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Od Redaktora 
W następstwie przeprowadzonych przez Zarząd Główny zmian, konieczne staje 
się uregulowanie technicznych kwestii publikowania informacji. 

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) – formatowanie: 

• 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, 

 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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KOMUNIKAT PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO SEIRP 

Warszawa, 20 października 2017 

Panie i Panowie Prezesi 

Serdecznie witam! 

W związku z zarejestrowaniem Inicjatywy Ustawodawczej poniżej przedstawiam 
pakiet dokumentów dotyczących tego przedsięwzięcia, do wykorzystania w 
bieżącej działalności, z jednoczesną prośbą o bardzo pilne rozpowszechnienie tej 
informacji wśród naszych członków i sympatyków, a przede wszystkim: 

• umieszczenie załączonych informacji na własnych stronach internetowych, 

• natychmiastowe zorganizowanie akcji aktywnego pozyskiwania podpisów 
wyłącznie na załączonych blankietach i zgodnie z zasadami i instrukcją 
zbierania podpisów. 

Z poważaniem 

Antoni Duda 
Prezes Zarządu Głównego SEiRP 

1. Projekt ustawy, 

2. Uzasadnienie projektu ustawy, 

3. Wzór „WYKAZU obywateli udzielających poparcia projektowi ustawy”, 

4. „Zasady zbierania podpisów”, 

5. „Instrukcja wypełniania WYKAZU”, 

6. Wyciąg z ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy 
ustawodawczej przez obywateli (art. 9), 

7. Wyciąg z ustawy z dnia 8 maja 1993 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej, do której odwołuje się w art. 8 ust. 3 ustawa z 
dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez 
obywateli, 

8. Postanowienie Marszałka Sejmu z 13.10.2017. 

https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/OIU/1.PROJEKT%20USTAWY.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/2.UZASADNIENIE%20PROJEKTU%20USTAWY.pdf
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/OIU/4.ZASADY%20ZBIERANIA%20PODPIS%C3%93W.pdf
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/OIU/5.INSTRUKCJA%20wype%C5%82niania%20Wykazu..pdf
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/OIU/6.Wyci%C4%85g%20z%20ustawy%20%20z%2024%20czerwca%201999%20r%20o%20wiupo.pdf
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/OIU/6.Wyci%C4%85g%20z%20ustawy%20%20z%2024%20czerwca%201999%20r%20o%20wiupo.pdf
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/OIU/7.Wyci%C4%85g%20z%20ustawy%20z%2028.05.1993%20r.%20Ordynacja%20wyborcza.pdf
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/OIU/7.Wyci%C4%85g%20z%20ustawy%20z%2028.05.1993%20r.%20Ordynacja%20wyborcza.pdf
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/OIU/7.Wyci%C4%85g%20z%20ustawy%20z%2028.05.1993%20r.%20Ordynacja%20wyborcza.pdf
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/OIU/7.Wyci%C4%85g%20z%20ustawy%20z%2028.05.1993%20r.%20Ordynacja%20wyborcza.pdf
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KOMUNIKAT FSSM RP W SPRAWIE OBYWATELSKIEJ 
INICJATYWY USTAWODAWCZEJ 

BARDZO WAŻNE! 

Informujemy, że w dniu 13 października 2017 r. Marszałek Sejmu RP wydał 
Postanowienie o przyjęciu Zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy 
Ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP ds. ustawy o 
zmianie ustawy z dnia 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. 

Zgodnie z obowiązkiem prawnym wynikającym z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 
czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, w 
dniu 16 października 2017 r. w „Dzienniku Trybuna” zostało opublikowane 
wymagane ogłoszenie Pełnomocnika Komitetu. Oznacza to, że wszystkie 
warunki formalno-prawne zostały spełnione. W tej sytuacji przystępujemy już do 
zbierania podpisów obywateli popierających projekt. 

Pamiętajmy! 
Kampania promocyjna, a także organizacja zbierania podpisów muszą być 
zgodne z przepisami prawa. 

Poniżej zamieszczamy pakiet oficjalnych dokumentów związanych z realizacją 
naszej inicjatywy ustawodawczej. Są to: 

1. Projekt ustawy, 

2. Uzasadnienie projektu ustawy, 

3. Wzór „WYKAZU obywateli udzielających poparcia projektowi ustawy”, 

4. „Zasady zbierania podpisów”, 

5. „Instrukcja wypełniania WYKAZU”, 
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6. Wyciąg z ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy 
ustawodawczej przez obywateli (art. 9), wprost odnoszący się do zasad 
zbierania podpisów; 

7. Wyciąg z ustawy z dnia 8 maja 1993 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej, do której odwołuje się w art. 8 ust. 3 ustawa z dnia 
24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez 
obywateli. 

Na adresy e-mail koordynatorów Komitetów Protestacyjnych prześlemy 
propozycję „Ulotki”, którą powinni dysponować zbierający podpisy (do 
zapoznania się przez osoby zamierzające złożyć wpis poparcia). Nie ma 
przeszkód w innym ujęciu treści „Ulotki” przez osoby zbierające podpisy. 

Zwracamy się do wszystkich Komitetów Protestacyjnych, stowarzyszeń 
emerytów i rencistów służb mundurowych oraz wszystkich organizacji, które 
włączają się w akcję zbierania podpisów o bieżące śledzenie naszej strony 
www.fssm.pl i pobieranie z niej plików z dokumentami (w formacie PDF), 
niezbędnymi w realizacji przedsięwzięcia. Korzystanie z innych dokumentów, 
umieszczanych w sieci przez nieuprawnione osoby, może spowodować 
nieważność wadliwie zebranych podpisów. 

Uwaga! 
Na stronie www.fssm.pl będziemy również zamieszczać bieżące informacje 
Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP odnoszące się do akcji zbierania 
podpisów. Nie wykluczamy możliwości korekty „Zasad zbierania podpisów”, 
stosownie do dynamicznie zmieniających się warunków i praktyki prowadzenia 
akcji. Zapowiadamy też szybkie zorganizowanie „Punktu Konsultacyjnego”, pod 
wskazanym numerem telefonu, gdzie będzie można uzyskać porady w zakresie 
prowadzenia akcji zbierania podpisów. 

