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Od Redaktora 

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

1. ebiuletyn@seirp.pl 

2. sekretariat@seirp.pl  

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

 pliki fotograficzne - format JPG, rozdzielczość do 300 kilobajtów, 

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

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

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

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

 
Redaktor 

  

mailto:ebiuletyn@seirp.pl
mailto:sekretariat@seirp.pl
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ZARZĄD GŁÓWNY 
Pismo Prezesa ZG SEIRP skierowane do 

dyrektora ZER MSWiA z 18.07.2018 roku w 
trybie przepisów ustawy o dostępie do 

informacji publicznej. 
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ODPOWIEDŹ ZER MSWIA Z 27.07.2018 

Temat UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

Od Dorota Cyngot <d.cyngot@zer.msw.gov.pl> 

Do <sekretariat@seirp.pl> 

Data 27-07-2018 12:50 

 

Szanowny Panie Prezesie, 

W odpowiedzi na pytanie Pana Prezesa z dnia 18 lipca 2018 r. o udzielenie informacji publicznej 
uprzejmie informuję: 

1. Realizując postanowienia ustawy dezubekizacyjnej Dyrektor ZER MSWiA wydał 56 544 
decyzji o ponownym ustaleniu wysokości świadczeń. 

2. Do ZER MSWiA wpłynęło 25 900 odwołań do sądu, złożonych przez 22 015 
świadczeniobiorców. Różnica w liczbie złożonych odwołań i liczbie osób, które złożyły 
odwołania wynika z tego, iż osoby uprawnione jednocześnie do dwóch świadczeń, tj. do 
emerytury policyjnej i do policyjnej renty inwalidzkiej otrzymały dwie decyzje, o ponownym 
ustaleniu wysokości świadczenia, i w takim przypadku składały jednocześnie odwołania od obu 
decyzji. 

3. Wg stanu na 18 lipca 2018 r. ZER MSWiA przekazał do Sądu Okręgowego w Warszawie, 
XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych wraz z aktami sprawy odwołania 16.294 
świadczeniobiorców. 

4. Wg stanu na dzień 18 lipca 2018 r. pozostały do przekazania odwołania 5721 
świadczeniobiorców. 

5. Wg stanu na dzień 30 lipca 2018 r. ZER MSWiA przekazał do Sądu Okręgowego w 
Warszawie odwołania 17.715 świadczeniobiorców, co stanowi ok. 80 % świadczeniobiorców. 

 
Z poważaniem 
Dorota Cyngot 
Zastępca Dyrektora 
Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA 
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24 LIPCA - ŚWIĘTO POLICJI. KU PAMIĘCI!!! 

Jarosław Kaczyński jako kandydat na prezydenta, w dniu 17.06.2010 
składa policjantom obietnice i zapewnienia: 
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INFOTEKA NR 16 
PRZEGLĄD MEDIÓW (19 08 2018)  

Zawiera skrót artykułów opublikowanych w prasie i mediach 
elektronicznych w wyborze dokonanym w Biurze ZG SEiRP.  

Kolejny numer Infoteki opublikujemy we wrześniu i poświęcimy głównie 
zagadnieniom związanym z weryfikacją, lustracją i konsekwencjami ustaw 
represyjnych stosowanych przez IPN i ZER MSWiA wobec 
funkcjonariuszy pionu polityczno-wychowawczego 

Inkwizytorzy 
http://zbfsop.pl/index.php/archiwum/116-inkwizytorzy 

Opublikowano: 2.12.2004. Mirosław Karwat (politolog, profesor Uniwersytetu 
Warszawskiego): 

"...Choć inkwizytorzy najlepiej czują się w reżimach totalitarnych i 
autorytarnych, to jednak znajdują dla siebie pole popisu również w 
demokracji. (..) Inkwizytorstwo to niezwykle przemyślana metoda 
nadużycia instytucji i nastrojów demokratycznych do narzucenia 
autorytarnego układu. /…/ 

 

Dość prześladowania emerytów mundurowych 
https://pl-pl.facebook.com/1777736369171619/posts/przedstawiam-
biuletyn-kt%C3%B3ry-otrzyma%C5%82em-od-naszych-
represjonowanych-koleg%C3%B3w-mo%C5%BCe-/2186757841602801/ 

„Przedstawiam biuletyn, który otrzymałem od naszych represjonowanych 
kolegów. Może treści zawarte w tej publikacji staną się inspiracją dla 
podejmowania dalszych działań w naszej sprawie. Przedstawione 
propozycje wysłane zostały również do Pana Przewodniczącego FSSM 
RP.” 

