zł, renta rodzinna - 1,7 tys. Zł. 

8 tys. odwołań 
Odwołania części emerytowanych funkcjonariuszy od decyzji o obniżeniu im 
świadczeń finalnie wpływają do Sądu Okręgowego w Warszawie. "Na obecną 
chwilę do SO wpłynęło 8 tys. 774 odwołań w takich sprawach" - poinformowała 
w środę Anna Danielak z sekcji prasowej tego sądu. 

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-03-14/tk-wyznaczono-sklad-sedziow-do-sprawy-ustawy-dezubekizacyjnej-przylebska-bedzie-przewodniczaca/
http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-03-14/tk-wyznaczono-sklad-sedziow-do-sprawy-ustawy-dezubekizacyjnej-przylebska-bedzie-przewodniczaca/
http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-03-14/tk-wyznaczono-sklad-sedziow-do-sprawy-ustawy-dezubekizacyjnej-przylebska-bedzie-przewodniczaca/
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Warszawski SO w swym wystąpieniu do TK zapytał o kwestię zgodności 
przepisów ustawy dezubekizacyjnej "w zakresie, w jakim dokonano tą regulacją 
naruszenia zasady ochrony praw nabytych, zaufania obywatela do państwa 
prawa i stanowionego przez niego prawa, niedziałania prawa wstecz, 
powodującego nierówne traktowanie części funkcjonariuszy w porównaniu z 
tymi, którzy rozpoczęli służbę po raz pierwszy po dniu 11 września 1989 r., 
skutkując ich dyskryminacją". 

Ponadto pytanie sądu dotyczy sposobu i trybu uchwalenia zaskarżonych 
przepisów oraz "wątpliwości, czy spełnione zostały merytoryczne przesłanki do 
ich uchwalenia". 

Sąd uchylił decyzję prokuratury 
Tzw. ustawa dezubekizacyjna, czyli nowelizacja przepisów o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy Policji i innych służb, przyjęta została przez Sejm 
16 grudnia 2016 r. podczas posiedzenia w Sali Kolumnowej. W grudniu 2017 r. 
warszawski sąd uchylił decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa ws. tego 
posiedzenia Sejmu. Wskazał m.in., że prokuratura w uzasadnieniu umorzenia 
nie wyjaśniła z jakiego powodu, kiedy i kto podjął decyzję o przeniesieniu obrad 
do Sali Kolumnowej. 

W środę rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Łukasz 
Łapczyński powiedział, że postępowanie to pozostaje w toku i wykonywane są 
w nim m.in. zalecenia sądu z decyzji o uchyleniu umorzenia. - Prokurator 
przesłuchuje świadków, uzyskał też nagrania z większości stacji telewizyjnych, 
oczekujemy jeszcze na nagrania z dwóch stacji i ten materiał będzie analizowany 
- powiedział. 

W lutym Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wystąpił do szefa 
MSWiA Joachima Brudzińskiego, aby rozważył zmianę tzw. ustawy 
dezubekizacyjnej. Rzecznik podnosił, że "obniżenie świadczenia nie ma 
żadnego związku z indywidualną oceną" postępowania funkcjonariuszy, a 
sprowadza się do "negatywnej oceny wyboru miejsca pracy". 
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FEDERACJA STOWARZYSZEŃ SŁUŻB 
MUNDUROWYCH RP 

ZESPÓŁ PRAWNY FSSM OPRACOWAŁ NOWE 
WZORY PISM PROCESOWYCH 

Link: https://www.fssm.pl/wzory-pism1 
1. Wzór odpowiedzi na pismo sądu zawierające stanowisko ZER wobec 

wniesionego odwołania od decyzji o obniżeniu emerytury renty. 
Tu można ściągnąć dokument w wersji edytowalnej: 

https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Wzory%20odwo%C5%82a%C5%84/PISMO%20
PROCESOWE%20DO%20S%C4%84DU1.doc 

2. Wzór "Zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie o 
zawieszeniu postępowania" - Zażalenie kierujemy do Sądu Apelacyjnego w 
2 egzemplarzach (tutaj informacja w tej sprawie). 
Tu można ściągnąć dokument w wersji edytowalnej: 

https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Wzory%20odwo%C5%82a%C5%84/wz%C3%B3
r%20za%C5%BCalenia%20na%20zawieszenie%20post%C4%99powania.docx 

  

https://www.fssm.pl/wzory-pism1
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Wzory%20odwo%C5%82a%C5%84/PISMO%20PROCESOWE%20DO%20S%C4%84DU1.doc
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Wzory%20odwo%C5%82a%C5%84/PISMO%20PROCESOWE%20DO%20S%C4%84DU1.doc
https://fssm.pl/ustawa-represyjna-w-tk_-co-dalej
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Wzory%20odwo%C5%82a%C5%84/wz%C3%B3r%20za%C5%BCalenia%20na%20zawieszenie%20post%C4%99powania.docx
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Wzory%20odwo%C5%82a%C5%84/wz%C3%B3r%20za%C5%BCalenia%20na%20zawieszenie%20post%C4%99powania.docx
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ZARZĄD GŁÓWNY 
NADZWYCZAJNY KRAJOWY ZJAZD 

STATUTOWY DELEGATÓW 
Zjazd odbędzie się 27.04.2018. Poniżej projekt nowego Statutu SEiRP 
opracowany przez Komisję Statutową i zaakceptowany przez 
Kancelarię Prawną „Sokołowski”. 

1. wersja do odczytu - nieedytowalna- format PDF: 
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/PROJEKT%20STATUTU%20
SEiRP%20-%209.04.2018%20-%20pdf.pdf 

2. wersja edytowalna - do pobrania - format Word 
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/PROJEKT%20STATUTU%20
SEiRP%20-%209.04.2018%20-%20edytowalny.doc 

  

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/PROJEKT%20STATUTU%20SEiRP%20-%209.04.2018%20-%20pdf.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/PROJEKT%20STATUTU%20SEiRP%20-%209.04.2018%20-%20pdf.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/PROJEKT%20STATUTU%20SEiRP%20-%209.04.2018%20-%20pdf.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/PROJEKT%20STATUTU%20SEiRP%20-%209.04.2018%20-%20edytowalny.doc
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/PROJEKT%20STATUTU%20SEiRP%20-%209.04.2018%20-%20edytowalny.doc
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/PROJEKT%20STATUTU%20SEiRP%20-%209.04.2018%20-%20edytowalny.doc
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INFOTEKA NR 8 
PRZEGLĄD MEDIÓW (12 03 2018)  

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w 
prasie i mediach elektronicznych  

Gdy tanieje odwaga, przybywa bohaterów. Degradacja w 
wojsku, a potrzeba degradacji w służbach, prokuraturze, 
sądach 
https://www.salon24.pl/u/marek-czeszkiewicz/849514,degradacja-w-
wojsku-a-potrzeba-degradacji-w-sluzbach-prokuraturze-sadach 

Za zasadny należy uznać rządowy projekt ustawy o pozbawianiu stopni 
wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943–1990 swoją 
postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu oraz o zmianie ustawy o 
powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz należy 
podzielić jego uzasadnienie, w tym argument: „swoją postawą 
sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu”. (druk nr 2319) /…/ Puentując, 
jeżeli mamy być konsekwentni co do uznania, że w/w osoby swoją 
postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu, to każdy segment, w 
którym działały takie osoby, to jest wojsko, milicja i inne służby, 
prokuratura i sądy powinno być potraktowane jednakowo i całościowo, w 
tym degradacjami oraz zmniejszeniem uposażeń na warunkach 
powszechnych obowiązujących, a w zakresie sędziów i prokuratorów 
utratą stanu spoczynku i wypłacaniem uposażenia na warunkach 
obowiązujących w tym zakresie większość obywateli. Pozostaje jeszcze 
kwestia wysokich dygnitarzy PZPR, w tym ich wysokich uposażeń. 

 

DLACZEGO MABENA NIE DZIAŁA. 
https://www.tygodnikpowszechny.pl/dlaczego-mabena-nie-dziala-
152255 
Marcin Napiórkowski- 05.03.2018 

Prawica postanowiła poszerzyć swój arsenał o narzędzia 
zmonopolizowane dotąd przez lewicę i liberałów. Korzysta z nich jednak 
bez zrozumienia i z gracją słonia w składzie porcelany. 

https://www.salon24.pl/u/marek-czeszkiewicz/849514,degradacja-w-wojsku-a-potrzeba-degradacji-w-sluzbach-prokuraturze-sadach
https://www.salon24.pl/u/marek-czeszkiewicz/849514,degradacja-w-wojsku-a-potrzeba-degradacji-w-sluzbach-prokuraturze-sadach
https://www.tygodnikpowszechny.pl/dlaczego-mabena-nie-dziala-152255
https://www.tygodnikpowszechny.pl/dlaczego-mabena-nie-dziala-152255
https://www.tygodnikpowszechny.pl/autor/marcin-napiorkowski-8428
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Jest 2 stycznia, czyli w zasadzie pierwszy poranek nowego roku. Andrzej 
Zybertowicz w studiu radia TOK FM opowiada Janowi Wróblowi o 
największej, jego zdaniem, porażce „dobrej zmiany”, jaką jest 
nieumiejętność kształtowania pozytywnego obrazu Polski za granicą. To 
właśnie w tej rozmowie padną pamiętne słowa o Maszynie 
Bezpieczeństwa Narracyjnego (w skrócie: MaBeNa), które będą 
śmieszyć komentatorów przez kolejne dwa miesiące. 
 

Emerytalna paranoja 

https://www.tygodnikprzeglad.pl/emerytalna-paranoja/ 

Kończy się sezon na dawanie. Miło już było. Co PiS mogło rozdać, 
rozdało. I to z nawiązką. A że niestety nie ma darmowych obiadów, na 
gwałt trzeba szukać pieniędzy. I to pilnie. A gdzie? Tam, gdzie zawsze. 
Bo ulubione źródło, z którego można coś wydusić, to kieszenie rodaków. 
Głównie kieszenie tych, których można oskubać. Jak to się robi? Proszę 
popatrzeć na działania premier Szydło, Błaszczaka, Zielińskiego i 
Jakiego w sprawie cięcia emerytur. Najpierw ideologia. Ustawę nazywa 
się dezubekizacyjną. Ma ona szczytny cel – przywrócenie 
sprawiedliwości społecznej i odebranie nienależnych przywilejów. Dla 
PiS emerytura to przywilej. Takie podejście ma wszystkim zamknąć usta. 
Bo kto będzie bronił ubeków, nawet jeśli tej formacji nie ma od 
kilkudziesięciu lat? Kto nie chce, by w Polsce była wreszcie 
sprawiedliwość? Przeciwstawianie się władzy w sprawie takiej ustawy 
może być tylko aktem desperacji albo potwierdzeniem degeneracji 
osobników drugiego czy trzeciego sortu. 
 

Telewizja Republika - Antoni Dudek (UKSW) i Adam 
Borowski (działacz opozycji) 
https://www.youtube.com/watch?v=pxQ7BiXXuIg&list=PL_2LK9doeytav
t0B_NzHc_Vv6ay6RsKN_&index=1 
W Punkt 2016-11-24 

 

 

https://www.tygodnikprzeglad.pl/emerytalna-paranoja/
https://www.youtube.com/watch?v=pxQ7BiXXuIg&list=PL_2LK9doeytavt0B_NzHc_Vv6ay6RsKN_&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=pxQ7BiXXuIg&list=PL_2LK9doeytavt0B_NzHc_Vv6ay6RsKN_&index=1
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Piszemy do Was z Polski. /…/ My, czyli Polki i Polacy 
http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-03-08/to-nie-dzieje-sie-w-
naszym-imieniu-list-przeciw-antysemityzmowi-do-przyjaciol-polski/ 
"To nie dzieje się w naszym imieniu". List przeciw antysemityzmowi do "przyjaciół Polski” 
prz/luq/dro/ 2018-03-08 

"Niezależnie od tego jak radykalne i niewłaściwe są stanowiska polskich 
władz czy niektórych środowisk, nie są to stanowiska i poglądy nas 
wszystkich. Prosimy, choć wiemy, jakie to trudne – patrzcie na tę bieżącą 
politykę z dystansem" - podkreślili sygnatariusze listu "do przyjaciół 
Polski, a przede wszystkim do Żydów, mieszkających na całym świecie". 
Podpisał się pod nim m.in. Lech Wałęsa. 
 