Zdzisław CZARNECKI 
Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP 

 

http://www.fssm.pl/
http://www.fssm.pl/


10 

 

Biuletyn informacyjny nr 4 (65) 2017 

 



11 

 

Biuletyn Informacyjny nr 4 (65) 2017 

OGŁOSZENIE KIU 
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Szanowni Państwo 

W związku z pojawiającymi się w sieci różnymi informacjami dotyczącymi 
Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP, a zwłaszcza nieautoryzowanymi wersjami 
dokumentów takich jak tekst ustawy zmieniającej ustawę o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, czy wzorów formularzy do zbierania 
podpisów poparcia dla naszej Inicjatywy, ponawiamy apel o zachowanie spokoju 
i powstrzymanie się od ich rozpowszechniania oraz korzystania z nich. Nie wiemy, 
na ile są one wiarygodne i czy są rozpowszechniane w dobrej, czy złej wierze, ale 
ich skutkiem jest dziś niepotrzebny chaos informacyjny, a w przyszłości może 
być zakwestionowanie znacznej liczby podpisów poparcia, gdyby np. były one 
złożone na niewłaściwych formularzach. 

Oficjalny komunikat Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP dot. 
aktualnego stanu Inicjatywy i dalszych działań wraz z kompletem absolutnie 
wiarygodnych dokumentów, o których mowa wyżej, zostanie opublikowany w 
dniu jutrzejszym tj. 17 października br. (do godz. 17.00) na stronie fssm.pl Zespół 
Prawny FSSM.RP 
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Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb 
Mundurowych RP ds. projektu ustawy o zmianie tzw. ustawy represyjnej, czyli 
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin 
został zarejestrowany! 

Od 16 października 2017 r. przedstawiciele komitetu mają trzy miesiące na 
zebranie minimum 100 tys. podpisów pod projektem ustawy odwracającym 
wprowadzoną 16 grudnia 2016 roku ustawę obniżającą funkcjonariuszom służb 
mundurowych emerytury. 

Założeniami inicjatywy ustawodawczej jest likwidacja wszystkich zmian 
wprowadzonych ustawą z 16 grudnia 2016 r.: 

⇒ zastosowanie przelicznika 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok służby w 
latach 1944-1990. To przelicznik, jaki stosuje się w przypadku zwykłych 
emerytur ZUS-owskich. 

⇒ zastosowanie przelicznika 2,6% podstawy wymiaru za każdy rok służby po 
1990 r. Jest to przelicznik, jaki przysługuje wszystkim obecnym służbom 
mundurowym. 

⇒ likwidacja górnej granicy wysokości emerytury lub renty "mundurowej". 

✅Zapoznaj się z projektem ustawy: 
http://www.sld.org.pl/public/ckfinder/userfiles/files/projekt-ustawy-FSSM.pdf 

✅Pobierz kartę do zbierania podpisów: 
http://www.sld.org.pl/public/ckfinder/userfiles/files/karta-podpisów-FSSM.pdf 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sld.org.pl%2Fpublic%2Fckfinder%2Fuserfiles%2Ffiles%2Fprojekt-ustawy-FSSM.pdf&h=ATMZZ8MET7GT-B36c4-0sVc4_Sio-BfAnFQTBiEqUaKLpvDZATkXqSykh_0F9QWlxCH0MvcpquqawsdDr0p9OiezfoHFwVb3xiFf-kiSwWE5gdzrc8hsSFCWCW0LQBohEmc2bn8cicnW0s37rOO1eMpYZv_ttjq_R_2AujWSyFaSdGvikOVyoYWnRb_z4ihPGTrm-LGBRgw2PElfmdgckUq2MATPrc9krPcG_6zDvtE
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sld.org.pl%2Fpublic%2Fckfinder%2Fuserfiles%2Ffiles%2Fkarta-podpis%25C3%25B3w-FSSM.pdf&h=ATO1QmhMZHeABLUJFE1tN9RykSFJsnLHmnx2W7zPcnVHPIbhFJb2EvZ5DLJxwZw6xdc97GMDtcOWmgGoQemqpRPNJC7qohwIUZ5dcNfdqX5htLqr8vr-X11Vp0W76DgK-dzrvxXnW-c_DI9L-fyftML1eiRghKJ3g79Kc2nh39fH2SF3ZQltwm9nnIOWt1o1FZB8HD-TgCbY-jarNMFd-G8f4caQXti9L5MQf0iDOqs
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SPOTKANIA W RAMACH OBYWATELSKIEJ 
INICJATYWY USTAWODAWCZEJ 

28.09.2017. SPOTKANIE W BYDGOSZCZY 
W Bydgoszczy w dniu 28 września odbyło się spotkanie „poszkodowanych” 
ustawą z dnia 16 grudnia 2016r z przedstawicielem Obywatelskiego Komitetu 
Inicjatyw Ustawodawczej, panem A. Rozenkiem. Spotkanie miało miejsce na 
terenie Bydgoskiego Centrum Targowo – Wystawienniczego w Myślęcinku. 
Oprócz przedstawiciela OKIU w spotkaniu uczestniczyli: Przewodniczący 
Regionu kujawsko-pomorskiego SLD, radny miejski - pan Ireneusz Nitkiewicz, 
Przewodnicząca Komitetu „Ratujmy kobiety” – pani Anna Wróblewska, 
Prezydent FSSM RP – pan Zdzisław Czarnecki, Przewodniczący ZW SZWP - 
pan Józef Mól, Przewodnicząca Koła Terenowego KZEiR przy Areszcie 
Śledczym w Bydgoszczy – pani Elżbieta Waśkowska. 

Spotkanie odbyło się pod hasłem „Razem w służbie Ojczyźnie, razem w obronie 
praw nabytych”. 

 

Prowadzący, Henryk Grobelny, zapoznał obecnych ze skutkami obowiązującej 
ustawy od 1 października br. Nie jest żadną ustawą niosącą sprawiedliwość 
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dziejową, ale ustawą restrykcyjną i niekonstytucyjną, mającą znamiona zemsty. 
Z zadaniami OKIU zapoznał zebranych A Rozenek. Podkreślił potrzebę zmiany 
ustawy „pomniejszającej” i jej skutków oraz potrzebę rzetelnej dyskusji. Wyjaśnił 
istotę inicjatywy ustawodawczej. Prezydent FSSM RP Zdzisław Czarnecki 
przedstawił informacje na temat funkcjonowania zespołów koordynacyjnych ich 
zadań i planów. O problemach prawnych związanych z odwołaniami od decyzji 
Dyrekcji ZER MSWiA mówił Wacław Benecki. 