http://zbfsop.pl/index.php/archiwum/116-inkwizytorzy
https://pl-pl.facebook.com/1777736369171619/posts/przedstawiam-biuletyn-kt%C3%B3ry-otrzyma%C5%82em-od-naszych-represjonowanych-koleg%C3%B3w-mo%C5%BCe-/2186757841602801/
https://pl-pl.facebook.com/1777736369171619/posts/przedstawiam-biuletyn-kt%C3%B3ry-otrzyma%C5%82em-od-naszych-represjonowanych-koleg%C3%B3w-mo%C5%BCe-/2186757841602801/
https://pl-pl.facebook.com/1777736369171619/posts/przedstawiam-biuletyn-kt%C3%B3ry-otrzyma%C5%82em-od-naszych-represjonowanych-koleg%C3%B3w-mo%C5%BCe-/2186757841602801/
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Interpelacja nr 22709 do ministra spraw wewnętrznych i 
administracji 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=30C2E3CA
&view=6 

dotyczy pozbawienia prawa do sądu odwołujących się emerytów 
mundurowych 

 

Interpelacja nr 22710 do ministra spraw wewnętrznych i 
administracji 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=4C523300
&view=6 

dotyczy wykorzystania środków finansowych z tzw. ustawy 
dezubekizacyjnej 

 

Prof. Jadwiga Staniszkis: Pisiaki zaczynają się bać 
https://wiadomo.co/prof-jadwiga-staniszkis-pisiaki-zaczynaja-sie-bac/ 
19.07.2018. Justyna Koć 

To autorytarny anarchizm. To właśnie anarchizm jest nastawiony na 
zniszczenie państwa i przeniesienie całej władzy do społeczeństwa. PiS 
do tego dodaje jeszcze autorytarną zmianę społeczeństwa. Zresztą oni 
ciągle mówią o przekształcaniu - mówi nam prof. Jadwiga Staniszkis, 
socjolog. 

 

Policja polityczna. Operacja „Rekonesans” – setki 
tajniaków śledziły manifestujących 
https://oko.press/policja-polityczna-operacja-rekonesans-setki-tajniakow-
sledzily-manifestujacych-czesc-i/ 

29.07.2018, Bianka Mikołajewska (część I) 

OKO.press dotarło do dokumentów z policyjnej akcji zabezpieczenia 
ubiegłorocznych protestów przeciwko pisowskim ustawom o sądach. Do 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=30C2E3CA&view=6
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=30C2E3CA&view=6
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=4C523300&view=6
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=4C523300&view=6
https://wiadomo.co/prof-jadwiga-staniszkis-pisiaki-zaczynaja-sie-bac/
https://wiadomo.co/author/justyna-koc/
https://oko.press/policja-polityczna-operacja-rekonesans-setki-tajniakow-sledzily-manifestujacych-czesc-i/
https://oko.press/policja-polityczna-operacja-rekonesans-setki-tajniakow-sledzily-manifestujacych-czesc-i/
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akcji rzucono tysiące policjantów, w tym setki tajniaków, ścigających 
najgroźniejszych przestępców. Raportowali o każdym kroku 
manifestujących. Zwłaszcza opozycji pozaparlamentarnej i 
parlamentarnej oraz młodzieży. 

 

Prof. Andrzej Zoll: Nic w działalności Dudy nie zasługuje na 
docenienie 
https://wiadomo.co/prof-andrzej-zoll-nic-w-dzialalnosci-andrzeja-dudy-
nie-zasluguje-na-docenienie/ 

6.08.2018, Justyna Koć 

Nie widzę nic w działalności prezydenta, co zasługiwałoby na docenienie. 
Miałem pewne złudzenie, gdy rok temu prezydent użył weta przy 
ustawach sądowych. Niestety, okazało się to tylko złudzeniem - tak prof. 
Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, podsumowuje w 
rozmowie z nami trzy lata urzędowania Andrzeja Dudy. - Moim zdaniem 
Andrzej Duda otrzymał wielką szansę, aby zrobić coś dobrego dla Polski. 

 

PSL nie odpuści pomysłu Emerytury bez podatku! 
https://www.salon24.pl/u/smiech/879116,psl-nie-odpusci-pomyslu-
emerytury-bez-podatku 

Projekt „Emerytura bez podatku” zakłada, że emeryci i renciści po wejściu 
w życie ustawy otrzymaliby „na rękę” świadczenia w wysokości kwoty 
brutto, czyli bez pomniejszania ich o podatek dochodowy od osób 
fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. 
 

Zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa ws. zeznań dot. obrad 
Sejmu z końca 2016 r. rozpozna radomski sąd 
http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1209016,zazalenie-na-odmowe-
wszczecia-sledztwa-ws-zeznan-dot-obrad-sejmu-z-konca-2016-r-
rozpozna-radomski-sad.html  