Komentarz na gorąco...Po konferencji w Brukseli 
http://www.janusz-zemke.pl/_goraco 

Konferencję, stanowiącą wysłuchanie publiczne w Parlamencie 
Europejskim w Brukseli, z wyrazistym tematem: "Represje wobec 
emerytowanych funkcjonariuszy policji i żołnierzy w Polsce" – mamy już 
za sobą. 

Założenia organizatorów zostały spełnione. W wystąpieniach 
reprezentantów środowisk emerytów mundurowych z Polski nie zabrakło 
mocnych argumentów, ale także wzruszających wspomnień, refleksji, a 
nawet łez... 
 

Konferencja SLD w Sejmie. Przeciw ustawie 
degradacyjnej 
http://www.janusz-
zemke.pl/aktualnosci/_news/1/0/4496/konferencja_sld_w_sejmie_.html 
(5.03.2018) 

Dzisiejsza konferencja prasowa SLD poświęcona była sytuacji w polskiej 
armii oraz ustawie, na podstawie której będzie można pozbawiać 
żołnierzy stopni oficerskich nie wyrokiem sądu, ale decyzją 
administracyjną. Tworzy to groźny precedens. 

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-03-08/to-nie-dzieje-sie-w-naszym-imieniu-list-przeciw-antysemityzmowi-do-przyjaciol-polski/
http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-03-08/to-nie-dzieje-sie-w-naszym-imieniu-list-przeciw-antysemityzmowi-do-przyjaciol-polski/
http://www.janusz-zemke.pl/_goraco
http://www.janusz-zemke.pl/aktualnosci/_news/1/0/4496/konferencja_sld_w_sejmie_.html
http://www.janusz-zemke.pl/aktualnosci/_news/1/0/4496/konferencja_sld_w_sejmie_.html


19 
 

Biuletyn Informacyjny nr 4 (70) 2018 

Monika Jaruzelska: Powołujemy z SLD centrum 
monitorowania skutków ustawy degradacyjnej 
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,23122392,monika-
jaruzelska-powolujemy-z-sld-centrum-monitorowania-skutkow.html 
Michał Wojtczuk 09 marca 2018 

Ustawa degradacyjna sprawi, że co przyjdzie nowa władza, 
degradowany będzie ktoś inny - przekonywał szef Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty. Ustawa zmieni wojsko w ludzi 
całkowicie poddanych, sterroryzowanych tym, że mogą być 
zdegradowani, mogą być im odbierane mieszkania, emerytury, 
wynagrodzenie - argumentowała Monika Jaruzelska, córka generała 
Wojciecha Jaruzelskiego. 

W czwartek Senat przyjął bez poprawek tzw. ustawę degradacyjną, która 
przewiduje odebranie stopni wojskowych osobom i żołnierzom rezerwy, 
którzy „w latach 1943-90 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji 
stanu”. 
 

Monika Jaruzelska angażuje się w pomoc wojskowym 
objętym ustawą degradacyjną. Powstało specjalne 
centrum 
https://www.wprost.pl/polityka/10109891/monika-jaruzelska-angazuje-
sie-w-pomoc-wojskowym-objetym-ustawa-degradacyjna-powstalo-
specjalne-centrum.html 

Na konferencji prasowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej ogłoszono 
powstanie Centrum Monitorowania Skutków Ustawy Degradacyjnej. W jego 
działanie zaangażuje się Monika Jaruzelska oraz Janusz Zemke. Celem 
Centrum ma być pomoc osobom pokrzywdzonym przez przyjętą w 
parlamencie ustawę odbierająca stopnie wojskowym z okresu PRL. 

 

 

 

 

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,23122392,monika-jaruzelska-powolujemy-z-sld-centrum-monitorowania-skutkow.html
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,23122392,monika-jaruzelska-powolujemy-z-sld-centrum-monitorowania-skutkow.html
https://www.wprost.pl/polityka/10109891/monika-jaruzelska-angazuje-sie-w-pomoc-wojskowym-objetym-ustawa-degradacyjna-powstalo-specjalne-centrum.html
https://www.wprost.pl/polityka/10109891/monika-jaruzelska-angazuje-sie-w-pomoc-wojskowym-objetym-ustawa-degradacyjna-powstalo-specjalne-centrum.html
https://www.wprost.pl/polityka/10109891/monika-jaruzelska-angazuje-sie-w-pomoc-wojskowym-objetym-ustawa-degradacyjna-powstalo-specjalne-centrum.html
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Sąd: obywatele mają prawo do kontrmanifestacji. Nawet 
jeśli to kontr miesięcznice i nawet jeśli są cięci jak OSA 
https://oko.press/sad-obywatele-maja-prawo-kontrmanifestacji-nawet-
jesli-kontrmiesiecznice-nawet-jesli-sa-cieci-osa/ 

Sąd uniewinnił działaczy ruchu Obywatele Solidarnie w Akcji (OSA) 
obwinionych o zakłócenie miesięcznicy smoleńskiej. "Prawo do 
zgromadzeń zakłada również prawo do organizacji kontrmanifestacji. (...) 
A swoboda brania w nich udziału nie może być ograniczana, nawet jeśli 
są na nich prowokacyjne i nieprzyjemne hasła" - uzasadnił sędzia Łukasz 
Biliński 
 

ZAPYTANIE NR 5305 W SPRAWIE TZW. USTAWY 
DEZUBEKIZACYJNEJ POSŁA M. WÓJCIKA 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=A6473A
0C0B98444EC12581B400499DF1&view=6 
Zgłaszający Marek Wójcik, data wpływu 08-10-2017 

Adresat minister spraw wewnętrznych i administracji 
 

Śladami generalissimusa, rzecz o języku naszego 
największego językoznawcy. Od czasu, gdy władzę objęło 
Prawo i Sprawiedliwość, wzrosło zapotrzebowanie na 
używanie słów zaczynających się na „DE”. 
http://polszczyznapowszednia.pl/2018/03/07/demokracja-dewastacja-
inne-de/ 
7 marca 2018, Anna Polona 

Zaczęło się od demokracji. Słowo to było na ustach polityków wszystkich 
partii, choć z wymiany zdań wynikało jasno, że kryje się za nim jedno z 
najbardziej wieloznacznych pojęć. Demokracja stała się słowem-
kluczem nieustających sporów, by łagodnie określić to, co działo się w 
sejmie i poza nim, i jednym z najczęściej w nich przywoływanych. 

https://oko.press/sad-obywatele-maja-prawo-kontrmanifestacji-nawet-jesli-kontrmiesiecznice-nawet-jesli-sa-cieci-osa/
https://oko.press/sad-obywatele-maja-prawo-kontrmanifestacji-nawet-jesli-kontrmiesiecznice-nawet-jesli-sa-cieci-osa/
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=A6473A0C0B98444EC12581B400499DF1&view=6
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=A6473A0C0B98444EC12581B400499DF1&view=6
http://polszczyznapowszednia.pl/2018/03/07/demokracja-dewastacja-inne-de/
http://polszczyznapowszednia.pl/2018/03/07/demokracja-dewastacja-inne-de/
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Potem nastąpił wysyp: delikt (konstytucyjny), demontaż (państwa 
prawa), destrukcja, dewastacja, destabilizacja, dezorganizacja. 
 

Zemsta na trupach 
https://www.tygodnikprzeglad.pl/zemsta-na-trupach/ 

Rząd przyjął projekt ustawy o pozbawieniu stopni generalskich m.in. 
generałów Jaruzelskiego i Kiszczaka. Przy okazji oberwie też pewnie 
nasz kosmonauta. Chyba że zięć mu załatwi, że w ustawie będzie 
napisane, że tracą stopnie generalskie wszyscy członkowie WRON, 
którzy nie byli kosmonautami. 

Zemsta na nieboszczykach (większość członków WRON już nie żyje) jest 
moralnie obrzydliwa, a poza tym głupia. Można ją będzie w ramach 
polityki historycznej usprawiedliwiać tradycją. Tak np. Stefan Czarniecki 
wywlókł swego czasu z grobu w cerkwi w Subotowie trupa 
Chmielnickiego. Zemsta na trupie może więc być wpisana do polskiej 
chlubnej tradycji. 
 

Po dwóch latach rządów PiS-u Polska jest krajem i 
strasznym, i śmiesznym. 
http://alexjones.pl/aj/aj-polska/aj-publicystyka/item/124053-23-prace-
kaczynskiego 

1. Atrapa Trybunału. PiS udowodniło, że wymiana prezesa Trybunału 
Konstytucyjnego i wprowadzenie doń przynajmniej ośmiu posłusznych 
funkcjonariuszy, choćby pod osłoną nocy i z jawnym pogwałceniem 
prawa, daje tyle, co zdobycie dwóch trzecich miejsc w Sejmie albo 
wygranie ogólnonarodowego referendum. Trybunał ambasadorowej 
Przyłębskiej w każdej sprawie przyzna rację Kaczyńskiemu, więc teraz 
Konstytucję RP mogą spokojnie zmieniać zwykłymi ustawami. 

2. Szybkie przejęcie policji i tajnych służb oraz przyznanie im 
nowych uprawnień. To nerwy twardego sprawowania władzy. 
Specjaliści zapewniają, że dzisiaj wszyscy jesteśmy nieustannie 
inwigilowani. Policja nie ma oporów, aby stanąć przeciw obywatelom; 
wszystko jedno czy domagającym się przywrócenia (po ustawie o 

https://www.tygodnikprzeglad.pl/zemsta-na-trupach/
http://alexjones.pl/aj/aj-polska/aj-publicystyka/item/124053-23-prace-kaczynskiego
http://alexjones.pl/aj/aj-polska/aj-publicystyka/item/124053-23-prace-kaczynskiego
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„cyklicznych” zgromadzeniach, takich jak „miesięcznice” na Krakowskim 
Przedmieściu albo Marsz Niepodległości) konstytucyjnej wolności 
zgromadzeń, czy na wrocławskim komisariacie, gdzie torturowano Igora 
Stachowiaka. Nie ma też wstydu, aby ciąć konfetti dla jej nadzorcy 
wiceministra Zielińskiego albo udawać aniołki w orszaku Trzech Króli. 

3. Podporządkowanie prokuratury ministrowi sprawiedliwości z 
politycznego nadania. Teraz Zbigniew Ziobro może wskazywać palcem, 
które postępowania mają toczyć się szybko, a którym ukręcać łeb. Po 
dwóch latach pracy w ukryciu CBA, CBŚ, ABW i inne trzyliterowe 
formacje zaczynają dobierać się do polityków opozycji (skubnięcie 
pisowskiego senatora Koguta to tylko listek figowy). Zbieżność czasowa 
z uchwaleniem ustaw dających Ziobrze prawo do zmian prezesów sądów 
i wpływania na nominacje sędziowskie jest nieprzypadkowa: zamykają 
one tzw. ciąg technologiczny rozprawy władzy z nieprawomyślnymi. 

4. Ułaskawienie ministra Kamińskiego. Aby zapewnić koordynatorowi 
służb specjalnych komfort przygotowywania haków i papierów, prezydent 
Duda musiał skorzystać z prawa łaski w stosunku do partyjnego kolegi 
jeszcze przed uprawomocnieniem się wyroku skazującego. 
Niedopuszczalność tej decyzji stwierdził Sąd Najwyższy… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Biuletyn Informacyjny nr 4 (70) 2018 

Suplement. Niegodni przywilejów 
Byli opozycjoniści apelują o pozbawienie wszelkich 
przywilejów byłych PRL-owskich wojskowych i 
funkcjonariuszy milicji, którzy zhańbili mundur. 
https://naszdziennik.pl/polska-kraj/195347, niegodni-przywilejow.html 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych z 
siedzibą w Siedlcach skierowało apel do szefów Ministerstwa Obrony 
Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Mariusza Błaszczaka i Joachima Brudzińskiego. 