 

W dyskusji przejawiała się troska o najstarszych „poszkodowanych” ustawą oraz 
potrzeba wspólnej debaty i działań o zmianę tej ustawy. 

Sporządził i zdjęcia: R. Judek 
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12.10.2017. POSIEDZENIE ZW SLD W OLSZTYNIE 
Zarząd Wojewódzki Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Olsztynie zaprosił do 
udziału w swoim posiedzeniu, dn. 12 października 2017 r. przedstawicieli 
Zarządu Wojewódzkiego SEiRP Warmii i Mazur. 

 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Warmińsko-Mazurskich struktur SLD 
Władysław Mańkut w obecności sekretarza generalnego SLD Marcina 
Kulaska, przewodniczących Komitetów Terenowych SLD. ZW SEiRP 
reprezentowali: Jerzy K. Kowalewicz - prezes ZW, Andrzej Leszczyński - 
członek prezydium ZW, koordynator OKIU w Olsztynie i Bogdan Micek - prezes 
olsztyńskiego Koła SEiRP.  

Powodem zaproszenia do udziału w posiedzeniu był pierwszy punkt obrad: 
„Przygotowanie do akcji zbiórki podpisów pod obywatelskim projektem ustawy 
przywracającej funkcjonariuszom ich poprzednie świadczenia”. Obszerną 
informację o przyczynach, powodach i konieczności podjęcia tej inicjatywy i jej 
szerokiego wsparcia przedstawił Andrzej Leszczyński. 



17 

 

Biuletyn Informacyjny nr 4 (65) 2017 

Mamy zapewnienie, że podpisy wsparcia dla „Ustawy” będą zbierane na całej 
Warmii i Mazurach we współpracy z prezesami Kół terenowych SEiRP. 

 

Warto przypomnieć także, że SLD było jedyną partią w Sejmie RP, której 
posłowie w glosowaniu byli przeciwni uchwaleniu „pierwszej” ustawy 
dezubekizacyjnej i konsekwentnie ten sprzeciw podtrzymują. 

Jerzy K. Kowalewicz 
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20.10.2017. SPOTKANIE W KRAKOWIE 
W dniu 20 października 2017 roku, w Hotelu „Europejskim” w Krakowie, odbyło 
się spotkanie w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP 
zorganizowane przez Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych w Krakowie oraz Małopolski Komitet Protestacyjny FSSM. 
Zgromadziło ponad 500 osób. 

 

Obok przedstawicieli Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Federacji 
Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP - Pełnomocnika Andrzeja Rozenka i 
Prezydenta FSSM RP Zdzisława Czarneckiego, udział w spotkaniu wzięło wielu 
bardzo znanych polityków i działaczy różnych partii, organizacji i ruchów 
społecznych, pozostających w opozycji do obecnej władzy, w tym m.in.: Senator 
RP – Jerzy Federowicz (PO), Posłowie na Sejm RP: prof. Stefan Niesiołowski 
(Europejscy Demokraci), Jerzy Meysztowicz (Nowoczesna), Ewa Kołodziej 
(PO), w imieniu Ireneusza Rasia byli jego asystenci, gen. dyw. Marian Janicki – 
b. Szef Biura Ochrony Rządu, nadinsp. Marek Hebda – były Zastępca 
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Komendanta Głównego Policji gen. insp. Leszka Szredera, gen. insp. Antoni 
Kowalczyk – Komendant Główny Policji w latach 2001–2003, nadinsp. Józef 
Semik – były Zastępca Komendanta Głównego Policji Jana Michny i 
podsekretarz stanu w MSWiA, Ryszard Śmiałek –  Przewodniczący Małopolskiej 
Rady Wojewódzkiej SLD, Monika Marszałek – Dyrektor Biura Poselskiego Posła 
na Sejm RP Józefa Lassoty (PO), Katarzyna Piekarska (SLD) – b. Poseł na Sejm 
RP i wiceminister MSWiA, Elżbieta Bińczycka – Przewodnicząca Partii Unia 
Europejskich Demokratów, Kazimierz Chrzanowski – radny M. Krakowa z 
Klubu Prezydenta M. Krakowa. 

W pierwszej kolejności odbyła się konferencja prasowa, którą poprowadził Jacek 
Mykita, w której udział wzięli: Andrzej Rozenek SLD), Zdzisław Czarnecki 
(FSSM RP), Ewa Kołodziej (PO) oraz Ryszard Śmiałek (SLD), którzy 
zapoznali z celami i kierunkami pracy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, a 
przedstawiciele partii wyrazili głębokie poparcie dla KIU, łącznie z 
udostępnieniem swoich lokali partyjnych dla akcji zbierania podpisów 
popierających projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o 
zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…). 
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Otwarcia krakowskiego spotkania, powitania przybyłych i przedstawienia Gości 
dokonał Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych Jan Kaczmarczyk, a spotkaniu współprzewodniczył jego 
współorganizator Jacek Mykita. 

 

Jako pierwszy głos zabrał Andrzej Rozenek. Odniósł się do represyjnej ustawy 
emerytalnej, „…16 grudnia ten rząd uchwalił skandaliczną, barbarzyńską ustawę 
pozbawiającą byłych funkcjonariuszy ich praw nabytych, … w wyniku tej ustawy 
śmierć do tej pory poniosło 24 osoby…”. 

Minutą ciszy uczczono pamięć tych osób. 

„… ta ustawa, to jest odpowiedzialność zbiorowa zastosowana wobec 55 tysięcy 
ludzi, … jest ona nie tylko gwałtem na Konstytucji, ale jest także uderzeniem w 
honor i godność ludzi, którzy wiernie Polsce służyli…” 
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Zapoznał zebranych z celami pracy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej oraz 
zaapelował o rzetelne podejście do akcji zbierania podpisów popierających 
projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r.  o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), bez względu na sympatie polityczne i 
wcześniejsze urazy do konkretnych partii politycznych, mając na myśli Ustawę z 
dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym (…).  