Aktualizacja: 08.08.2018 

https://wiadomo.co/prof-andrzej-zoll-nic-w-dzialalnosci-andrzeja-dudy-nie-zasluguje-na-docenienie/
https://wiadomo.co/prof-andrzej-zoll-nic-w-dzialalnosci-andrzeja-dudy-nie-zasluguje-na-docenienie/
https://wiadomo.co/author/justyna-koc/
https://www.salon24.pl/u/smiech/879116,psl-nie-odpusci-pomyslu-emerytury-bez-podatku
https://www.salon24.pl/u/smiech/879116,psl-nie-odpusci-pomyslu-emerytury-bez-podatku
http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1209016,zazalenie-na-odmowe-wszczecia-sledztwa-ws-zeznan-dot-obrad-sejmu-z-konca-2016-r-rozpozna-radomski-sad.html
http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1209016,zazalenie-na-odmowe-wszczecia-sledztwa-ws-zeznan-dot-obrad-sejmu-z-konca-2016-r-rozpozna-radomski-sad.html
http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1209016,zazalenie-na-odmowe-wszczecia-sledztwa-ws-zeznan-dot-obrad-sejmu-z-konca-2016-r-rozpozna-radomski-sad.html
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Sąd Rejonowy w Radomiu rozpozna sprawę zażalenia prezesa Sądu 
Okręgowego w Warszawie na postanowienie o odmowie wszczęcia 
śledztwa dot. złożenia fałszywych zeznań przez 233 świadków w 
postępowaniach dot. posiedzenia Sejmu RP w sali kolumnowej w grudniu 
2016 r. - poinformował w środę PAP zespół prasowy SN. 

 

Adam Bodnar dla Gazeta.pl: Skończy się jak u Niemöllera - 
Kiedy przyszli po mnie, nie było nikogo, kto mógłby 
protestować. 
3.07.2018, Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,161770,23628072,adam-
bodnar-rpo-dla-gazeta-pl-po-co-ludziom-sad-najwyzszy.html 

Sąd Najwyższy może realizować funkcję zapewniania poczucia wymiaru 
sprawiedliwości dzięki odrębności od innych władz. Na tym właśnie polega 
geniusz Monteskiusza i jego zasada trójpodziału władz - pisze dla 
Gazeta.pl Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. 

Sąd Najwyższy jest zazwyczaj niewidoczny dla obywateli. Na co dzień 
przeciętny obywatel nie docenia znaczenia Sądu Najwyższego dla 
budowania systemu prawnego. 

 

Ten bałagan musi zniknąć. Tylko tak wygramy z PiS. 
“Szpila” – Eliza Michalik dla CM. 
29.07.2018, Eliza Michalik 

https://crowdmedia.pl/ten-balagan-musi-zniknac-tylko-tak-wygramy-z-pis-
szpila-eliza-michalik-dla-cm/ 

LIST DO WSZYSTKICH, KTÓRZY CHCĄ WYGRAĆ Z PIS 

Wielce Szanowni i mniej szanowni niektórzy politycy, publicyści, historycy, 
działacze, politolodzy, prawnicy, a także autorzy dziwnych symetrycznych 
artykułów w prasie. 
 

 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,161770,23628072,adam-bodnar-rpo-dla-gazeta-pl-po-co-ludziom-sad-najwyzszy.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,161770,23628072,adam-bodnar-rpo-dla-gazeta-pl-po-co-ludziom-sad-najwyzszy.html
https://crowdmedia.pl/author/eliza-michalik/
https://crowdmedia.pl/ten-balagan-musi-zniknac-tylko-tak-wygramy-z-pis-szpila-eliza-michalik-dla-cm/
https://crowdmedia.pl/ten-balagan-musi-zniknac-tylko-tak-wygramy-z-pis-szpila-eliza-michalik-dla-cm/
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Za służbę w wolnej Polsce 
http://www.janusz-zemke.pl/internauci_pisza 

Piszmy, że obniżono emerytury także tym, którzy pracowali po 26 lat w 
wolnej Polsce. 

Szanowny Panie Pośle! 
Jest Pan jednym z niewielu polityków, którzy zajmują się ustawą 
represyjną i dlatego chciałabym Panu za to serdecznie podziękować. 
Jednocześnie zwracam się do Pana z ogromną prośbą w imieniu 
represjonowanych, aby w pismach pisać WPROST, tj., że obniżane są 
funkcjonariuszom emerytury za służbę w wolnej Polsce nawet za okresy 
do 26 lat. 

 

Zapytanie nr 7302 do ministra spraw wewnętrznych i 
administracji 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=31F5F5D6
&view=6  

w sprawie kryteriów stosowania przez ZER MSWiA art. 15c ustawy o 
zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji 

 

Znowu smutna wiadomość! 
https://www.facebook.com/FSSM.RP/ 

NiezaSŁUŻYLIŚMY udostępnił post. Marek Hebda 

Zmarła kolejna Ofiara zbrodniczej ustawy represyjnej - mjr MO w st. spocz. 
Jerzy PANTKOWSKI - b. Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr KWMO w 
Nowym Sączu. Przeżył 82 lata. Przed służbą i po jej zakończeniu w MO 
pracował jako nauczyciel w Liceum Pedagogicznym. Człowiek prawy, 
uczynny Kolega, sumienny i odpowiedzialny pracownik-oficer. 
  

http://www.janusz-zemke.pl/internauci_pisza
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=31F5F5D6&view=6
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=31F5F5D6&view=6
https://www.facebook.com/FSSM.RP/
https://www.facebook.com/FSSM.RP/?hc_ref=ARRJLW0Wji0I028OZdh3lA2U5mpgjdyaSgCSeIyXemGDLngVEST5aZC4ivw8Ovb9Yhw
https://www.facebook.com/marek.hebda.7/posts/2273278339355201
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FSSM RP: APEL PREZYDENTA 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH 
SPOTKANIE Z ANDRZEJEM ROZENEK 

W dniu 27.07.2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku odbyło 
się otwarte spotkanie zorganizowane przez Przewodniczącą Okręgu 
Rybnickiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej - Grażynę Graś. Gościem 
spotkania, którego tematem były: ”Represje wobec emerytów 
mundurowych i ich rodzin” oraz tegoroczne wybory samorządowe był 
kandydat na Prezydenta Miasta Warszawy - Andrzej Rozenek. 