„Zarząd Stowarzyszenia zwraca się z wnioskiem o pozbawienie 
wszelkich przywilejów, w tym emerytalno-rentowych, wszystkich 
osób w polskich mundurach żołnierza polskiego i policji 
państwowej, którzy sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu, a także 
skazanych prawomocnymi wyrokami sądowymi za zbrodnie 
przeciwko ludzkości” – argumentują Janusz Olewiński, 
przewodniczący, i Ryszard Piekart, sekretarz Stowarzyszenia. 
Podkreślają oni, że nie można poprzestać na pozbawieniu 
funkcjonariuszy komunistycznych tylko części honorów i uprawnień, gdyż 
nie jest to wychowawcze. „Nie jest moralnie uzasadnione ani 
wychowawcze wypłacanie przestępcom tych świadczeń przez Państwo 
Polskie za to, że przez lata ’pracowali’ jako najwyższej kategorii 
przestępcy i zdrajcy. Z tytułu szkodliwej, złej, niemoralnej i przestępczej 
działalności nie mogą z opieki Państwa Polskiego korzystać także ich 
rodziny” – podkreśla Stowarzyszenie. – Występujemy do ministrów 
MSWiA i MON o pozbawienie nie tylko stopni. A co z emeryturami dla 
nich i dla ich rodzin? Nie mówi się o tym – wskazuje w rozmowie z 
„Naszym Dziennikiem” Janusz Olewiński. Argumentuje, że ktoś uznany 
za przestępcę nie powinien otrzymywać pieniędzy za swoje przestępcze 
działania. – Jeżeli jest to uznane za przestępstwo, że są przestępcami, 
degraduje się ich do najniższego szczebla, to przestępca pospolity może 
powiedzieć, że ja jestem dyskryminowany, ja też pracowałem jako 
przestępca – mówi przewodniczący OSIiR. 

 

https://naszdziennik.pl/polska-kraj/195347,%20niegodni-przywilejow.html
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INFOTEKA NR 9 
PRZEGLĄD MEDIÓW (26 03 2018) 

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje 
opublikowane w prasie i mediach elektronicznych. 

Bardzo ciekawe opracowania nadesłane przez jednego z 
naszych członków 
Bardzo ciekawe opracowania w opracowaniu 

Analiza uzasadnienia proponowanej treści art. 13b, stanowiącego część 
Uzasadnienia Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o 
zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, (...) z dnia 24.11.2016 
r., sejmowy Druk nr 1061 w zakresie części tego uzasadnienia 
opracowanego przez IPN – Druk sejmowy nr 1061, od str. 21 do str. 33 
(Uzasadnienie od str. 7 do str. 19) 

II. Realizacja ustaw dezubekizacyjnych z 2009 r. i z 2016 r. Okazuje się, 
iż co najmniej od 2013 r. istniały dwa przeciwstawne stanowiska, 
prezentowane przez IPN, w sprawie kwalifikacji służby funkcjonariuszy 
pionu łączności w rozumieniu ustawy lustracyjnej... 

 
Ciężkie, drobiazgowe śledztwa Ministra. 
/ skan pisma / 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/1.%20Bardzo%20ciekawe%20opracowania%20w%20opracowaniu.docx
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/2.%20Ci%C4%99%C5%BCkie%2C%20drobiazgowe%20%C5%9Bledztwa%20Ministra.docx
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Rządowa „polityka z sercem” – felieton Jerzego Pałysy 
http://www.infoprzasnysz.com/rzadowa-polityka-z-sercem-felieton-
jerzego-palysy/ 

/.../ W kontekście bezprawnych i haniebnych działań PiS-u zasmuca 
obojętna postawa hierarchów Kościoła Katolickiego. Poza nielicznymi 
nieśmiałymi wystąpieniami np. biskupa polowego Wojska Polskiego 
Józefa Guzdka na Jasnej Górze 24 września 2017 roku, inni wymownie 
milczą. Pytam więc Hierarchów Episkopatu Polski: dlaczego milczycie? 
Czy nie widzicie, jak rządzący PiS, posługując się kłamstwem, 
naruszając przykazania Dekalogu krzywdzi dziesiątki tysięcy Polaków, 
także członków Kościoła Katolickiego? Czy Episkopat Polski akceptuje 
bezprawne wyrzucanie poza nawias społeczny współobywateli naszego 
kraju? Ile czasu Wam zajmie czcigodni hierarchowie podjęcie decyzji o 
potrzebie pilnej reakcji na zło, które dzieje się na waszych oczach? /.../ 
 

Wniosek Prezydenta Lecha Wałęsy do Sejmu RP z 
14.01.1993, którego uzasadnienie nadal nie straciło na 
aktualności 
Jeszcze raz. Veto Prezydenta Wałęsy 

/.../ Z tego względu kontrola sądowa decyzji resortowych organów 
emerytalnych w zakresie prawidłowości ustalania tych okoliczności 
będzie iluzoryczna, ponieważ w postępowaniu przed sądem pracy i 
ubezpieczeń społecznych nie są przewidziane niektóre instytucje i środki 
ochrony prawnej właściwe dla procedury karnej. /.../ 

 

Kilka uwag po głosowaniu 
http://zdzislaw1942.bloog.pl/?smoybbtticaid=61afe4 
24 marca 2018 

Przed głosowaniem w Sejmie obywatelskiego projektu łagodzącego 
ustawę represyjną funkcjonariuszy, nie chciałem siać defetyzmu. Nie 
tylko według mnie, ale też organizatorów skazana był on na porażkę. Po 
co więc było marnotrawić wysiłek i zaangażowanie 300 tysięcy osób 
które można było wykorzystać w mądrzejszy sposób. /.../ 

http://www.infoprzasnysz.com/rzadowa-polityka-z-sercem-felieton-jerzego-palysy/
http://www.infoprzasnysz.com/rzadowa-polityka-z-sercem-felieton-jerzego-palysy/
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/4.%20Jeszcze%20raz.%20Veto%20Prezydenta%20Wa%C5%82%C4%99sy.odt
http://zdzislaw1942.bloog.pl/?smoybbtticaid=61afe4
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Bez końca, do grobowej deski, czyli zemsta na PRL. Ewa 
Siedlecka o 30 latach rozliczeń z komunizmem 
https://oko.press/bez-konca-grobowej-deski-czyli-zemsta-prl-ewa-
siedlecka-o-30-latach-rozliczen-komunizmem/ 

Według Rady Europy „likwidacja spuścizny po systemach 
komunistycznych” nie może być "otwartym czy zakamuflowanym 
środkiem karania b. funkcjonariuszy reżimu" (oczywiście odpowiadają 
oni karnie za przestępstwa), nie może być nadużywane w celach 
politycznych. I powinna się zamknąć do 31 grudnia 1999. U nas wojna z 
komunizmem dopiero się rozkręca. /.../ 
 

"Nie można ważyć krwi przelanej za Polskę". Były żołnierz 
ŻW w szczerym liście uderza w rząd. 
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,23163217,nie-godze-
sie-na-krzywdzenie-kolegow-byly-zolnierz-zw-w-szczerym.html 
IAR 20.03.2018 

"Sprzeciwiam się upokarzaniu ludzi, którzy jak miliony obywateli wiernie 
służyli Polsce" - pisze w emocjonalnym liście do Rzecznika Praw 
Obywatelskich były żołnierz Żandarmerii Wojskowej. Oskarża rząd PiS o 
dzielenie społeczeństwa i niesprawiedliwe decyzje. /.../ 
 

Niekonstytucyjny „Sekator PiS” 
Niekonstytucyjny-Sekator-PiS 

Zieliński i Błaszczak pozazdrościli Macierewiczowi „zasług i sławy” w jego 
„patriotycznej” walce z SB i ich TW w 1992 roku, a następnie z WSI w 
latach 2006-2008. Odkurzyli więc starą ustawę emerytalną POPiS z 2009 
roku i rozpoczęli drugie grillowanie funkcjonariuszy w MSWiA... 
 

 

 

 

https://oko.press/bez-konca-grobowej-deski-czyli-zemsta-prl-ewa-siedlecka-o-30-latach-rozliczen-komunizmem/
https://oko.press/bez-konca-grobowej-deski-czyli-zemsta-prl-ewa-siedlecka-o-30-latach-rozliczen-komunizmem/
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,23163217,nie-godze-sie-na-krzywdzenie-kolegow-byly-zolnierz-zw-w-szczerym.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,23163217,nie-godze-sie-na-krzywdzenie-kolegow-byly-zolnierz-zw-w-szczerym.html
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/8.%20Niekonstytucyjny-Sekator-PiS.pdf
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Próba nowelizacji ustawy dezubekizacyjnej pod dyktando 
„aparatu represji” rodem z PRL 
http://poselbrynkus.pl/?p=4710 

W trakcie plenarnego posiedzenia Sejmu przedstawiłem stanowisko 
Klubu Parlamentarnego Kukiz’15 w pierwszym czytaniu nowelizacji tzw. 
ustawy dezubekizacyjnej. Uważam, że przedłożony projekt powinien być 
odrzucony, ponieważ usiłuje przywrócić nienależne przywileje ludziom, 
którzy przez wiele lat utrzymywali Polaków w stanie zniewolenia i 
uniemożliwiali odzyskanie niepodległości przez Polskę, a czynili to na 
zlecenie obcego mocarstwa i wrogiego Polsce i Polakom systemu 
totalitarnego, któremu też wierni służyli. 
 

Prawdziwe miłosierdzie i ludzka twarz IPN-u i ZER-u 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=21014914634627
73 HYPERLINK 
"https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=21014914634627
73&id=1777736369171619"& HYPERLINK 
"https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=21014914634627
73&id=1777736369171619"id=1777736369171619  

LIST REPRESJONOWANEJ O ABSURDACH I BESTIALSTWIE IPN. 
Witam. Ponieważ nie mam konta na "F" i tam się nie udzielam, pozwalam 
sobie podzielić się z Panem informacją, że w tym miesiącu obniżono mi 
po raz kolejny emeryturę. 
 

 
 
 
 
 

http://poselbrynkus.pl/?p=4710
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2101491463462773%20HYPERLINK%20%22https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2101491463462773&id=1777736369171619%22&%20HYPERLINK%20%22https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2101491463462773&id=1777736369171619%22id=1777736369171619
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2101491463462773%20HYPERLINK%20%22https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2101491463462773&id=1777736369171619%22&%20HYPERLINK%20%22https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2101491463462773&id=1777736369171619%22id=1777736369171619
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2101491463462773%20HYPERLINK%20%22https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2101491463462773&id=1777736369171619%22&%20HYPERLINK%20%22https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2101491463462773&id=1777736369171619%22id=1777736369171619
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2101491463462773%20HYPERLINK%20%22https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2101491463462773&id=1777736369171619%22&%20HYPERLINK%20%22https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2101491463462773&id=1777736369171619%22id=1777736369171619
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2101491463462773%20HYPERLINK%20%22https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2101491463462773&id=1777736369171619%22&%20HYPERLINK%20%22https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2101491463462773&id=1777736369171619%22id=1777736369171619
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2101491463462773%20HYPERLINK%20%22https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2101491463462773&id=1777736369171619%22&%20HYPERLINK%20%22https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2101491463462773&id=1777736369171619%22id=1777736369171619


30 
 

Biuletyn Informacyjny nr 4 (70) 2018 

NASZ WYWIAD. Prof. Pawłowicz o ubeckich emeryturach: 
„krzywdzili ludzi, służyli obcemu państwu. Oprawca nie 
może mieć więcej pieniędzy niż ofiara” 
https://wpolityce.pl/polityka/387177-nasz-wywiad-prof-pawlowicz-o-
ubeckich-emeryturaRozenkiem! -li-ludzi-sluzyli-obcemu-panstwu-
oprawca-nie-moze-miec-wiecej-pieniedzy-niz-ofiara  
22 marca 

Niech przypomną sobie przyjemności wynikające ze ścieżki zdrowia 
na własnej skórze, razem z panem Rozenkiem! - mówi w rozmowie z 
portalem wPolityce.pl prof. Krystyna Pawłowicz, posłanka PiS. 

 

Relacja Darka (na FB Jagan Superdran) uczestnika 
Konferencji w Parlamencie Europejskim 
Relacja-z-Brukseli-jednego-z-uczestników 

Jak wiecie od 26 lutego do 2 marca br. brałem udział w misji 
zorganizowanej przez europosłów SLD skupionych we frakcji ELP w 
Parlamencie Europejskim i Federację Stowarzyszeń Służb 
Mundurowych RP (FSSM) do Brukseli, gdzie przygotowano wysłuchanie 
publiczne w sprawie ustawy represyjnej. 
 