 

Zdzisław Czarnecki wyraził zadowolenie z obecności na Sali tak wielu 
polityków z różnych partii politycznych. Odniósł się bezpośrednio do Posła 
Meysztowicza dziękując mu za udział we wcześniejszych protestach w 
Warszawie. Wiele ciepłych słów powiedział pod adresem Posła Stefana 
Niesiołowskiego, który mimo historycznych zaszłości i negatywnych 
doświadczeń ze strony środowisk mundurowych, środowiska te szanuje. 
Zaapelował o tworzenie w każdym powiecie Komitetów Protestacyjnych, aby na 
dane hasło wyjść na ulicę, a także o to, aby brać udział w protestach innych 
środowisk, aby być widocznym i identyfikowalnym partnerem, aby nie zamknąć 
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się we „własnym sosie”, jak to miało miejsce w 2009 roku. W Komitetach 
powinni być nie tylko ludzie ze służb mundurowych, ale także z innych środowisk 
cywilnych, organizacji społecznych, samorządowych, polityków, im szerszy 
przekrój tym lepiej i wiarygodniej. Ważnym dla uwiarygodnienia działań są 
kontakty z mediami na każdym szczeblu, zwłaszcza mediami lokalnymi, gdzie 
należy przedstawiać życiorysy ludzi, którzy po 1990 roku byli wielokrotnie 
odznaczani i awansowani za służbę Polsce i Polakom. Społeczeństwo musi mieć 
świadomość, że osoby teraz napiętnowane były osobami szanowanymi. Zapoznał 
z działaniami FSSM RP w zakresie zbierania podpisów popierających projekt 
ustawy o zmianie ustawy. Zaapelował o przeczytanie instrukcji i dokładne 
wypełnianie wykazów, aby nie spowodować nieważności wadliwie zebranych 
podpisów, aby podpisów tych nam nie odrzucono. Poinformował, że w dniu 19.10 
na posiedzeniu Zarządu FSSM RP uchwalono plan działania do marca 2020 roku. 
W ramach tego planu przewidziana jest współpraca ze wszystkimi możliwymi 
opcjami politycznymi bez względu na wcześniejsze animozje. Na koniec odniósł 
się do wiodącej roli małopolskiego Stowarzyszenia jako największego w kraju. 

Poseł Stefan 
Niesiołowski na początku 
swojej wypowiedzi 
podziękował za 
wcześniejsze słowa 
sympatii swoim 
przedmówcom, a 
następnie odniósł się do 
szkodliwości działania 
obecnego rządu i 
popierającej go opcji 

politycznej. Potępił wprowadzenie ustawy zabierającej emerytom i rencistom 
policyjnym nabytych praw do świadczeń emerytalno-rentowych. Poprosił, aby 
nie mówić „ustawa dezubekizacyjna, gdyż jest to obelżywe i nieprawdziwe, to 
jest ustawa o emeryturach policyjnych”. Apelował, aby walczyć o utracone prawa 
i aby nie poddawać się w tych działaniach. 

Poseł Jerzy Meysztowicz w imieniu swoich Kolegów z Sejmu przeprosił za to, 
że represyjna ustawa emerytalna została przegłosowana i weszła w życie, ale 
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jednocześnie zaapelował, aby pamiętać kto podniósł rękę za tą ustawą. W imieniu 
swojej partii zobowiązał się do udzielenia wszelkiej pomocy w zakresie 
zniesienia tej ustawy. „Nowoczesna zawsze będzie głosować za tymi 
rozwiązaniami i za tą ustawą, które przedstawicie, jest to nieludzka ustawa, która 
przynosi żniwo tragiczne”. 

Senator Jerzy 
Fedorowicz odniósł z 

ogromnym 
szacunkiem się do 
swojej współpracy z 

krakowskimi 
policjantami, a jako 
przykład podał, m.in. 
Danutę Głowaty, 

Andrzeja 
Skowrońskiego, z 
którymi realizował 

różnego rodzaju programy prewencyjne. Zobowiązał się, że będzie robił 
wszystko, co w jego mocy, aby cofnąć wyrządzoną krzywdę emerytom i 
rencistom policyjnym. „Jesteśmy z wami…”. 

Poseł Ewa Kołodziej 
określiła się jako 
bardzo serdeczny 

przyjaciel 
Stowarzyszenia ze 
Śląska, z którym 
współpracuje od 
wielu miesięcy. 
Odniosła się do 
„okrutnej i 

niesprawiedliwej 
ustawy ministra 

Błaszczaka i Zielińskiego”. Napiętnowała odpowiedzialność zbiorową, „to 
osobista i polityczna zemsta ludzi PiS-u, którzy pod pozorem dopełnienia 
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rzekomej sprawiedliwości dziejowej mszczą się, dokonują ślepej wendety w imię 
doraźnych celów politycznych”. Poinformowała, że w dniu 18.10 w Warszawie 
odbyło się spotkanie na najwyższym szczeblu, w którym udział wzięli Grzegorz 
Schetyna, gen. Janicki, Pan gen. Dukaczewski, gen. Rapacki, Pan Prezydent 
Federacji, kilka osób z naszej strony Pan Przewodniczący Grzegorz Schetyna, 
Pan Przewodniczący Klubu Sławomir Neumann, Pan Premier Tomasz Siemoniak 
- najwyższa reprezentacja Platformy, wyższej już nie ma, absolutnie 
bezwzględnie zadeklarowali wszelkie wsparcie i poparcie dla Państwa (czyt. dla 
Stowarzyszenia). My otwieramy wszystkie swoje biura, poselskie, senatorskie, 
Posłów Parlamentu Europejskiego, żeby Wam pomagać, w Waszej sprawie, nie 
tylko w kwestii zbiórki podpisów pod Inicjatywą Ustawodawczą, ale także w 
każdej innej sprawie, prawnej, merytorycznej, nawet aby przyjść na kawę i 
porozmawiać”. Zapewniła, że opozycja parlamentarna i pozaparlamentarna jest 
razem w walce o honor szacunek i przywrócenie bezprawnie obniżonych słusznie 
nabytych świadczeń emerytalno-rentowych. 