W spotkaniu uczestniczyło ok.50 osób, głównie mieszkańcy Rybnika i 
okolic oraz członkowie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach, a 
także członkowie Koła z Gliwic. 
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Andrzej Rozenek i osoby zabierające głos w dyskusji jednoznacznie 
podkreślili, że ustawa represyjna z 16 grudnia 2016 r. dot. emerytów 
mundurowych i ich rodzin jest niezgodna z Konstytucją RP i odbiera 
bezprawnie emerytury i renty jako prawa nabyte. W demokratycznym 
państwie prawa nie może być odpowiedzialności zbiorowej.  

Omówiono także negatywne skutki wprowadzenia wym. ustawy oraz 
współpracę z partiami opozycji. Uczestnicy spotkania jednoznacznie 
stwierdzili, iż należy połączyć siły w taki sposób, aby pokonać partię 
rządzącą PIS w wyborach samorządowych do Europlarlamentu i 
Parlamentu. Partia PIS uchwala w Sejmie ustawy niezgodne z Konstytucją 
RP, prawem polskim i unijnym. Nie ma zgody na łamanie praworządności 
w kraju. 

W obronie niezawisłości Sądów w naszym kraju Andrzej Rozenek wraz z 
uczestnikami spotkania udał się pod Sąd Rejonowy w Rybniku, gdzie 
zostały zapalone znicze. 

Ewa Macek, Śląski Koordynator 

Emerytów i Rencistów Policyjnych 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE 
OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE 

12.08.2018 drużyna emerytów policyjnych w składzie: Jastrzemski 
Mirosław, Kotarek Paweł i Misiak Mirosław zajęła pierwsze miejsce wśród 
16 drużyn w Otwartych Zawodach Strzeleckich o puchar Marszałka 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Koledzy emeryci „wystrzelali” też 
indywidualnie najwięcej spośród wszystkich zawodników. 

Zawody odbyły się na odnowionej strzelnicy Ligi Obrony Kraju z okazji 
Dnia Wojska Polskiego, a głównym jej organizatorem było Koło Żołnierzy 
Rezerwy „Przeciwlotnik” i prezes Koła Jerzy Moskal. Medale i puchary 
wręczał w imieniu Marszałka Gustawa Brzezina Marcin Kuchciński 
członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego. 
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Zawody miały dwie konkurencje strzeleckie: karabin KBK AK47 i pistolet 
sportowy. 
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W obu konkurencjach drużyna SEiRP Olsztyn wystrzelała 271 pkt na 300 
możliwych. Drugą był zespół LOK „Ukiel” - 264 pkt, a trzeci KŻR 
„Przeciwlotnik” - 252 pkt. Indywidualnie nasi zawodnicy osiągnęli łącznie 
w obu konkurencjach wyniki: 

− Paweł Kotarek  – 91 pkt. 

− Mirosław Jastrzemski – 90 pkt 

− Mirosław Misiak  – 90 pkt. 

Należy dodać, że zwycięska drużyna nigdy nie strzelała w tym składzie, a 
ostatnie strzelanie jej członkowie odbyli ponad 2 lata temu. 

Pamiątkowymi medalami z okazji Dnia Wojska Polskiego uhonorowano 
także organizatorów i współorganizatorów Zawodów: 

1. Stowarzyszenie Kombatantów Wojska Polskiego „Przeciwlotnik” w 
Olsztynie 

2. Zarząd Powiatowy LOK w Olsztynie 

3. Zarząd Wojewódzki LOK w Olsztynie 

4. Obywatelski Parlament Seniorów, Delegatura Warmińsko - Mazurska 

Zakończenie zawodów podsumowała „żołnierska grochówka” 
przygotowana tym razem przez cywilną firmę cateringową. Stworzona na 
potrzeby tych Zawodów drużyna SEiRP planuje sięgać po dalsze puchary 
i medale na kolejnych zawodach emerytów i rencistów. 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU 
SPOTKANIE KÓŁ Z GNIEZNA, KALISZA, PIŁY 

W dniu 06 lipca 2018 roku, 25 osobowa grupa członków Kaliskiego 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych (w tym także grupa 
członków Koła PTTK „Z Buta”) gościła w Gnieźnie na zaproszenie 
tamtejszego koła emerytów. Było to kolejne spotkanie naszych 
zaprzyjaźnionych kół po czerwcowym spotkaniu w Kaliszu. W Gnieźnie 
dołączyli także do nas koledzy i koleżanki z koła w Pile. 