Vincent V. Severski o otruciu Skripala: Kto uważa Rosjan 
za idiotów – sam sobie szkodzi. 
http://www.radiozet.pl/Radio/Programy/Gosc-Radia-ZET/Vincent-V.-
Severski-o-otruciu-Skripala-Kto-uwaza-Rosjan-za-idiotow-sam-sobie-
szkodzi 
16.03.2018 

/.../ Jeśli chodzi o nas, ludzie są rzeczywiście twardzi i sobie z tym 
poradzą. Natomiast w służbach nie tylko byli oficerowie - były panie 
nauczycielki, lektorki, panie z kadr, które pracowały po 90. roku, którym 
zagwarantowano określone prawa, na których zostały zatrudnione, czy 
też inni ludzie, którzy potracili z 2000 zł na 800 zł emerytury, czy 900 zł. 
W jakiej sytuacji oni są teraz? Co mogą zrobić? To jest sytuacja 
dramatyczna, tragiczna. /.../ 

https://wpolityce.pl/polityka/387177-nasz-wywiad-prof-pawlowicz-o-ubeckich-emeryturach-krzywdzili-ludzi-sluzyli-obcemu-panstwu-oprawca-nie-moze-miec-wiecej-pieniedzy-niz-ofiara
https://wpolityce.pl/polityka/387177-nasz-wywiad-prof-pawlowicz-o-ubeckich-emeryturach-krzywdzili-ludzi-sluzyli-obcemu-panstwu-oprawca-nie-moze-miec-wiecej-pieniedzy-niz-ofiara
https://wpolityce.pl/polityka/387177-nasz-wywiad-prof-pawlowicz-o-ubeckich-emeryturach-krzywdzili-ludzi-sluzyli-obcemu-panstwu-oprawca-nie-moze-miec-wiecej-pieniedzy-niz-ofiara
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/12.%20Relacja-z-Brukseli-jednego-z-uczestnik%C3%B3w.pdf
http://www.radiozet.pl/Radio/Programy/Gosc-Radia-ZET/Vincent-V.-Severski-o-otruciu-Skripala-Kto-uwaza-Rosjan-za-idiotow-sam-sobie-szkodzi
http://www.radiozet.pl/Radio/Programy/Gosc-Radia-ZET/Vincent-V.-Severski-o-otruciu-Skripala-Kto-uwaza-Rosjan-za-idiotow-sam-sobie-szkodzi
http://www.radiozet.pl/Radio/Programy/Gosc-Radia-ZET/Vincent-V.-Severski-o-otruciu-Skripala-Kto-uwaza-Rosjan-za-idiotow-sam-sobie-szkodzi
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Rafał Trzaskowski. Dekomunizacja 30 lat po zmianie 
systemu jest małostkowa 
https://www.facebook.com/rafal.trzaskowski/?hc_ref=ARSDifctfLUtvXQ
WP-
lg6EAJFXUe6k1PNp3KvnKrQdAKag6pykGd8XQwuGNam0uhPkY&fref
=nf 

PiS-owska ustawa pozbawiająca uprawnień emerytalnych 
funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy pracowali w czasie PRL (ale 
w 1990 poddali się weryfikacji) jest haniebna. Zrywa ustalenia między 
obywatelami a Rzeczpospolitą. Po 27 latach! Spycha w nędze tysiące 
rodzin – bez prawa do sprawnego odwołania się od niekorzystnej decyzji, 
obiektywnej oceny służby. /.../ 
 

Opinia Prokuratorii Generalnej do obywatelskiego 
projektu ustawy 
Stanowisko Prokuratorii Generalnej 

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 
 

Sprawozdanie Stenograficzne z 60. posiedzenia Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 marca 2018 r.  
(trzeci dzień obrad) 

http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf/0/62EDF74523DF1D98C12582
59000466D8/%24File/60_c_ksiazka.pdf 

Punkt 20. porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego 
projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjonariuszy Policji (…) 
 

https://www.facebook.com/rafal.trzaskowski/?hc_ref=ARSDifctfLUtvXQWP-lg6EAJFXUe6k1PNp3KvnKrQdAKag6pykGd8XQwuGNam0uhPkY&fref=nf
https://www.facebook.com/rafal.trzaskowski/?hc_ref=ARSDifctfLUtvXQWP-lg6EAJFXUe6k1PNp3KvnKrQdAKag6pykGd8XQwuGNam0uhPkY&fref=nf
https://www.facebook.com/rafal.trzaskowski/?hc_ref=ARSDifctfLUtvXQWP-lg6EAJFXUe6k1PNp3KvnKrQdAKag6pykGd8XQwuGNam0uhPkY&fref=nf
https://www.facebook.com/rafal.trzaskowski/?hc_ref=ARSDifctfLUtvXQWP-lg6EAJFXUe6k1PNp3KvnKrQdAKag6pykGd8XQwuGNam0uhPkY&fref=nf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/15.%20Stanowisko%20Prokuratorii%20Generalnej.pdf
http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf/0/62EDF74523DF1D98C1258259000466D8/$File/60_c_ksiazka.pdf
http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf/0/62EDF74523DF1D98C1258259000466D8/$File/60_c_ksiazka.pdf
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Dziennikarz GW o dezubekizacji: Wiceminister spraw 
wewnętrznych to "knur", a kukizowcy "łajdaki" 
http://www.tysol.pl/b17237-Dziennikarz-GW-o-dezubekizacji-
Wiceminister-spraw-wewnetrznych-to-knur-a-kukizowcy-lajdaki- 
Aleksandra Jakubiak, 24.03.2018 

Wojciech Czuchnowski był na tyle oburzony odrzuceniem projektu 
mającego wprowadzić zmiany do ustawy dezubekizacyjnej, że nazwał 
wiceministra "knurem" a posłów Kukiz'15 "łajdakami". 
Łajdaki od Kukiza pod rękę z PiS wywaliły właśnie do kosza obywatelski 
projekt w sprawie dezubekizacji. Nie skierowano go nawet do komisji. 
Wiceszef MSWiA Zieliński (ps. Knur) siedział, rozwalony w fotelu, 
podczas minuty ciszy dla 37 ofiar ustawy represyjnej. Zapamiętajmy to - 
ostrzegł. źródło: TT 
 
Represja w naszym kraju pod rządami PiS – partii łamiącej 
podstawowe standardy konstytucyjne stała się faktem 
https://www.facebook.com/FSSM.RP/ Zdjęte z facebooka, jeszcze raz o 
ustawie 
Szanowni Państwo, kilka słów na bardzo aktualny i ważny obecnie temat 
USTAWY REPRESYJNEJ, wadliwie zwanej przez media 
mainstreamowe „ustawą dezubekizacyjną”. 
Represja w naszym kraju pod rządami PiS – partii łamiącej podstawowe 
standardy konstytucyjne stała się faktem od 01.10.2017 r., kiedy to 
została wykonana ustawa obniżająca świadczenia emerytalne 
funkcjonariuszom UB i SB. Faktycznie ofiarami tej ustawy padli również 
funkcjonariusze nie mający nic wspólnego ze zwalczaniem opozycji 
(informatycy PESEL, lekarze MSW, sportowcy, łącznościowcy, studenci i 
słuchacze szkół MSW itd.) oraz osoby które nie przepracowały nawet 1 
dnia w tzw. „organach bezpieczeństwa państwa” (wdowy i sieroty po 
zmarłych funkcjonariuszach). Ustawą objęto również Policjantów, 
żołnierzy, funkcjonariuszy SG, ABW, AW, UOP, którzy przeszli 
pozytywnie weryfikację w 1990 roku, a którzy często z narażeniem życia 
i zdrowia służyli Polakom w wolnej i demokratycznej Polsce oraz niemal 
w całości wypracowali w niej swoje należne im emerytury. Nieważne stało 
się to, co realnie robili przed 1989 r., nawet jeśli w ciągu ostatnich 27 lat 
dokonali czynów bohaterskich i chwalebnych. To typowy przejaw 
odpowiedzialności zbiorowej. 
 

http://www.tysol.pl/b17237-Dziennikarz-GW-o-dezubekizacji-Wiceminister-spraw-wewnetrznych-to-knur-a-kukizowcy-lajdaki-
http://www.tysol.pl/b17237-Dziennikarz-GW-o-dezubekizacji-Wiceminister-spraw-wewnetrznych-to-knur-a-kukizowcy-lajdaki-
https://www.facebook.com/FSSM.RP/
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/18.%20Zdj%C4%99te%20z%20facebooka%2C%20jeszcze%20raz%20o%20ustawie.odt
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/18.%20Zdj%C4%99te%20z%20facebooka%2C%20jeszcze%20raz%20o%20ustawie.odt
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INFOTEKA NR 10 
PRZEGLĄD MEDIÓW (8 04 2018) 

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje 
opublikowane w prasie i mediach elektronicznych. 

 

Czułam się upokorzona. Odwoływanie mnie trwało 
prawie cztery miesiące. 
https://www.tvn24.pl/magazyn-tvn24/traktowano-mnie-jak-politycznego-
trupa,146,2587 

Czułam się upokorzona. Odwoływanie mnie trwało prawie cztery 
miesiące. I przez ten czas nikt nie chciał wytłumaczyć mi, co się dzieje. 
Premier Beata Szydło mówiła: wiesz, że polityczne decyzje zapadają 
gdzie indziej. Prosiłam więc słynną panią Basię, żeby mnie umówiła na 
spotkanie z prezesem. Ale na spotkanie nie było szans - mówi Anna 
Streżyńska w wywiadzie dla Magazynu TVN24. 

 

Zofia Romaszewska: my się nieustająco 
kompromitujemy 
http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-04-05/romaszewska-o-
ustawie-degradacyjnej-my-sie-nieustajaco-kompromitujemy/ 
mta/ 2018-04-05, 

Ustawa degradacyjna jest w ogóle niepotrzebna. Nie można w całości 
jakiejkolwiek grupy ludzi osądzić i jednakowo potraktować; decyzja 
prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowaniu ustawy była bardzo dobra - 
oceniła w czwartek w Polsat News doradczyni prezydenta Zofia 
Romaszewska. 
 

 

 

 

https://www.tvn24.pl/magazyn-tvn24/traktowano-mnie-jak-politycznego-trupa,146,2587
https://www.tvn24.pl/magazyn-tvn24/traktowano-mnie-jak-politycznego-trupa,146,2587
http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-04-05/romaszewska-o-ustawie-degradacyjnej-my-sie-nieustajaco-kompromitujemy/
http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-04-05/romaszewska-o-ustawie-degradacyjnej-my-sie-nieustajaco-kompromitujemy/
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Co i jak należy robić? Debata przed III Kongresem 
Federacji 
https://www.fssm.pl/protokol-z-posiedzenia-zarzadu-fssm-rp 

Krzysztof Jan Jakubski do NiezaSŁUŻYLIŚMY 

Działania związane z procedowaniem Naszego projektu zmian ustawy 
represyjnej spowodowały, że mało kto zwrócił uwagę na to, iż w FSSM 
RP trwa gorączkowa debata przygotowująca III Kongres Federacji. Temu 
tematowi poświęcone było m.in. posiedzenie Zarządu Federacji 
Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, które odbyło się 22 lutego b.r. 
 

Efekt Jaruzelskiej 
https://www.facebook.com/Ruch-Poparcia-Rozenka-
813189728704342/?ref=py_c 
Ruch Poparcia Rozenka udostępnił(a) post użytkownika Andrzej Rozenek, 30 marca 

Nie byłoby weta prezydenta do ustawy degradacyjnej, gdyby nie twarda 
postawa SLD, ZŻWP i Moniki Jaruzelskiej. Córka Generała stanęła na 
czele komitetu monitorującego ewentualne skutki degradacji. Skromna, 
delikatna kobieta, przy wsparciu związku żołnierskiego i Sojuszu, 
obroniła polski mundur. Niestety na chwilę. 
 

Była sekretarz stanu USA o sytuacji w Polsce. Nie są to 
komplementy i pochwały 
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,23225904,byla-
sekretarz-stanu-usa-o-sytuacji-w-polsce-nie-sa-to-
komplementy.html#Z_BoxNewsLink&a=66&c=96 
04.04.2018 

Donald Trump jedzie do Polski i staje obok przywódcy cały szczęśliwy, 
że zdegradowano tam rolę sądownictwa czy prasy - mówiła w wywiadzie 
radiowym Madeleine Albright. Była szefowa amerykańskiej dyplomacji w 
rozmowie ostrzegała przed Trumpem i autorytaryzmem m.in. w Polsce. 