Gen. dyw. Marian 
Janicki podziękował za 
zaproszenie na 

spotkanie. 
Zbulwersowany 

opowiedział zebranym, 
jak to kilka godzin 
wcześniej był na 
powtórnym pogrzebie 
na cmentarzu w 

Ząbkach, 
ekshumowanego w 

związku katastrofą smoleńską płk Jarosława Florczaka. Obrzęd pogrzebowy 
człowieka, który 30 lat przepracował w BOR i zginął w katastrofie smoleńskiej, 
odbył się po cichu, w obecności księdza, który „nie bardzo wiedział o co chodzi”, 
garstki ludzi, bez sztandaru, bez asysty, nawet nikogo z Kierownictwa BOR-u nie 
było” ... W następnej kolejności odniósł się do swojej sytuacji emerytalnej, swojej 
matki, do spotkania z Kierownictwem PO w dniu 18.10. i nadziei w związku z 
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nim pokładanych, zwłaszcza w kontekście służb mundurowych oraz że będzie 
starał się rozliczyć swoich interlokutorów ze złożonych zapewnień i deklaracji. 

Ryszard Śmiałek 
poinformował, że SLD 
traktuje unieważnienie 
ustawy represyjnej jako 
swój priorytet. Od 
wtorku (17.10.17r) w 
19 powiatach 
małopolski zbierają już 
podpisy, a Bogusław 
Liberadzki – 

Wiceprzewodniczący 
Parlamentu 

Europejskiego i Janusz Zemke – deputowany do Parlamentu Europejskiego 
przygotowują w Parlamencie Europejskim publiczne wysłuchanie w 
przedmiotowej sprawie. Zaapelował o gremialne wzięcie udziału w wyborach, 
czy to samorządowych, czy też do Sejmu. Na koniec zwrócił się z apelem do 
wszystkich polityków obecnych na sali o zjednoczenie w sprawie mundurowych 
rent i emerytur, a także „…bądźmy ze sobą razem, niech ta inicjatywa nas 
zjednoczy w dalszych działaniach”. 

Katarzyna Piekarska 
w swoim wystąpieniu 
zobowiązała się m.in. 
do nieodpłatnego 
napisania każdemu 
chętnemu odwołania 
do Ministra MSWiA w 
trybie art. 8a 

Odczytano list od 
Posła na Sejm RP 
Józefa Lassoty 

wyrażający poparcie Inicjatywy Ustawodawczej w zakresie zmian ustawy 



26 

 

Biuletyn informacyjny nr 4 (65) 2017 

W drugiej części spotkania głos zabierały osoby z sali, które miały pomysły na 
zaktywizowanie akcji zbierania podpisów pod zmianą ustawy, w tym m.in. 
wykorzystanie Internetu, Facebooka, czy innych mediów społecznościowych.  

Ważnym głosem była 
wypowiedź Ewy 
Macek – 

koordynatora 
wojewódzkiego z 
ramienia FSSM RP w 

Katowicach, 
Sekretarza Zarządu 
Miejskiego w 
Katowicach, wdowy 
po emerycie 
policyjnym, po raz 

drugi ukaranej obniżeniem emerytury, tym razem po mężu, która w związku z 
powyższym uznała, że należy podjąć działania mające na celu obronę praw 
nabytych, nie tylko swoich, ale wszystkich ukaranych. Jako działacz 
Stowarzyszenia i koordynator FSSM nawiązuje kontakty z politykami różnych 
opcji i przekonuje ich do poparcia Inicjatywy Ustawodawczej. Zaapelowała o 
tworzenie, jak największej ilości Komitetów Protestacyjnych, angażowania jak 
największej ilości ludzi, powoływania koordynatorów, itp., podejmowania 
współpracy z organizacjami społecznymi, mundurowymi, jak Wojsko, Straż 
Graniczna, a nawet z KOD-em, które będą pomagać i angażować się w zbieranie 
podpisów pod zmianą ustawy. 
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Reasumując należy stwierdzić, że obecni na spotkaniu politycy poszczególnych 
partii zadeklarowali wsparcie Inicjatywy Ustawodawczej poprzez poparcie 
zmiany ustawy represyjnej i pomoc przy zbieraniu podpisów pod jej zmianą. 
Podkreślili niekonstytucyjność obowiązującej ustawy, a tym samym bezprawność 
odebrania należnych świadczeń. Wyrazili uzasadnione wątpliwości co do 
nowelizacji tej ustawy w obecnym Sejmie, ale wyrazili wolę jej realizacji po 
przyszłych wyborach do Sejmu. Zapewnili o poparciu krajowych władz tych 
partii dla działań prowadzonych przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej oraz 
Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. 

Spotkanie zakończyło się w późnych godzinach wieczornych. Frekwencja 
przerosła oczekiwania organizatorów. Udział wzięło ponad 500 osób, duża część 
zmuszona była stać kilka godzin, gdyż zabrakło miejsc siedzących, a i o stojące 
było trudno. Przyjechali przedstawiciele ze wszystkich, nawet najdalszych, 
powiatów małopolskich, a także z województw ościennych, ze Śląska, czy 
Podkarpackiego.  

Widać było wyraźnie, że świadomość jednoczenia się i wspólnego działania jest 
coraz większa, a to jest dobrym prognostykiem na przyszłość. 

Piotr Styczyński 
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INTERPELACJE I LISTY 

KATARZYNA LUBNAUER DO POLAKÓW 

Drodzy Sąsiedzi, Przyjaciele, Obywatele…  
Podajcie dalej ten tekst, by dotarł do jak 

największej liczby osób 
Niektórzy z Was lub Waszych bliskich nie interesują się na co dzień polityką. Być 
może uważają, że obrona Trybunału, praworządności, czy zrównoważonego 
budżetu to temat polityków, oderwany od codziennych, ludzkich spraw. 

Przyszedł czas, gdy zaangażowanie każdego z Was (lub jego brak) może 
zdecydować o losach naszego kraju. 

Zamach na Sąd Najwyższy, którego dokonuje Zbigniew Ziobro, dotknie każdego 
Polaka. 