Gniezno bardzo atrakcyjna miejscowość, to pierwsza stolica Polski, 
pierwsza metropolia kościelna, miasto św. Wojciecha oraz archidiecezji. 

Spotkanie rozpoczęło się wspólnym zdjęciem pod pomnikiem króla 
Bolesława Chrobrego. 
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Pierwszym punktem zwiedzania było Muzeum Archidiecezjalne, 
obejmujące swoją opieką zbiory w skarbcu archikatedry gnieźnieńskiej. 
Zaś następnym punktem zwiedzania była już sama katedra, czyli: Drzwi 
Gnieźnieńskie i Podziemia katedry. Zwiedzano też Wielkopolski Park 
Etnograficzny – skansen wsi wielkopolskiej i Ostrów Lednicki – największa 
z pięciu wysp na jeziorze Lednica, prawdopodobne miejsce Chrztu Polski. 
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Po wyczerpującym i edukacyjnym dniu udaliśmy się na piknik 
zorganizowany na terenie Karczmy na Lednicy, która jest położona na 
terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego, nad pięknym jeziorem 
Lednickim, w bliskim sąsiedztwie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. 
Architekturą swą nawiązuje do tradycyjnego budownictwa ludowego, jak i 
do historii miejsca położenia. Tam czekał na nas przygotowany już grill 
(kiełbasa, mięso, ziemniaki, chleb ze smalcem, ogórki kwaszone, napoje), 
i tak po posileniu bawiliśmy się przy wspaniałej muzyce do późnego 
popołudnia. 

Wspólne spotkanie pokazało, iż po czerwcowym spotkaniu w Kaliszu 
inicjatywa wspólnego spędzania chwil przedstawicieli zaprzyjaźnionych 
kół jest godna naśladowania i kontynuowania. Do Kalisza wróciliśmy 
późno, ale w znakomitych nastrojach, mając za sobą mile spędzony dzień. 

Relację przekazał – Wojcieszak Adam 

Rzecznik prasowy – Wojciechowski Roman 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE 

KOŁO W LUBACZOWIE. DZIEŃ EMERYTA 
POLICYJNEGO 

Tradycyjnie już z okazji dnia emeryta policyjnego w Kole SEiRP w 
Lubaczowie 14.07.2018 r. odbyło się w restauracji „U Dina” spotkanie, na 
które przybyła liczna grupa emerytów policyjnych z powiatu 
lubaczowskiego.  

Podczas spotkania wspominano o chwilach trudnych, wesołych, niekiedy 
niebezpiecznych podczas pełnienia służby. Służby z końca lat 
dziewięćdziesiątych, która znacznie się różni od aktualnie pełnionej. 
Uczestnicy wycieczki do Buska Zdroju i Gór Świętokrzyskich, jaka odbyła 
się w maju br. dzielili się swoimi spostrzeżeniami z tymi emerytami, 
których to „Pierwsza Komunia” pozbawiła możliwości udania się na 
wojaże po województwie świętokrzyskim. 

Spotkanie po pewnym czasie przybrało formę zabawy tanecznej, a do 
tańca zagrywał zespół muzyczny „Akces” pod kierownictwem Kolegi 
Mariana Kowalskiego – emeryta policyjnego. Spotkanie przebiegło w miłej 
atmosferze do późnych godzin nocnych. 
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Autor: Marek Kisz 
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POSIEDZENIE PREZYDIUM ZW W RZESZOWIE 
W dniu 24 lipca 2018 r. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w Rzeszowie 
odbyło posiedzenie w sprawach rozwiązywania bieżących problemów. 

Prowadzący posiedzenie Jan Rusek, nowo wybrany prezes na VII 
Wojewódzkim Zjeździe Delegatów przedstawił informację o spotkaniu w 
dniu 18 lipca w Zarządzie Głównym w sprawach dalszych losów 
ubezpieczenia grupowego emerytów i członków Stowarzyszenia oraz o 
podejmowanych w tych sprawach przez Zarząd Główny 
przedsięwzięciach. Poinformował również o udziale po raz pierwszy po 
wyborach w spotkaniu integracyjnym z członkami koła w Sanoku. 

Pierwszy wiceprezes ZW, Wiktor Kowal przekazał informację o przebiegu 
Wojewódzkiego Święta Policji w Przemyślu oraz o udziale przedstawicieli 
Zarządu Wojewódzkiego i kół w pogrzebie długoletniego prezesa zarządu 
koła w Leżajsku, członka Zarządu Wojewódzkiego Władysława 
Bryniarskiego. W imieniu Zarządu Wojewódzkiego, członków 
Stowarzyszenia, kolegów i przyjaciół oraz w imieniu Zarządu 
Wojewódzkiego NZSS Policjantów zmarłego nad trumną pożegnał Wiktor 
Kowal. 