 

 

https://www.fssm.pl/protokol-z-posiedzenia-zarzadu-fssm-rp
https://www.facebook.com/krzysztofjan.jakubski?hc_ref=ARTPfWjloaMqkFwcWwcjr40HCxNSNdZwPBhcM85-M4zJ0salVECNXZThfP1fobtkWzw&fref=nf
https://www.facebook.com/FSSM.RP/?fref=nf
https://www.facebook.com/Ruch-Poparcia-Rozenka-813189728704342/?ref=py_c
https://www.facebook.com/Ruch-Poparcia-Rozenka-813189728704342/?ref=py_c
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,23225904,byla-sekretarz-stanu-usa-o-sytuacji-w-polsce-nie-sa-to-komplementy.html#Z_BoxNewsLink&a=66&c=96
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,23225904,byla-sekretarz-stanu-usa-o-sytuacji-w-polsce-nie-sa-to-komplementy.html#Z_BoxNewsLink&a=66&c=96
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,23225904,byla-sekretarz-stanu-usa-o-sytuacji-w-polsce-nie-sa-to-komplementy.html#Z_BoxNewsLink&a=66&c=96
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Informacja w sprawie sprostowania zaświadczenia IPN o 
przebiegu służby 
https://issuu.com/obizwseirpolsztyn/docs/obi095 

Koledzy emeryci i renciści Policji, którzy służąc w Milicji Obywatelskiej, 
odbywali studia podyplomowe w Wydziale Pracy Operacyjnej Ośrodka 
Doskonalenie Kadr Kierowniczych MSW w Łodzi, nie pełnili służby na 
rzecz „totalitarnego państwa”, o której mowa w art. 13b ustawy z dnia 16 
grudnia 2016 r, o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjonariuszy Policji… Taką tezę sformułowało Archiwum Instytutu 
Pamięci Narodowej  w Warszawie anulując wystawioną naszemu 
Koledze, niezgodną z prawem, informację o przebiegu służby, na 
podstawie której obniżono mu z tego tytułu świadczenia emerytalne i 
odebrano dodatek inwalidzki do emerytury. 
 

Interpelacja nr 18923 w sprawie tzw. ustawy 
dezubekizacyjnej 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=1E278D7C
AE47E3CAC125821F0051093D&view=6 
Zgłaszający: Józef Lassota, Data wpływu: 23-01-2018 

Adresat minister spraw wewnętrznych i administracji 

 

Interpelacja nr 19195 w sprawie niektórych przepisów 
ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=C8EEB
DCDAFA276F8C125822B004FB33A&view=6 
Zgłaszający: Marek Wójcik, Data wpływu: 04-02-2018 

Adresat minister spraw wewnętrznych i administracji 

 

 

 

 

https://issuu.com/obizwseirpolsztyn/docs/obi095
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=1E278D7CAE47E3CAC125821F0051093D&view=6
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=1E278D7CAE47E3CAC125821F0051093D&view=6
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=C8EEBDCDAFA276F8C125822B004FB33A&view=6
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=C8EEBDCDAFA276F8C125822B004FB33A&view=6
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Interpelacja nr 19222 w sprawie wyłączenia stosowania ustawy 
dotyczącej zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy, na 
przykładzie obniżenia świadczeń emerytalnych byłemu 
funkcjonariuszowi Policji. 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=77D71A
D0C3DA7B57C125822C0051B8A2&view=6 
Zgłaszający: Joanna Augustynowska, Data wpływu: 05-02-2018 

Adresat minister spraw wewnętrznych i administracji 

 
Interpelacja nr 19672 w sprawie skutków wprowadzania 
nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjonariuszy Policji 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=A216EB
8A015A5A59C1258233004F4C03&view=6 
Zgłaszający: Barbara Dolniak, Data wpływu: 12-02-2018 

Adresat minister spraw wewnętrznych i administracji 

 
Interpelacja nr 19737 w sprawie wzrostu świadczeń 
emerytalno-rentowych w wyniku weryfikacji z tytułu pełnienia 
służby na rzecz totalitarnego państwa 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=8532C1
31528BC7F0C1258235004F9DC3&view=6 
Zgłaszający: Marek Wójcik, Data wpływu: 13-02-2018 

Adresat minister spraw wewnętrznych i administracji 
 
Interpelacja nr 19879 w sprawie niektórych przepisów tzw. 
ustawy dezubekizacyjnej 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=F34817
1890DFC84AC125823A002D0637&view=6 
Zgłaszający: Witold Zembaczyński, Data wpływu: 19-02-2018 

Adresat minister spraw wewnętrznych i administracji 
 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=77D71AD0C3DA7B57C125822C0051B8A2&view=6
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=77D71AD0C3DA7B57C125822C0051B8A2&view=6
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=A216EB8A015A5A59C1258233004F4C03&view=6
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=A216EB8A015A5A59C1258233004F4C03&view=6
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=8532C131528BC7F0C1258235004F9DC3&view=6
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=8532C131528BC7F0C1258235004F9DC3&view=6
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=F348171890DFC84AC125823A002D0637&view=6
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=F348171890DFC84AC125823A002D0637&view=6
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Interpelacja nr 24231 w sprawie orzeczeń sądowych w 
sprawach dotyczących wys. em. Policyjnej 
http://sejm.gov.pl/sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=24231&view=
null 
Zgłaszający: Krystyna Łybacka 

Adresat minister spraw wewnętrznych i administracji 

 
Jad komunizmu zatruwa umysły niektórych polityków i 
innych obłąkanych 
https://www.salon24.pl/u/fantazja2016/855633,nie-potepiono-
kumunizmu-dzis-jego-jad-zatruwa-umysly-politykow-i-innych-
oblakanych 
Grzegorz z Sanoka. Piszę, więc jestem. 

Gdyby oficjalnie i prawnie przed laty potępiono komunizm i wszystkie z 
nim związane poczynania przeciwko Narodowi Polskiemu i potępiono by 
PZPR, nie byłoby problemu z ostatnio dyskutowaną sprawą degradacji 
itp. Wtedy byłoby oczywiste, że każdy, kto popierał komunizm był 
uczestnikiem zbrodni na zasadzie jej przyzwolenia, niezależnie, czy był 
członkiem PZPR, PRON-u, WRON- u itp. 
Zgadzałeś się z linią polityczną i działaniami PZPR, jesteś winny zbrodni 
PZPR i nic cię nie usprawiedliwia! 
 
Paradoks dezubekizacyjnej ustawy 
https://www.salon24.pl/u/jozefbrynkus/850776,paradoks-
dezubekizacyjnej-ustawy 
Gdyby moi znajomi ze studiów, z okresu strajków na uczelni na przełomie 
listopada/grudnia 1981 roku i w Nowej Hucie 13-15 grudnia 1981 roku, 
potem powielania i kolportowania ulotek na studiach, a także 
uczestnictwa w antykomunistycznych manifestacjach w latach 1982-
1986, a wreszcie i działacze partyjni z naszej uczelni, którzy uważali, że 
ta moja przeszłość, mimo ewidentnych moich kompetencji i osiągnięć na 
studiach, kwestionuje możliwość mojego zatrudnienia na uczelni, to 
pewnie byliby co najmniej zdziwieni, że staję w obronie esbeka. 
 

http://sejm.gov.pl/sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=24231&view=null
http://sejm.gov.pl/sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=24231&view=null
https://www.salon24.pl/u/fantazja2016/855633,nie-potepiono-kumunizmu-dzis-jego-jad-zatruwa-umysly-politykow-i-innych-oblakanych
https://www.salon24.pl/u/fantazja2016/855633,nie-potepiono-kumunizmu-dzis-jego-jad-zatruwa-umysly-politykow-i-innych-oblakanych
https://www.salon24.pl/u/fantazja2016/855633,nie-potepiono-kumunizmu-dzis-jego-jad-zatruwa-umysly-politykow-i-innych-oblakanych
https://www.salon24.pl/u/jozefbrynkus/850776,paradoks-dezubekizacyjnej-ustawy
https://www.salon24.pl/u/jozefbrynkus/850776,paradoks-dezubekizacyjnej-ustawy
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Coś tu nie gra w demokracji - czy Krzysztof Kozłowski 
przewidział, co się stanie w Polsce? 
http://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,23179663,cos-tu-nie-gra-w-
demokracji-czy-krzysztof-kozlowski.html 
Krzysztof Kozłowski, 24 marca 2018 

Złapałem księdza Józefa Tischnera i pytam: "Józek, powiedz mi, są 
gdzieś spisane wartości chrześcijańskie? Bo zdaje się, że za chwilę 
będziemy mieli ustawę i chciałbym zrozumieć, sam dla siebie choćby, o 
co chodzi". /…/ 

Do dzisiaj uważam, że byłoby bzdurą zaczynanie wszystkiego od zera, z 
zupełnie nowymi ludźmi. Więcej wiedziałem o starych funkcjonariuszach, 
bo przynajmniej miałem ich teczki. Z tamtego okresu najbardziej cenię 
sobie ogromny zapał ludzi, którzy chociaż na chwilę przestali myśleć o 
własnych, doraźnych korzyściach, bo zależało im na wspólnej sprawie. 
Chciałem skończyć z podziałem na: oni – my, nasi – nie nasi. Do końca 
życia będę się upierał, że spychanie ludzi na ślepy tor, stawianie pod 
ścianę jest niedobre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,23179663,cos-tu-nie-gra-w-demokracji-czy-krzysztof-kozlowski.html
http://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,23179663,cos-tu-nie-gra-w-demokracji-czy-krzysztof-kozlowski.html
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Opinia IPN do ustawy degradacyjnej 
Skan dokumentu 
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List do posła Brynkusa 
Pan Józef Brynkus    
Poseł Kukiz’15    
ul. Mickiewicza 14    
34-100 Wadowice    

Panie Pośle 
 Piszę do Pana zbulwersowany treścią Pańskiego wystąpienia na 60 
posiedzeniu Sejmu dnia 22 marca 2018r., dotyczącego projektu ustawy o zmianie 
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy służb mundurowych. Piszę, 
bo odnoszę wrażenie, że Pan w ogóle nie zna treści owej ustawy. W swojej 
płomiennej przemowie, tak się Pan zagalopował, że zapomniał Pan o realiach. 
Toteż, poczułem się w obowiązku spróbować Pana trochę oświecić.  

Otóż stwierdził Pan, że ustawa z 16 grudnia 2016r., o zmianie ustawy o 
zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, (…), zwanej przez takich jak 
pan „dezubekizacyjną” choć taką nie jest, o czym później, cyt.: „przywróciła 
zaufanie obywateli do państwa”. Zadam więc proste pytania: 

Czy można mieć zaufanie do państwa, które zawiera kontrakt z obywatelem o 
służbę na rzecz owego państwa, w zamian za określone świadczenie emerytalne, 
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a następnie, po upływie 26 lat, kontrakt ten zrywa, pomimo wywiązania się 
kontrahenta z umowy? Należało już w 1990 r., powiedzieć, że w III RP będę 
obywatelem „gorszego sortu”, wyłączonym spod ogólnie obowiązującego 
prawa, to będąc w pełni sił, opuściłbym ten kraj i ułożył sobie życie za granicą. 
Przy moich umiejętnościach, wiedzy, doświadczeniu i pracowitości, na pewno 
godniejsze niż w swojej Ojczyźnie.  

Czy można mieć zaufanie do państwa, w którym w każdej chwili można utracić 
prawa słusznie nabyte? Tak, tak słusznie nabyte, o czym jeszcze będzie mowa.  

Czy można ufać, rzekomo demokratycznemu państwu prawa, które łamie 
podstawowe zasady prawa i przepisy -jeszcze obowiązującej - Konstytucji (art. 
2, 10, 30, 31 ust. 3, 32, 42 ust. 3, 64, 67 ust. 1, 71 ust.1) o naruszeniu przepisów 
Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych wolności 
sporządzonej w Rzymie 4 listopada 1950r. i ratyfikowanej przez Polskę w dniu 
19 stycznia 1993r. (Dz.U. 1993, nr 61, poz. 284) w tym art.: 6, 14 i art. 1 do 
Protokołu 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i 
Podstawowych Wolności sporządzonego w Paryżu w dniu 20 marca 1952r., nie 
wspominając? 