Po pierwsze, Sąd Najwyższy stwierdza ważność wyborów parlamentarnych i 
referendum. Podporządkowani Zbigniewowi Ziobrze sędziowie mogą zapewnić 
PiS-owi władzę na wiele lat, niezależnie od głosów wrzuconych przez Was do urn 
wyborczych. 

Po drugie: jakie bezpieczeństwo prawne będzie miał obywatel stający przed 
dowolnym sądem, jeśli zarówno sędzia, prokurator jak i radca prawny będą 
całkowicie uzależnieni od humoru Zbigniewa Ziobry? 

Za chwilę możemy żyć w kraju, w którym przed sądem wygrywa nie strona, która 
ma rację, lecz ta, która ma lepsze poglądy polityczne. 

❌ Czy zasądzenie alimentów dla samotnej matki ma zależeć od poglądów 
politycznych sędziego, adwokata lub pozwanego? 

❌ Jaką sprawiedliwość znajdzie molestowane dziecko, jeśli oprawcą będzie bliski 
aktywnego zwolennika „dobrej zmiany”? 

❌ Gdzie będzie szukać ochrony żona bita przez radnego z PiS? 

❌ Czy dochodząc odszkodowania za bezpodstawne zwolnienie z pracy lub 
wypadek komunikacyjny chcecie, by zastraszony lub lojalny wobec PiS sędzia 
wydawał wyrok na podstawie Waszych preferencji politycznych? 
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❌ Jak skutecznie wyegzekwujecie dług od dłużnika, który będzie znajomym 
polityka PiS? 

❌ Czy adwokat będzie Was skutecznie bronić w starciu z aparatem państwowym, 
jeśli na mocy ustawy forsowanej przez PiS organ dyscyplinarny Sądu Najwyższego 
będzie mógł zniszczyć mu karierę? 

Każdy z nas, sam lub poprzez swoich bliskich, styka się z wymiarem 
sprawiedliwości. Trudno zaprzeczyć, że dotychczasowy system wymaga głębokiej 
reformy. Tylko że PiS-owi nie chodzi o reformowanie, a wyłącznie o stołki i kontrolę 
nad obywatelami. 

Zbigniew Ziobro nazywa zamach stanu i zmianę ustroju prawnego reformą dla 
dobra obywateli. Tylko że jedynymi, którzy na niej skorzystają, będą Zbigniew 
Ziobro i jego klika. Staną się kastą stojącą ponad prawem. 

Możemy ich wspólnie powstrzymać. 

Udostępnicie ten tekst znajomym, wydrukujcie go i wrzućcie sąsiadom do 
skrzynek. Niech każdy Polak i każda Polka zrozumie, że to również jego sprawa. 

Katarzyna Lubnauer 
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LIST OTWARTY NAPISANY NA FB /GRUPA 
REPRESJONOWANI SZCZECIN/ DANUSIA 

LESZCZYŃSKA 

 29.07.2017. 
Drodzy państwo, Ja bez żadnego trybu. Jestem emerytowanym nadkomisarzem 
Policji – służbę zakończyłam w Wydziale Kryminalnym KWP w Szczecinie. Reprezentuję 
tutaj wszystkich represjonowanych emerytów służb mundurowych. Represjonowanych 
haniebną ustawą ponoć uchwaloną 16 grudnia 2016 r. na spotkaniu kolesi z PiS i Kukiz 
15 w sali kolumnowej. Bo to jest represja!!! Odwołam się do zapomnianego już pojęcia 
infamii, czyli utraty dobrego imienia za popełnione i osądzone przestępstwa. Taką 
infamią objęto teraz całą rzeszę ludzi, nas emerytów służb mundurowych (policjantów, 
strażaków, abewuaków, pograniczników), którzy nie dopuścili się jakichkolwiek 
przestępstw. Pozbawiając nas godności i środków egzystencji nazywając zbrodniarzami, 
bydlakami, pachołkami obcego państwa, katami. Nazwą tą objęto także nasze rodziny - 
bo ustawa dotyczy także wdów i dzieci otrzymujących renty rodzinne po 
funkcjonariuszach. 

W państwie prawa nie wolno karać kogokolwiek bez udowodnienia mu winy. 
STOSOWANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZBIOROWEJ CECHUJE właśnie SYSTEMY 
TOTALITARNE i jest zbrodnią przeciwko prawom człowieka. Czym więc jak nie zbrodnią, 
jest odbieranie praw nabytych poświadczonych gwarancją państwa wynikające z pojęcia 
kontynuacji bytów państwowych? 

A kiedy przyjdzie czas na inne grupy zawodowe? 

Dzisiejszy poseł czy senator pis, to w większości bezwolna (i często bezmyślna) 
maszynka do głosowania, której głównym zadaniem jest przyciskanie właściwych 
guzików rękoma związanymi dyscypliną partyjną. Nie bardzo wie na co głosuje i jakie to 
będzie miało skutki dla obywateli. 

Nie można karać dwa razy za to samo. Już rząd Donalda Tuska wprowadził ustawę, 
zgodnie z którą dokonano znaczących cięć emerytur funkcjonariuszy służb 
bezpieczeństwa. 

Pis tym razem nie tylko odebrał emerytury… odebrał również renty wdowom i dzieciom 
po funkcjonariuszach, odebrał renty ludziom ciężko chorym, często umierającym. 

Odbierając nam emerytury i renty rząd pis, uzasadniając ustawę założył, że otrzymują je 
osoby starsze – osoby posiadające okresy służby w organach bezpieczeństwa państwa, 
lub odznaczające się złym stanem zdrowia – renty inwalidzkie. Założyli więc, że liczba 
tych świadczeniobiorców będzie systematycznie maleć!!!!  Pisowska EUTANAZJA w 
majestacie bezprawia. 
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Jest nas ok. 50 tysięcy represjonowanych, ale wraz z rodzinami (żony, mężowie, dzieci, 
wnuki, rodzice) będzie nas około miliona! Ta ustawa dotyka ludzi, którzy w 1990 r. zostali 
pozytywnie zweryfikowani, podpisali kontrakt z państwem z III RP, przeszli do policji i 
służb (UOP, SG, Straż Pożarna, Służba Więzienna) i służyli przez 27 lat w wolnej Polsce 
i dziś mówi się tym ludziom, że ich emerytura to nienależny przywilej! 