Wiktor Kowal przedstawił przyjętą przez Prezydium uchwałę, mocą, której 
powołano zespół do spraw opiniowania wniosków kierowanych do 
Zarządu Głównego o pomoc finansową ze środków pochodzących z 
odpisu 1% od podatku dochodowego w składzie: Wiktor Kowal, Stefania 
Rosińska i Danuta Gwóźdź. Przedstawił również przyjętą przez Prezydium 
uchwałę o powołaniu Bogusława Trzpit na administratora strony 
internetowej Zarządu Wojewódzkiego na nową kadencję. 

Przyjęło uchwałę o podziale zadań członków Prezydium oraz uchwałę o 
wyróżnieniach pochwałami członków koła w Ropczycach: Zbigniew 
Laskowski, Jacek Stelmach, Zygmunt Wawro, Elżbieta Kozubowska, 
Donisław Syniec i Zdzisław Kwiek – za wzorowe wywiązywanie się z 
obowiązków. 

Jan Rusek 
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UDZIAŁ SEIRP W OBCHODACH ŚWIĘTA 
POLICJI NA PODKARPACIU 

Wojewódzkie Święto Policji na Podkarpaciu odbyło się w Przemyślu. Po 
uroczystej Mszy Świętej w Bazylice Archidiecezjalnej dalsza część 
spotkania odbyła się na rynku według ceremoniału policyjnego, z udziałem 
władz rządowych i samorządowych województwa oraz miasta Przemyśla, 
powiatu przemyskiego, powiatów sąsiednich. W uroczystości brali udział 
przedstawiciele służb mundurowych oraz instytucji współdziałających z 
Komendą Wojewódzką i Miejską Policji w Przemyślu. 

Podczas uroczystego apelu Komendant Wojewódzki Policji insp. Henryk 
Moskwa w towarzystwie I zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. 
Andrzeja Szymczyka wręczył kilkudziesięciu policjantom awanse w 
stopniach służbowych oraz wyróżnienia. Insp. Henryk Moskwa witając 
przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, przedstawicieli służb 
mundurowych z kraju i zagranicznych formacji policyjnych, a także 
instytucji współdziałających z Policją powitał również obecnych na 
uroczystości emerytów policyjnych oraz innych organizacji 
pozarządowych. W uroczystości brał również udział I wiceprezes Zarządu 
Wojewódzkiego SEiRP Wiktor Kowal. Gośćmi apelu był Komendant 
Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta oraz byli 
komendanci wojewódzcy policji w Rzeszowie nadinsp. w st. spocz. Józef 
Gdański, nadinsp. w st. spocz. Zdzisław Stopczyk oraz insp. w st. spocz. 
Kazimierz Kędzierski. Uroczystość uświetniała Kompania Honorowa wraz 
ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz orkiestra 
dęta Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.  

W dniu 24 lipca, czyli w dniu Święta Policji pod tablicami umieszczonymi 
na frontonie Komendy Wojewódzkiej Policji ufundowanymi ku czci 
policjantów pomordowanych na wschodzie i poległych w służbie w latach 
1919-2009 odbył się uroczysty apel – zgodnie z ceremoniałem policyjnym. 
Podczas apelu przemówienie okolicznościowe wygłosił Komendant 
Wojewódzki insp. Henryk Moskwa i Z-ca Komendanta Głównego Policji 
nadinsp. Andrzej Szymczyk. Były też wystąpienia okolicznościowe z 
życzeniami świątecznymi dla funkcjonariuszy i pracowników policji 
wicewojewody Lucyny Podhalicz, wicemarszałka Województwa Bogdana 
Romaniuka, Przewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego Jerzego 
Cyprysia, a także przedstawiciela Stowarzyszenia „Policja 1939”, zaś 
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kapelan Policji ks. Marek Buchman odmówił z uczestnikami apelu 
modlitwę za pomordowanych i zmarłych policjantów. W apelu brała udział 
grupa członków Stowarzyszenia, w tym Prezydium Zarządu 
Wojewódzkiego. Pod wymienionymi wcześniej tablicami wiązankę 
kwiatów złożyła delegacja w składzie: prezes Zarządu Wojewódzkiego 
Jan Rusek I zastępca prezesa Wiktor Kowal, prezes Zarządu Koła w 
Rzeszowie Marian Bileńki. 