Kolejna sprawa - o jakiej uprzywilejowanej sytuacji pan mówił? O jakich 
podwójnych emeryturach? Może jakieś konkrety, a nie ogólniki. Ja swoją 
emeryturę wypracowałem po 1990 r., jeśli ta data coś panu mówi. Na emeryturę 
przeszedłem w 2010 r. W Służbie Bezpieczeństwa służyłem 5 lat. 31 lat służyłem 
w: wojskach MON, pracowałem w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego, 
służbie kryminalnej MO, a ostatnie 20 lat służyłem w policji kryminalnej. 
Gdybym był objęty ubezpieczeniem społecznym Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, a nie Zakładu Emerytalno – Rentowego Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, to moja emerytura byłaby o wiele wyższa od tej 
resortowej. Więc proszę mi odpowiedzieć – jakie przywileje miał Pan na myśli? 
Jakie „przywracanie właściwych proporcji naliczania świadczeń”!? Jakie 
niegodziwe nabycie praw emerytalnych!? Czy ja popełniłem jakieś przestępstwo? 
Oszukałem kogoś? Występowałem przecież do Instytutu Pamięci Narodowej o 
wszczęcie przeciw mnie postępowania karnego za służbę w SB. Odmówiono. 
Więc jak jest z tym niegodziwym nabyciem przeze mnie praw emerytalnych? To 
mnie oszukano, znieważa się i odmawia mi należnych praw. Dyskryminuje w 
sposób nie stosowany nawet w, rzekomo totalitarnym, PRL. 

Nadmieniam, że przy moich kwalifikacjach (ekonomisty w zakresie handlu 
zagranicznego i prawnika), zaangażowaniu w pracy (nienormowanym czasie 
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służby – po godzinach, świątki, soboty i niedziele), na moim stanowisku 
(eksperta dochodzeniowo - śledczego, kierownika Nadzoru i Analiz nad 
Postępowaniami Przygotowawczymi Komendy Wojewódzkiej Policji i w końcu 
starszego wykładowcy prawa w Centrum Szkolenia Policji), w stopniu (starszego 
oficera) i dorobku zawodowym (umiejętnościach nabytych w wyniku 
wieloletniego szkolenia i praktyki wojskowo – policyjnej; doświadczeniu 
zawodowym w zakresie stosowania prawa karnego i procesu dowodowo – 
wykrywczego oraz pracy operacyjnej; wielu wykrytych spraw, zakończonych 
wyrokami skazującymi; wyszkoleniu setek Policjantów; zaproszeniach do 
udziału w konferencjach naukowych, egzaminach na detektywa, turniejach; 
udziale w akcjach zabezpieczenia rejonów objętych powodziami, czy wizyt VIP-
ów; pełnienia funkcji stałego członka Wojewódzkiego Sztabu Antykryzysowego; 
powierzanie mi przez komendantów funkcji rzecznika dyscyplinarnego; zaufaniu, 
uznaniu i szacunku: przełożonych, współpracowników i słuchaczy szkół 
policyjnych oraz interesantów; awansach; odznaczeniach; nagrodach; 
pochwałach) emerytura wysokości 4.450 zł., - a więc wcale nie aż tak 
wygórowana, jak głosiła kłamliwa propaganda - należała mi się, jak 
przysłowiowemu „psu micha”. 

Obraża Pan ludzi, którzy uczestniczyli w obradach Okrągłego Stołu. Jaki z Pana 
historyk, skoro nie potrafi Pan dostrzec faktów historycznych i ich uwarunkowań 
politycznych. Tego, że gdyby nie ów „Okrągły Stół”, to Polska i reszta bloku 
państw socjalistycznych, nadal tkwiłyby w komunie, albo doszłoby do 
bratobójczych walk. Ustalenia Okrągłego Stołu i pokojowe przekazanie władzy 
ówczesnej opozycji, przy totalnej bierności, wciąż sprawnego, aparatu 
bezpieczeństwa (wojska i milicji), stacjonującej na terenie PRL Armii 
Radzieckiej, gotowej udzielić „bratniej pomocy” towarzyszom polskim (vide 
finał „Praskiej wiosny” z 20/21.08.1968r.), umożliwiły przeobrażenia ustrojowe 
w Polsce i innych tzw. Krajach Demokracji Ludowej. Przypominam, że Stan 
Wojenny, jednoznacznie dowiódł skuteczności aparatu przemocy i bierności 
Zachodu wobec wydarzeń w Polsce. Gdyby Polska lat 80-tych, rzeczywiście była 
państwem totalitarnym, to nie byłoby Okrągłego Stołu, a sprawy mogłoby 
przyjąć taki obrót jak w 1989r., w Chinach, na Pekińskim Placu - nomen omen-
Niebiańskiego Spokoju (Tian’anmen) i wciąż mielibyśmy socjalizm, czy - jak to 
się teraz nazywa - komunizm. 

Zarzuca mi Pan, że „służyłem obcym interesom i działałem przeciwko Polsce i 
Polakom”. To bardzo ciężki zarzut, obraźliwy i kłamliwy. Posługując się taką 
retoryką, choćby dla przyzwoitości należało go udowodnić. Tylko dlatego, że 
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zubożono mnie do tego stopnia, iż nie stać mnie na opłaty sądowe, odstąpię od 
pozwania Pana za zniesławienie. Panie „bohaterze”, kryjący się za cudzymi 
plecami, niegdyś i moimi. „Bohaterze” czasów, w których nawet babcia 
klozetowa – nie obrażając tej profesji – może sobie zafundować taki nimb. Nie 
znane są mi i chyba nie tylko mi, Pańskie dokonania i zasługi, w walce o Ideały: 
Wolności, Wierności, Honoru i Ojczyzny, w czasach, kiedy miały one swoją 
właściwą wartość i cenę. Sądząc jednak, po Pana nonszalanckim, teoretycznym 
podejściu do owej problematyki, tamtych skomplikowanych czasów, wnioskuję, 
że Pan nawet nie pojmuje znaczenia tych słów. A tak na marginesie, przyjmując 
Pańskie prostackie rozumowanie, Panu jako nauczycielowi historii w PRL, 
wiadomo jakiej, a później żołnierzowi w PRL, także można przykleić łatkę, 
służącego „obcym interesom i działania przeciw Polsce i Polakom”, tak jak 
każdemu, kto w okresie 1944 – 1990, „był dorosły”. Zresztą wiele wskazuje, że 
katalog cywilnych i wojskowych instytucji i formacji uznanych ustawą 
„dezubekizacyjną”, za służbę na rzecz totalitarnego państwa, zostanie 
poszerzony między innymi o żołnierzy, nauczycieli historii itp. A wtedy dostanie 
Pan batem, który ukręcił Pan na innych. Chyba, że liczy Pan na wyłączenia tzw. 
prawa łaski, albo „niezawisłe sądy”. Nie radzę. Ja już czekam drugi rok i 
żadnych perspektyw, nie tylko na pozytywne rozpatrzenie, ale w ogóle samo 
rozpatrzenie, nie ma. 

I jeszcze ta kwestia totalitarnego państwa PRL, zwłaszcza z okresu mojej służby 
1984r. - 1990r. Słuchając Pańskiej wypowiedzi, właśnie w stosunku do Pana 
należałoby przytoczyć owo powiedzenie O tempora, o mores! Pan zdaje się nie 
rozumieć znaczenia tych słów, klepiąc je bezmyślnie, zapewne dla zrobienia 
wrażenia na publice, jaki to z pana wielki erudyta. Jako historyk, winien Pan 
wiedzieć, że słów owych użył Cyceron potępiając korupcję i zepsucie obyczajów. 
Chyba, że miał pan na myśli jakiegoś innego adresata. W takim przypadku 
przepraszam. To Pan, swoimi bezpodstawnymi wypowiedziami, wykazuje „brak 
elementarnej wiedzy” i Pana należałoby zapytać „gdzie się ten człowiek uczył?”. 
Widać, że Pan już zapomniał, iż studia ukończył Pan właśnie w tym – rzekomo - 
totalitarnym PRL. Przypominam Panu, Panie historyku, że po roku 1980 w 
Polsce postępowała liberalizacja systemu politycznego, gospodarczego i 
prawnego, o czym świadczą, takie fakty jak, między innymi, powołanie instytucji: 
w 1980r. - Naczelnego Sądu Administracyjnego; w 1982r. - Trybunału Stanu; w 
1984r. - Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych; w 1985r. - 
Trybunału Konstytucyjnego; w 1986r. -Rady Konsultacyjnej przy 
Przewodniczącym Rady Państwa; a w 1987r. -  Rzecznika Praw Obywatelskich. 
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A tak nawiasem mówiąc nie takie „autorytety” jak Pan, wypowiadały się w – 
przypominam – niezdefiniowanej kwestii państwa totalitarnego. No cóż, Pan 
zadufany w swoją nieomylność, autorytet i rację, zapewne nie zapoznał się z ich 
wypowiedziami. Toteż, przytoczę tu tylko kilka wypowiedzi: 

Profesor Lech Mażewski, publikacja „Posttotalitarny autorytaryzm w PRL 
1956–1989. Analiza ustrojowo polityczna”, wyd. Biblioteka Konserwatyzm.pl, 
2010r., stwierdzający – „Odejście od demokratycznego totalitaryzmu po 1956 r. 
w kierunku systemu posttotalitarnego autorytaryzmu było bezapelacyjne” (s. 
197).  

 Prof. dr hab. Andrzej Friszke- „…określanie PRL jako państwa totalitarnego 
weszło do języka opozycjonistów w latach siedemdziesiątych, a ze szczególną 
siłą upowszechniło się po wprowadzeniu stanu wojennego. Mniejsze znaczenie 
miały przy tym politologiczne analizy pojęcia, bardziej jego emocjonalne, 
negatywne zabarwienie”.   

Prof. dr hab. Antoni Dudek, członek Rady IPN, publikacja -” Czym była PRL?” 
pismo „Więź” Nr 2 str. 117, z 1996r., - „Osobiście uważam, że PRL była przez 
długi okres czasu państwem totalitarnym […] natomiast po 1956r. jest to 
państwo o tendencji totalitarnej”.   

 Prof. Andrzej Paczkowski, publikacja - „Spór o PRL w III Rzeczpospolitej 
(1989-2001)”, „Pamięć i Sprawiedliwość” Nr 12002, s. 18 -24,- „gdyby uznać, 
że celem totalitaryzmu jest zapewnienie uległości społeczeństwa i jego adaptacja 
do systemu, to można by zaryzykować twierdzenie, iż stan taki miał miejsce po 
roku 1956 i trwał aż po rok 1980”. 

Mówił pan o ograniczonych możliwościach kwalifikacyjnych, w 1990 r., które 
decydowały o przydatności funkcjonariuszy byłej SB, do dalszej służby. To po co 
przeprowadzano tę weryfikację, skoro zdawano sobie sprawę z tego, że nie ma 
możliwości przeprowadzenia miarodajnej oceny owych funkcjonariuszy i na 
jakich zasadach wydawano negatywne opinie w kwestii ich przydatności. Czy to 
moja wina, że tak było, że weryfikację przeszedłem pozytywnie i dotychczas nikt 
nie może mi niczego zarzucić, bo niczego złego nie uczyniłem? Moja nienaganna, 
wzorowa (nagrody pieniężne, awanse, odznaczenia, dyplomy uznania), 20-letnia 
służba w Policji kryminalnej chyba jest wystarczającym argumentem, 
świadczącym o tym, że owa rzekomo niedoskonała komisja kwalifikacyjna nie 
pomyliła się. 
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 I na zakończenie pragnę wyjaśnić, że ukute przez inicjatorów ustawy z 
16 grudnia 2016r., o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjonariuszy Policji, (…), jej określenie mianem „dezubekizacyjnej”, jest ze 
wszech miar fałszywe. W zdecydowanej mierze bowiem, jej ostrze godzi głównie 
w funkcjonariuszy, którzy pełnili służbę po 1990r., dla III RP i uzyskali prawa 
emerytalne właśnie w III RP. Tak zwani „ubecy”, a zatem funkcjonariusze 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, rozwiązanego 7.12.1954 r., zostali już 
objęci zarówno odpowiedzialnością karną, jak obniżeniem emerytur i prawami 
natury, która sprawiła, że żyje ich – jak mi wiadomo – zaledwie kilkanaście osób 
(najmłodszym wiekiem „ubecy”, mają około 85 lat). Zatem o jakiej 
„dezubekizacji” tu mowa? Wprost zdumiewa mnie taka ignorancja faktów 
historycznych u doktora habilitowanego nauk humanistycznych. 

Podinsp. Policji w st. spocz. W. H. 