Kilka dni temu Prezydent i Błaszczak podczas święta Policji zwrócili się do policjantów 
słowami: stoicie na straży codziennego bezpieczeństwa polskich obywateli, stoicie od 98 
lat niezwykle dzielnie, bardzo często narażając własne życie po to, aby chronić życie, 
zdrowie i mienie innych - swoich sąsiadów, współmieszkańców, rodaków czy wreszcie 
po prostu ludzi …To jest Państwa zasługa – związana ona jest z tym, że jesteście 
dostępni, że traktujecie rotę przysięgi składanej podczas przystępowania do służby 
poważnie i odpowiedzialnie …. Polacy nigdy nie zapomną o policjantach, którzy na 
służbie, a także poza nią, oddali swoje życie, aby strzec bezpieczeństwa. 

Myśmy składali to samo ślubowanie i również poważnie i odpowiedzialnie traktowaliśmy 
swoją służbę. 

Wielu z nas straciło życie. Po 1990 roku służyliśmy zapewnieniu wam ładu i porządku 
publicznego. Zajmowaliśmy się ściganiem przestępców dokonujących przestępstw 
pospolitych, zorganizowanych, naruszających bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne 
kraju. Mało tego, uczyliśmy pracy właśnie tych policjantów, którym gratulowali Prezydent 
i Błaszczak. 

Tysiące z nas zostało docenionych przez najwyższe organy władzy w wolnej Polsce 
poprzez przyznanie za efekty w służbie odznaczeń państwowych. Za zaszczyt i honor 
cenimy sobie odznaczenia przyznane przez śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, tego, 
którego imienia nie mamy prawa wymawiać swoimi zakazanymi mordami. 

Jak można bronić byłego komunistycznego prokuratora, jednocześnie odsądzając od 
czci i wiary wszystkich innych, którzy mieli coś wspólnego z byłym systemem? Jaka 
ogromna hipokryzja jest w rządzie PiS-u, kiedy z jednej strony mamy policjantkę 
odznaczoną Brązowym Krzyżem Zasługi od Lecha Kaczyńskiego, której zabiera się 
emeryturę, a z drugiej strony mamy prokuratora stanu wojennego Stanisława 
Piotrowicza, który oskarżał opozycjonistów i - uwaga - w 1983 r. był odznaczony 
Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność w stanie wojennym? 

„…O nich nie mówimy…” – powiedział Kaczyński na kongresie. To znaczy, że my nie 
jesteśmy Polakami? Nie jesteśmy Narodem polskim? 

Nas nie usprawiedliwiają, nam nie wybaczają, nas każą i eliminują za życie w czasach 
PRL-u… … Nas nie usprawiedliwiają brakiem możliwości rzucenia wyzwania 
ówczesnemu systemowi. Nas po ludzku nie rozumieją. Piotrowicza TAK. 
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Przestępcy kryminalni, których zatrzymywaliśmy, którzy byli skazywani na długoletnie 
wyroki mają lepszą sytuację finansową od nas …Oni mają za każdy rok więzienia 1,3 % 
emerytury – my - 0,0%!!!! Czy w takim razie warto było? 

Warto było, warto było chociażby z tego powodu, że mieliśmy satysfakcję z zatrzymania 
każdego kto zabił, okradł, pobił, rozprowadzał narkotyki, handlował ludźmi, zgwałcił, 
przerzucał ludzi przez granicę, był szpiegiem itd. …. Warto było! Dla Was. 

Gdybyśmy mieli cofnąć się w czasie podjęlibyśmy taką samą decyzję. 

Wiecie Państwo … Mamy już kilkanaście przypadków samobójstw i nagłych śmierci z 
powodu tej ustawy. Ludzie widząc, że nie będą mieli środków do życia, targnęli się na 
swoje życie, a innym serca nie wytrzymały. A czeka nas takich śmierci coraz więcej 
…Dlaczego, za co? 

Nie wspomnę tutaj o hejtach drugiej strony …. Jak powinniśmy i kiedy zakończyć swój 
żywot. Język chrześcijan… W porównaniu do dzisiejszych rozwiązań, staliniści 
zastosowali odpowiedzialność zbiorową w identyczny sposób jak pisowcy, jednak 
całkowite odebranie emerytur pozostawili w rękach komisji weryfikacyjnej. PiS odwrotnie 
- zastosował przelicznik 0 proc. za czas służby w PRL, pozostawiając w rękach ministra 
sprawa wewnętrznych (art.8a), możliwość uchronienia poszczególnych osób przed 
całkowitym odebraniem emerytury za czas służby w PRL. Pisowcy posunęli się zatem 
dalej niż stalinowcy. 

W tej ustawie represyjnej, jej autorzy zapomnieli o PRZYKAZANIU MIŁOŚCI, 
wynikającym bezdyskusyjnie z przekazu podstawy religii chrześcijańskiej, a mianowicie 
miłości do bliźniego swego takiej samej, jak do siebie samego. O przykazaniu, na które 
powołują się każdego dnia. 

Jeśli się udało z mundurowymi, nauczycielami a za chwilę już z sędziami to PiS obniży 
emerytury kolejnym grupom społeczno-zawodowym. Na pewno profesorom, bo tych w 
PiS, jak na lekarstwo, także prokuratorom, urzędnikom, robotnikom, chłopom. 

Chyba najbardziej szkodzili listonosze, bo przecież roznosili korespondencję od 
totalitarnych władz. 

Póki rządzi PiS, nikt się nie uchowa. Pod względem kultury politycznej cofnęliśmy się do 
średniowiecza, kiedy to nowy władca wyrzynał w pień poprzednią ekipę. 

Proszę przeczytać ten list i powiedzieć mi i wszystkim represjonowanym, co należało w 
młodości zrobić i jakiego dokonać wyboru, aby nie zasłużyć na piętno oprawcy i być 
karanym i napiętnowanym przez każdy nowy rząd? 