Po apelu odbyło się spotkanie członków Prezydium z udziałem 
zaproszonych gości: Komendanta Wojewódzkiego insp. Henryka Moskwy, 
jego zastępcy insp. Tadeusza Szymanka, kapelana Policji ks. Marka 
Buchmana, naczelników wydziałów Komendy Wojewódzkiej mł. Insp. 
Mariusza Skiby, pani Beaty Gołdy i przewodniczącego Zarządu 
Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Józefa Bąka, których w serdecznych 
słowach powitał prezes Zarządu Jan Rusek. Wiceprezes ZW Wiktor Kowal 
poinformował, iż na wniosek Zarządu Wojewódzkiego, Zarząd Główny 
Stowarzyszenia wyróżnił odznaką „Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP” 
Komendanta Wojewódzkiego insp. Henryka Moskwę, jego zastępcę insp. 
Zbigniewa Sowę, zastępców insp. Pawła Filipka, insp. Tadeusza 
Szymanka oraz panią Beatę Gołda. Obecnym na spotkaniu zostały 
wręczone wyróżnienia, za które podziękował Komendant Wojewódzki. 
Prezes Jan Rusek przekazał gratulacje wyróżnionym, Komendantowi 
gratulacje z okazji awansu na inspektora Policji oraz przekazał życzenia z 
okazji Święta Policji kierownictwu Komendy, policjantom oraz 
pracownikom Policji w województwie. Przekazał również życzenia 
przewodniczącemu Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów. 

Z satysfakcją należy przyjąć, iż z okazji Święta Policji w uroczystościach 
organizowanych przez kierownictwa komend miejskich i powiatowych 
Policji uczestniczyli przedstawiciele niemal wszystkich zarządów Kół 
Stowarzyszenia w województwie. W niektórych jednostkach wręczali 
policjantom wyróżnienia w postaci odznak i dyplomów. Podczas 
uroczystości w Komendzie Powiatowej w Brzozowie odznakę „Za zasługi 
dla SEiRP” z dyplomem wręczył zastępcy Komendanta Powiatowego 
podinsp. Mariuszowi Urbanowi prezes Zarządu Koła Adam Pobidyński, a 
w Ropczycach tę odznakę wręczył Komendantowi Powiatowemu podinsp. 
Wojciechowi Rakowi prezes koła Zbigniew Laskowski. W Leżajsku z tej 
okazji wręczono dyplomy uznania Zarządu Wojewódzkiego 10 
funkcjonariuszom. W Święcie Policji w Sanoku brał udział były Komendant 
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Powiatowy w tamtejszej jednostce, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego 
Stowarzyszenia insp. w st. spocz. Mirosław Pawełko.  

Doniosłą uroczystość dla funkcjonariuszy i pracowników Policji 
zorganizowało kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. 
Uroczystość odbyła się na rynku obok ratusza z pełnym ceremoniałem 
policyjnym z udziałem przedstawicieli samorządów miasta i powiatu oraz 
Wicewojewody Lucyny Podhalicz oraz przedstawicieli służb 
mundurowych i instytucji współdziałających z Komendą Miejską, a także 
księży utrzymujących przyjazne kontakty z Komendą Miejską na czele z 
kapelanem Policji ks. Markiem Buchmanem. W programie uroczystości 
były wystąpienia Komendanta Miejskiego insp. Bogusława Kani i 
Komendanta Wojewódzkiego insp. Henryka Moskwę oraz wręczenie 
dokumentów na awanse i wyróżnienia policjantkom i policjantom. Otwarto 
na tę okoliczność świąteczną wystawę „Policja w służbie mundurowej” 
oraz prezentowano wyposażenie Policji. 

Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia reprezentowali Prezes Jan Rusek 
wraz z I v-ce Prezesem Wiktorem Kowalem, który z Komendantem 
Wojewódzkim wręczył insp. Bogdanowi Kani odznakę „Za wybitne 
osiągnięcia dla SEiRP” i zastępcy Komendanta Miejskiego mł. insp. 
Mirosławowi Wośko odznakę „Za zasługi dla SEiRP” z dyplomem. 

Jan Rusek 
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WŁADYSŁAW BRYNIARSKI (1948-2018) 
ODSZEDŁ NA ZAWSZE 

7.07.2018 środowisko emerytów i rencistów policyjnych oraz czynnych 
funkcjonariuszy Policji Leżajska i województwa Podkarpackiego obiegła 
smutna wiadomość. W wieku 70 lat odszedł na zawsze nadkomisarz w 
st. spocz. Władysław Bryniarski. 
Jako młody człowiek urodzony w górskich Kościeliskach, 5 grudnia 1970 
roku przyjęty został do milicji w Jeleniej Górze, gdzie po przeszkoleniu 
został kontrolerem ruchu drogowego. Stamtąd przeniósł się na ziemie 
Rzeszowską do Komendy Powiatowej w Łańcucie, w której pracował jako 
kontroler ruchu drogowego. Mając doświadczenie policyjne i 
predyspozycje do kierowania zespołem, mianowany został Komendantem 
Posterunku w Rakszawie w powiecie łańcuckim, a następnie na 
stanowisko zastępcy Komendanta Powiatowego w Leżajsku, na którym to 
stanowisku zakończył służbę w roku 1991 w stopniu nadkomisarza. Jako 
funkcjonariusz wyróżniał się koleżeńskim układaniem stosunków z 
funkcjonariuszami i cieszył się uznaniem przełożonych. W czasie służby 
ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Policji oraz studia wyższe na 
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Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie uzyskując stopień 
magistra administracji. 