 

Niewiniątka z dobrej zmiany 
https://www.salon24.pl/u/nieboszczyk/813044,niewiniatka-z-dobrej-
zmiany 

Najpierw wprowadza się stalinowską odpowiedzialność zbiorową, a 
potem - gdy widać jakie to ohydne - zaczyna się selekcja winnych. Nagle 
jedni są bardziej winni, a drudzy nie dość, że mniej, to nawet zupełnie 
nie. Ustawa dezubekizacyjna miała być orężem dziejowej 
sprawiedliwości. 
 

O nowych kadrach "nieskażonych codzienną praktyką"… 
Szkoła w Szczytnie usuwa kuriozalny zapis, 
http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-o-nowych-kadrach-
nieskazonych-codzienna-praktyka-szkola-w-sz,nId,2562505#. 

Zamieszanie wokół kuriozalnego zapisu w uchwale senatu Wyższej Szkoły 
Policji w Szczytnie. Jak donoszą reporterzy śledczy RMF FM, w 
uzasadnieniu do decyzji o powołaniu nowego kierunku studiów - Nauki o 
policji - znalazło się stwierdzenie, że chodzi o powołanie nowych kadr 
"nieskażonych codzienną praktyką zawodową". Uczelnia usunęła już to 
kontrowersyjne sformułowanie. 

https://www.salon24.pl/u/nieboszczyk/813044,niewiniatka-z-dobrej-zmiany
https://www.salon24.pl/u/nieboszczyk/813044,niewiniatka-z-dobrej-zmiany
http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-o-nowych-kadrach-nieskazonych-codzienna-praktyka-szkola-w-sz,nId,2562505
http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-o-nowych-kadrach-nieskazonych-codzienna-praktyka-szkola-w-sz,nId,2562505
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Kolejny janczar dobrej zmiany. Ot co, a był w OTTO 
http://pressmania.pl/jestesmy-we-wlasnym-kraju-obrazani-wyzywani-od-
antysemitow-i-jeszcze-za-to-szczodrze-placimy-ewenement-w-skali-
swiatowej/ 

Jesteśmy we własnym kraju obrażani, wyzywani od antysemitów i jeszcze 
za to szczodrze płacimy. Ewenement w skali światowej. 

 

Kukiz’15 za degradacją wojskowych pachołków Moskwy 
w POLSKICH mundurach 

https://www.salon24.pl/u/jozefbrynkus/849913,kukiz-15-za-degradacja-
wojskowych-pacholkow-moskwy-w-polskich-mundurach 

W trakcie plenarnego posiedzenia Sejmu przedstawiłem stanowisko Klubu 
Kukiz’15 do projektu ustawy o pozbawianiu stopni wojskowych osób i 
żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą 
sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu oraz o zmianie ustawy o 
powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Zemsta rodzi zemstę, pośle Kaczyński, 
http://wyborcza.pl/7,95891,23221995,zemsta-rodzi-zemste-posle-
kaczynski.html?disableRedirects=true 

Panie Pośle Kaczyński, Piszę do Pana jako polityka, animatora, 
funkcjonariusza i człowieka odpowiedzialnego między innymi za śmierć 37 
ofiar podłej ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, /.../ i ciężki los, jaki zgotował Pan mi 
osobiście oraz innym Polakom, przybliżając próg naszego życia, 
przysparzając zgryzoty z powodu nieuchronnego ubóstwa naszych żon, 
tudzież dzieci, którym przyjdzie żyć z uzyskanych po nas wdowich i 
sierocych rent rodzinnych. 

 

 

 

 

http://pressmania.pl/jestesmy-we-wlasnym-kraju-obrazani-wyzywani-od-antysemitow-i-jeszcze-za-to-szczodrze-placimy-ewenement-w-skali-swiatowej/
http://pressmania.pl/jestesmy-we-wlasnym-kraju-obrazani-wyzywani-od-antysemitow-i-jeszcze-za-to-szczodrze-placimy-ewenement-w-skali-swiatowej/
http://pressmania.pl/jestesmy-we-wlasnym-kraju-obrazani-wyzywani-od-antysemitow-i-jeszcze-za-to-szczodrze-placimy-ewenement-w-skali-swiatowej/
https://www.salon24.pl/u/jozefbrynkus/849913,kukiz-15-za-degradacja-wojskowych-pacholkow-moskwy-w-polskich-mundurach
https://www.salon24.pl/u/jozefbrynkus/849913,kukiz-15-za-degradacja-wojskowych-pacholkow-moskwy-w-polskich-mundurach
http://wyborcza.pl/7,95891,23221995,zemsta-rodzi-zemste-posle-kaczynski.html?disableRedirects=true
http://wyborcza.pl/7,95891,23221995,zemsta-rodzi-zemste-posle-kaczynski.html?disableRedirects=true
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KORESPONDENCI NAPISALI 
ZARZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU 

KOŁO W KOŚCIERZYNIE. 
SPOTKANIE Z OKAZJI DNIA KOBIET 

W dniu 10 marca 2018 r., Zarząd Koła SEiRP w Kościerzynie 
zorganizował dla emerytów oraz ich współmałżonków spotkanie 
integracyjne z okazji Dnia Kobiet w restauracji „Gryf” w Kościerzynie. W 
spotkaniu na zaproszenie naszego Koła uczestniczył Prezes Koła ZEiRP 
RP w Kościerzynie kol. Wacław Potrykus wraz z małżonką. 
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Zaproszonych gości oraz członków naszego Koła wraz z małżonkami 
przywitał Prezes kol. Roman Jereczek w imieniu Zarządu Koła wszystkim 
paniom obecnym na spotkaniu złożył gorące życzenia spełnienia 
marzeń, szczęścia i radości oraz zdrowia. Następnie przedstawił 
propozycję przebiegu spotkania oraz omówił aktualną sytuację 
działalności Koła na przełomie 2017/2018 roku wraz z planami na rok 
obecny. Również uroczystym momentem było wręczenie odznaczeń „Za 
zasługi dla SEiRP” z dyplomem kolegom Stanisławowi Jarzombek i 
Mieczysławowi Słomińskiemu członkom naszego Koła. 
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Podczas trwającego ponad 5 godzin spotkania integracyjnego dopisała 
frekwencja członków Koła SEiRP w Kościerzynie oraz emerytów 
naszego środowiska. Obecnych było 70 osób. W trakcie spotkania nie 
zabrakło oczywiście czasu na długie rozmowy o aktualnej sytuacji 
środowiska emerytów i rencistów policyjnych, wspomnień z minionych lat 
służby oraz obecnego życia rodzinnego. 

Oprac. oraz foto: Józef Landowski 
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KOŁO W WEJHEROWIE. 
„MORSY” WŚRÓD CZŁONKÓW KOŁA 

Podczas aktualnie trwającego sezonu morsowania (październik - 
kwiecień) niektórzy członkowie Wejherowskiego Koła SEiRP wspólnie z 
członkami "Wejherowskiego Klubu Morsów" zażywają dwa razy w 
tygodniu (sobota i niedzielę) lodowatej kąpieli w pobliskim jez. Dobrym, 
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lub w morzu. Jak mówi uczestnik kąpieli kol. Tadeusz Trocki minusowa 
temperatura otoczenia i lodowata woda korzystnie wpływają na właściwe 
funkcjonowanie organizmu, a tym samym uodpornia ciało na niskie 
temperatury itp. Ponadto czynnie uczestniczą w międzynarodowych 
zlotach morsów np. w Karlskronie w Szwecji czy w ogólnopolskich 
zlotach. 

Henryk Kaźmierski - rzecznik ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni 

Zdj. Tadeusz Trocki 

 

KOŁO W SOPOCIE 
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W dniu 16 marca 2018 roku w Domu Wczasowym "Sopocki Zdrój" 
w Sopocie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze 
SEiRP Koła sopockiego. Zebranie otworzył Prezes Koła SEiRP w 
Sopocie Andrzej Kurszewski, który na wstępie poinformował o 
śmierci emeryta kol. Henryka Kojsa, którego pamięć uczczono 
chwilą ciszy, a następnie powitał przybyłych członków 
Stowarzyszenia i zaproszonych gości w osobach: insp. Piotra Bolina, 
Komendanta Miejskiego Policji w Sopocie, podinsp. Michała 
Biedrawę, I zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Sopocie, kol. 
Erwina Brugemanna, Wiceprezesa ZW SEiRP w Gdańsku s/s w 
Gdyni. 

 

Po przyjęciu porządku obrad prezes kol. Andrzej Kurszewski złożył 
sprawozdanie z działalności za okres kadencji 2014-20128, zaś 
skarbnik Koła sprawozdanie finansowe a Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej po odczytaniu sprawozdania złożył wniosek o udzielenie 
absolutorium ustępującemu Zarządowi, które w wyniku głosowania 
zostało udzielone jednogłośnie. 
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Następnie zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do wyboru 
nowego Zarządu Koła. Prezesem Koła ponownie został kol. Andrzej 
Kurszewski, V-ce Prezesami kol. Tadeusz Montowtt, kol. Stanisław 
Kossak, skarbnikiem został kol. Marek Głodowski, sekretarzem kol. 
Tadeusz Węsierski, zaś członkami zostali kol. kol. Jacek Kothe i 
Zdzisław Marek Chrzanowski. Wybrano również Komisję 
Rewizyjną Koła w trzyosobowym składzie oraz delegatów na Zjazd 
Wojewódzki. 

Andrzej Kurszewski - Prezes SEiRP Koła w Sopocie 

zdjęcia: Kazimierz Czabrowski 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE 
14 marca 2018 r., z inicjatywy Platformy Obywatelskiej odbyło się 
spotkanie przedstawicieli emerytów mundurowych Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych w Olsztynie z Tomaszem 
Siemoniakiem, byłym wiceprezesem Rady Ministrów i ministrem Obrony 
Narodowej w rządzie PO-PSL, wiceprzewodniczącym PO. 

W spotkaniu uczestniczył wiceprezydent Olsztyna Jarosław Słoma, 
który rozpoczynając spotkanie zaznaczył, że Platforma Obywatelska 
wychodzi do wyborców ze swoją ofertą programową i jest to dobra okazja 
do rozmowy z różnymi środowiskami na jej temat. Stąd też spotkania ze 
środowiskami służb mundurowych – powiedział. 

Aktywność Platformy Obywatelskiej w tym środowisku potwierdził 
wicepremier Tomasz Siemoniak. Odbywamy spotkania, gdyż chcemy 
usłyszeć, jak jest oceniana panującą sytuacja - powiedział. Platforma 
Obywatelska – mówił dalej - współpracuje z Federacją Służb 
Mundurowych RP i ze środowiskiem, które zebrało podpisy pod 
obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 
r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…). Po wyborach 
trzeba doprowadzić do uchylenia represyjnej ustawy z 16 grudnia 2016 
r. Grzegorz Schetyna zapowiedział uchwalenie Aktu Odnowy 
Demokracji, czyli jednej wielkiej ustawy, w której przywrócona zostanie 
niezależność Trybunału Konstytucyjnego, sądów, prokuratorów i mediów 
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publicznych.  W Akcie tym znajdzie się też wasza sprawa – powiedział 
Tomasz Siemoniak. 

Odniósł się również do niedawno przyjętej ustawy degradacyjnej. 
Degradowanie osób nieżyjących jest niedopuszczalne, skandaliczne - 
powiedział. Tego nie robili nawet komuniści. Obniżenie dziś świadczeń 
emerytalnych emerytom wojskowym, po udanym przeprowadzeniu przez 
ministra Błaszczaka ustawy MSWiA, jest możliwe – stwierdził. 

Dyskusja w czasie spotkania była wyważona i chwilami emocjonalna. 
Emeryci nie kryli swego rozżalenia. Wielu z nas po wejściu ustawy 
represyjnej znalazło się w trudnej sytuacji życiowej, wręcz dramatycznej. 
Jesteśmy osobami w podeszłym wieku, osobami schorowanymi, często 
już samotnymi. Mając zagwarantowane przez państwo stałe i pewne 
dochody, podejmowaliśmy zobowiązania finansowe i kredyty. Po 1989 r. 
tworzyliśmy od podstaw nowe służby, narażaliśmy nasze zdrowie i życie. 
Jako funkcjonariusze wykonaliśmy wobec państwa swoje zobowiązanie, 
natomiast Państwo Polskie nie dotrzymało. Przyjęta ustawa zerwała 
umowę zawartą w 1990 r. między zweryfikowanymi pozytywnie 
funkcjonariuszami różnych służb mundurowych a państwem. Skutkiem 
przyjętej ustawy jest wiele ofiar śmiertelnych, a będzie ich więcej, gdy 
sądy zaczną rozpatrywać nasze odwołania, a rozstrzygnięcia będą 
niekorzystne. Absurdem jest, że w lepszej sytuacji są osoby skazane i 
odbywające wyroki pozbawienia wolności. Ich przelicznik emerytalny jest 
korzystniejszy – mówili emeryci. 