Po przejściu na emeryturę u Władysława ujawniła się dusza społecznika. 
Był organizatorem Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych w Leżajsku oraz jego prezesem i członkiem Zarządu 
Wojewódzkiego do ostatnich swoich dni. Cieszył się poważaniem nie tylko 
członków Stowarzyszenia, ale również całego środowiska leżajskich 
emerytów policyjnych, członków Zarządu Wojewódzkiego i Prezydium 
Zarządu Głównego. Cieszył się również poważaniem kolejnych 
komendantów powiatowych Policji w Leżajsku oraz miejscowych władz. 
Był popularny i znany w społeczeństwie Leżajska, które powierzyło mu 
pełnienia przez dwie kadencji funkcji radnego Rady Miejskiej Leżajska. 

W ostatniej drodze w uroczystości pogrzebowej żegnali Władysława 
członkowie Stowarzyszenia i emeryci Leżajska i Łańcuta, przedstawiciele 
Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia i NSZZ Policjantów, 
funkcjonariusze Policji z kierownictwem Komendy Powiatowej Policji z 
Leżajska oraz były przełożony zmarłego generał w st. spocz. Józef 
Gdański. Żegnali zmarłego Władysława Jego przyjaciele i koledzy oraz 
licznie uczestniczący w uroczystości pogrzebowej przedstawiciele 
społeczeństwa Leżajska. 

Uroczystość żałobną uświetniała asysta policyjna, która na cześć 
zmarłego oddała salwę honorową. W imieniu Zarządu Wojewódzkiego 
Stowarzyszenia i NSSZ Policjantów, pożegnał Władysława swoim 
wystąpieniem I Wiceprezes ZW SEiRP. 

Rzeszów, Wiktor Kowal. 

Autor: Bogusław Trzpit 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE 

ODSZEDŁ NASZ KOLEGA CEZARY BONG 

 W dniu 9 lipca 2018r. na Cmentarzu Powązki Wojskowe odbył się 
pogrzeb naszego kolegi Cezarego BONG byłego Prezesa Koła 33 SEiRP 
przy KSP w latach 2005 – 2010. 
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Będziesz zawsze w naszych sercach i pamięci! 

Jego Najbliższym składamy wyrazy szacunku i najszerszego współczucia. 

Zarząd Koła 33 
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KOMUNIKAT 
PREZYDENTA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ 

SŁUŻB MUNDUROWYCH RP  
Z DNIA 09 STYCZNIA 2017 R. 

W grudniu 2016 r. Parlament RP uchwalił, a Prezydent RP – podpisał ustawę zmieniającą 
ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz ich rodzin. 

Ustawą tą, w sposób bezprecedensowy, odebrano świadczenia emerytalne i rentowe za 
okres służby w organach bezpieczeństwa PRL, (o czym świadczy współczynnik 0,0% za 
każdy rok służby). Jednocześnie, dla osób „uznanych” za funkcjonariuszy 
bezpieczeństwa „państwa totalitarnego”, wysokość emerytury, renty, renty rodzinnej, nie 
może być wyższa niż średnia z ubezpieczenia powszechnego. 

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP od lipca 2016 r. prowadzi działania 
przeciwko tym rozwiązaniom prawnym. Przyjęta strategia zależna jest od posiadanych 
środków finansowych. 

Do chwili obecnej wydatkowano kwotę ok. 50.000, zł, z tego: Federacja 25.000, zł – na 
konferencję oraz finansowane przez SEiRP 16.000, zł – na opinię prawną i ok. 8.000, zł 
– na obsługę manifestacji pod Sejmem. 

Przewidujemy konieczność przygotowania opinii prawnych w zakresie działań na arenie 
międzynarodowej i krajowej zarówno dla organizacji jak i dla osób indywidualnych. 

Aktualnie prowadzone są rozmowy z kancelariami prawnymi specjalizującymi się w 
problematyce ochrony praw obywatelskich, prawa międzynarodowego oraz prawa pracy 
i ubezpieczeń społecznych. 

Aby zrealizować te zadania, niezbędne są znaczne środki finansowe. Dlatego też 
utworzono odrębne konto w banku Pekao S.A. pod nazwą „DAROWIZNY” o numerze: 

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880 

z którego środki będą wykorzystywane tylko na następujące cele: opinie prawne, wzory 
dokumentów procesowych, publikacje prasowe oraz materiały propagandowe. 

W związku z powyższym, zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o wpłaty na wyżej 
wymienione konto w postaci kwoty jednorazowej lub jako zlecenia stałego. 

FSSM RP będzie informowała o stanie tego konta i poniesionych wydatkach. 

Osobą prowadzącą konto „Darowizny” jest skarbnik FSSM RP – Ewa Grzegorczyk. 

 
/Zdzisław Czarnecki/ 
Prezydent FSSM RP 
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OLSZTYŃSKI BIULETYN INFORMACYJNY NR 99 
Zarząd Wojewódzki SEiRP w Olsztynie od 21 maja 2010 r. wydaje 

"Olsztyński Biuletyn Informacyjny" 

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

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

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

archiwum OBI: 
https://issuu.com/obizwseirpolsztyn 

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