Padło sporo gorzkich słów na temat uchwalonej w 2009 roku pierwszej 
ustawy obniżającej świadczenia emerytalne funkcjonariuszom służb 
mundurowych za czasów rządu koalicji PO-PSL. Ustawy tej nie da się 
obronić pod względem prawnym. Odebrała nie tylko prawa nabyte i 
działała wstecz, ale zastosowana odpowiedzialność zbiorowa ma 
znamiona faszyzmu – przekonywali wicepremiera Tomasza Siemoniaka 
emeryci. 

Wszystkich interesowało, jak zachowają się posłowie Platformy 
Obywatelskiej na najbliższym posiedzeniu Sejmu, w dniu 22 marca br. 
podczas referowania przez Andrzeja Rozenka, obywatelskiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy Policji i czy mogą liczyć na ich poparcie. 
Według nich jest to swoisty test dla partii politycznych i posłów, którzy 
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zapewniali swoje poparcie dla proponowanej ustawy. Jak zauważyli, 
jedyną partią, która jednoznacznie opowiedziała się za nowelizacją 
ustawy i udzieliła im wsparcia jest Sojusz Lewicy Demokratycznej. Także 
europosłowie SLD zorganizowali w siedzibie Parlamentu Europejskiego 
konferencję nt. „Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy policji i 
żołnierzy”. Dopytywali więc, czy mogą w tej sprawie liczyć na poparcie 
europosłów Platformy Obywatelskiej w strukturach europejskich, 
ponieważ podczas wysłuchania w Brukseli zainteresowanie ze strony 
europosłów było słabe. Trudno też było nie odnieść wrażenia podczas 
odbytych spotkań z posłami różnych partii politycznych na temat 
represyjnej ustawy, że posłowie głosowali nad ustawą, której nie znali. 
Problemem też jest słabe zainteresowanie ze strony mediów i polityków 
sprawą represjonowanych emerytów mundurowych. Tylko nieliczni 
dziennikarze i politycy podejmują ten temat. Posłowie nie powinni 
traktować ustawy jak „gorącego kartofla”, lecz włączyć się do medialnych 
dyskusji. 
Zdajemy sobie sprawę - odpowiedział Tomasz Siemoniak, że SLD 
mocno optuje w sprawie, ale on nie widzi w tym problemu. Będziemy 
wspierać emerytów w Sejmie. Zadbamy, aby posłowie byli obecni na sali 
w Sejmie podczas czytania obywatelskiego projektu ustawy i aby głos 
dotarł do opinii publicznej. Udzielimy poparcia w Unii Europejskiej i 
Radzie Europy – zapewnił Tomasz Siemoniak. 
Odpowiadając na zarzuty dotyczące uchwalenia ustawy w 2009 r. 
Tomasz Siemoniak stwierdził, że była wtedy inna sytuacja i osobiście 
uważa, że uchwalenie jej było słuszne argumentując niskimi emeryturami 
innych grup emerytów. 
Tomasz Siemoniak odniósł się do zbliżających wyborów 
samorządowych. Mamy program, możemy iść do wyborów w koalicjach 
lub samodzielnie – stwierdził. Istotnym jest skutecznie zatrzymać Prawo 
i Sprawiedliwość, które chce kontrolować cały obszar kraju i pozbawić 
kontroli samorządowców. Istotą sukcesu wyborczego jest wysoka 
frekwencja – powiedział. Trzeba wygrać wybory, aby załatwić pewne 
sprawy. Trzeba patrzeć w przyszłość. 

Jolanta Ołów 

Rzecznik prasowy ZW SEiRP w Olsztynie 
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KOŁO W BARTOSZYCACH. 
RELACJA Z ZEBRANIA (WARMIA I MAZURY) 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła SEiRP w Bartoszycach 
(Warmia i Mazury) odbyło się dn. 16.03.2018 r w przyjaznych dla 
bartoszyckich emerytów i rencistów policyjnych pomieszczeniach 
świetlicy tutejszej Komendy Powiatowej. 
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W zebraniu uczestniczyli zaproszeni przez Zarząd Koła: mł. Insp. 
Przemysław Fiertek - Komendant Powiatowy Policji w Bartoszycach i 
jego Zastępca insp. Piotr Zabuski, a także prezes Zarządu 
Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie kol. Jerzy K. Kowalewicz i Sekretarz 
ZW kol. Ewa Napora. 



60 
 

Biuletyn Informacyjny nr 4 (70) 2018 

Podczas zebrania Pan Komendant 
udzielił informacji dot. pracy podległej 
mu jednostki, w tym o rozpoczynającej 
się budowie nowej siedziby Komendy 
Powiatowej, której budynek ma 
odpowiadać normom obowiązującym 
w Unii Europejskiej. Było też dużo 
merytorycznych pytań. Insp. Piotr 
Zabuski zaprezentował zebranym 
nowy wzór umundurowania 
służbowego (na zdjęciu). Ustępujący 
Prezes Zarządu Koła Henryk 
Biculewicz przedstawił sprawozdanie i 
informację o działalności Koła za lata 
2014-2017. Podziękował za pracę 
społeczną członkom Zarządu, a 
szczególności: skarbnikowi 
Mieczysławowi Kubeł, Sekretarzowi 
Koła Wiesławowi Bernatowiczowi i 
przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej 
kol. Januszowi Pasjakowi. 

W jawnych wyborach Zarządu Koła 
wybrano: Prezesem – Henryka 
Biculewicz, Wiceprezesem – Henryka 
Sołodki; Skarbnikiem – Mieczysława 
Kubeł; Sekretarzem – Wiesława 

Bernatowicza, członka Zarządu – Witolda Czerniawskiego. Komisja 
Rewizyjna: Przewodniczący: Janusz Pasjak, członek Komisji - Wojciech 
Łokuciejewski. Delegatami na Walny Zjazd Wojewódzki SEiRP zostali 
wybrani: Henryk Biculewicz, Eugeniusz Koncewicz i Mieczysław Kubeł. 

W części końcowej Ewa Napora i Jerzy K. Kowalewicz poinformowali 
zebranych o sprawach Stowarzyszenia, staraniach o zmianę ostatniej 
ustawy represyjnej i planach SEiRP na przyszłość. 

Opracował: Jerzy K. Kowalewicz 

Foto: Henryk Sołodki 
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ZARZĄD OKRĘGOWY W PIOTRKOWIE 
TRYBUNALSKIM 

SPOTKANIE W KOBIELACH WIELKICH 

W dniu 15 lutego 2018 r. w Kobielach Wielkich w pow. radomszczańskim 
odbyło się otwarte spotkanie z Przewodniczącym SLD  
p. Włodzimierzem Czarzastym, które zorganizowała Rada Powiatowa 
SLD w Radomsku. Na spotkanie został zaproszony Prezes ZO SEiRP w 
Piotrkowie Trybunalskim Kol. Wojciech Trzeciecki. W spotkaniu tym 
uczestniczył również Przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD  
p. Tomasz Trela. W trakcie spotkania prezes wręczył 
Przewodniczącemu Zarządu Powiatowego SLD w Radomsku  
p. Arkadiuszowi Ciach pisemne podziękowanie za zaangażowanie się 
w udzieleniu pomocy w akcji zbierania podpisów na listach poparcia pod 
obywatelskim projektem 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. W podziękowaniu zawarte zostały między innymi 
serdeczne słowa, m. in., że: 
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” Wasze wsparcie w tej niezwykłej dla nas chwili - podjęcia działań 
w walce o naszą cześć, godność oraz należne nam niezbywalne 
prawa gwarantowane Konstytucją RP - były dla nas niezwykle cenne 
i budujące, za co jesteśmy Państwu bardzo wdzięczni. To dzięki 
takim ludziom jak Państwo udało nam się zebrać i złożyć w 
Kancelarii Sejmu ĆWIERĆ MILIONA podpisów poparcia dla 
"naszego" projektu ustawy usuwającej z polskiego systemu 
prawnego zapisy represyjnej ustawy emerytalnej z dnia 16 grudnia 
2016 r. krzywdzącej znaczną część emerytów i rencistów 
mundurowych oraz ich rodzin”. 
Tekst: Marek Predoń 

Zdjęcie: Andrzej Gasik 

 

DZIEŃ KOBIET W PIOTRKOWIE 
TRYBUNALSKIM 
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W dniu 13 marca 2018 r. w Piotrkowie Trybunalskim w lokalu 
„Restauracja – Meckier” Zarząd Koła Terenowego SEiRP w Piotrkowie 
Trybunalskim zorganizował uroczyste spotkanie z emerytkami i 
rencistkami służby mundurowej z okazji Dnia Kobiet. W uroczystości 
udział wzięli i życzenia paniom złożyli: Krzysztof Chojniak – prezydent 
miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Ryszard Musiałowicz – 
przedstawiciel Starosty piotrkowskiego, Włodzimierz Alama – prezes 
zarządu koła terenowego SEiRP w Piotrkowie Trybunalskim, Eugeniusz 
Czajkowski – prezes honorowy ZO SEiRP w Piotrkowie Trybunalskim, 
Jan Dziemdziora – radny miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

W podziękowaniu za trudy codziennego i niełatwego życia wraz z 
życzeniami, wręczono Paniom bukiety kwiatów. Następnie przy 
wspólnym obiedzie, ciastach, słodyczach odbyła się wspólna biesiada. 

Tekst: Marek Predoń 

Zdjęcie: Mirosław Babiarczyk 
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POSIEDZENIE ZO W PIOTRKOWIE 
TRYBUNALSKIM 

 
W dniu 14 marca 2018 r. w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się 
posiedzenie Zarządu Okręgowego SEiRP w Piotrkowie Trybunalskim. 
Posiedzeniu przewodniczył Kol. Wojciech Trzeciecki – prezes Zarządu. 
W posiedzeniu wdział wzięli prezesi Kół SEiRP z Tomaszowa 
Mazowieckiego, Piotrkowa Trybunalskiego, Opoczna, Koluszek i 
Radomska wchodzący w skład zarządu. W toku posiedzenia 
wypracowano wytyczne i założenia pod kątem przygotowania 
Stowarzyszenia do zbliżających się wyborów nowych władz w związku 
ze zbliżającym się upływem terminu kadencji. Kol. Wojciech Trzeciecki 
omówił i przekazał najnowsze informacje z posiedzenia Zarządu 
Głównego SEiRP, który odbył się w dniu 9 marca 2018 r. w Warszawie. 

Tekst i zdjęcie: Marek Predoń 
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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 
  



66 
 

Biuletyn Informacyjny nr 4 (70) 2018 

OLSZTYŃSKI BIULETYN INFORMACYJNY 
NR 95 

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

Jest także w sieci: 
https://issuu.com/obizwseirpolsztyn/docs/obi095 

archiwum od nr 69: 
https://issuu.com/search?q=zwseirp&type=publication&language=pl 
archiwum do nr 69: 
http://spoti.pl/zwseirpolsztyn/profil/publikacje 
  

https://issuu.com/obizwseirpolsztyn/docs/obi095
https://issuu.com/search?q=zwseirp&type=publication&language=pl
http://spoti.pl/zwseirpolsztyn/profil/publikacje
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PROGRAM UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE "SEIRP 2016" 
1. Grupowe ubezpieczenie na życie – link:  

Grupowe ubezpieczenie na życie "Warta Ekstrabiznes Plus". 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia: 
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Ekstrabiznes_Plus_OW
U_2015.pdf 

2. Warianty ubezpieczenia – tabele 

 

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Ekstrabiznes_Plus_OWU_2015.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Ekstrabiznes_Plus_OWU_2015.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Ekstrabiznes_Plus_OWU_2015.pdf
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dane kontaktowe: 

Barbara Lachowicz: 

tel.+48 739 009 954, 

e-mail: blachowicz@kdb-brokerzy.pl 
 

mailto:blachowicz@kdb-brokerzy.pl
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