Danuta Leszczyńska 
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JERZY MISIEWICZ. SKAZANI BEZ SĄDU 
(LIST OTWARTY DO PARLAMENTARZYSTÓW RP) 

W dniu 16 grudnia 2016 roku uchwaliliście Prawo, które w sposób zbiorowy, bez 
sądu i bez udowodnienia jakiejkolwiek winy pozbawiło tysiące niewinnych ludzi 
wypracowanych emerytur. W majestacie prawa dokonaliście zamachu na ludzką 
egzystencję! Jednym podniesieniem ręki przeforsowaliście niezgodną z 
Konstytucją Ustawę zabierającą wielu rodzinom środki do życia. Pod szyldem 
wyrównywania krzywd uruchomiliście mechanizm niszczący Polaków. W 
pośpiechu, bez wnikliwej oceny jej skutków i koniecznej w takich sytuacjach 
konsultacji wtargnęliście siłą do wielu polskich rodzin i zabraliście im wcześniej 
przyznane świadczenia. 

Wszystkim przypisaliście pracę na rzecz państwa totalitarnego bez względu 
na to co robili. Za jednym zamachem w sposób zbiorowy i bez dyskusji 
wrzuciliście wszystkich do jednego worka zawiązując szczelnie węzeł pogardy... 

Zapomnieliście o tym, że tysiące młodych ludzi w 1991 roku zostało pozytywnie 
zweryfikowanych i rozpoczęło pracę na rzecz nowej Polski! Zapomnieliście, że 
oni wtedy pełni ufności oddali się bez reszty nowym obowiązkom! 
Zapomnieliście, że Państwo wtedy podpisało z nimi umowę i zapewniło warunki 
do życia i godziwej emerytury. Zapomnieliście, że wielu z nich wykonując 
odpowiedzialne zadania poniosło uszczerbek na zdrowiu a nawet straciło życie! 
Zapomnieliście o wdowach, matkach, żonach, dzieciach! 

Teraz w majestacie prawa włamaliście się do ich mieszkań i zabraliście im 
poczucie stabilności i środków do życia! 

Ktoś z Was pewnie powie: to byli źli ludzie! Nie chodziło im o dobro Polski! 

Nieprawda! Większość z nich nie miała żadnego wpływu na to co się wówczas w 
Polsce działo. Żadnego wpływu! Kłamliwą propagandą próbujecie zakrzyczeć 
prawdę, aby nie wyszło na jaw jak wielu skrzywdziliście ludzi nieprzemyślaną 
Ustawą! Boicie się przyznać do błędu, aby nie okrzyknięto was oprawcami! Jak 
można odbierać ludziom ich emerytury! Jakim prawem! Kto wam dał takie prawo! 
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Zerwaliście umowę wcześniej podpisaną z obywatelami własnego kraju! Jednym 
podniesieniem ręki niczym okrutni sędziowie skazaliście na śmierć duchową i 
fizyczną swoich współbraci! 

Nawet Piłat skazując Jezusa miał wątpliwości! Wy ich nie mieliście! Jak 
Faryzeusze wmawiacie społeczeństwu: sami są sobie winni! 

Żeby usprawiedliwić zło wołacie na cały głos: możecie się odwołać do sądów! 
Jak się obronicie, to wam oddamy zabrane pieniądze! Jaka wielka hipokryzja i 
niegodziwość! Bez sądu przypisaliście winę tak wielu ludziom i skazaliście ich 
na cierpienia moralne i fizyczne. 

Ich i ich rodziny! Jak najgorsi oprawcy skazaliście bez udowodnienia winy tak 
wielu ludzi na ubiczowanie i cierniem ukoronowanie w imię własnych 
egoistycznych poglądów na życie! Na ubiczowanie, gdyż pozbawiliście ich 
warunków do życia, tych materialnych; a na cierniem ukoronowanie, tych 
moralnych, gdyż odarliście ich z godności! 

W imię rzekomego wyrównywania krzywd wprowadziliście w pośpiechu 
barbarzyńskie prawo, które skazuje bez przeprowadzania procesu sądowego całe 
rodziny na powolną śmierć. Słyszę, jak wykrzykujecie: nie zabraliśmy im 
wszystkiego! Inni też tyle mają i żyją! Ale jak żyją tego już nie mówicie! 
Powiedzcie, jak wy żyjecie? Jakie macie emerytury i przywileje sejmowe? 
Kajfasz z mównicy sejmowej wykrzykuje rozdzierając szaty: lepiej, żeby jeden 
umarł za wszystkich, niż cały naród zginął! Ta Ustawa dotyczy tylko esbeków 
podkreśla! I bijecie mu brawo obłudnicy nawet nie wnikając, jaka jest prawda! 
Nikt się za nimi nie wstawia? Wstawia się! Jest jeden, Rzecznikiem nazwany! 

Człowiek prawy - przemawia, lecz nikt go nie słyszy. Sala sejmowa pusta, a 
posłów tylko kilkoro. Nie chcą słyszeć słów prawdy... wyszli pośpiesznie... do 
swych domów dumni z tego co zrobili... Kto ich zwolnił z odpowiedzialności... z 
pracy... Głos prostych ludzi na sali pobrzmiewa w ustach Rzecznika i echo go 
niesie, lecz nigdzie nie dociera... Ci co mieli słuchać, już ich nie ma... Obnażyli 
tym samym swe oblicza! Nawet Chrystus miał sąd przed skazaniem na śmierć... 
Tym odmówiono tego prawa... Odwrócili kolejność... najpierw wyrok skazujący, 
później sąd... może uniewinnienie... po latach, dla niektórych... jak dożyją... 
Przysłuchajcie się słowom Premiera, który mówi: to podłość! I Biskupa: człowiek 
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uczciwy nie może milczeć! Kryterium czasu nie może określać wartości 
człowieka! 

Ktoś może zapytać, jak to możliwe w państwie demokratycznym? Bez sądu? 
Wybrano karę poprzez zabranie emerytur? Czemu nie wybrano ucinania rąk? 
Przypominają się słowa ewangelicznej przypowieści o synu marnotrawnym, 
który powraca z bezdroży życiowych... Ojciec przebacza mu wszystko... 
Błądziłeś synu mówi, lecz się nawróciłeś... daruję ci wszystko... Faryzeusz 
dzisiejszy nie jest miłosierny! Krzyczy z ambony sejmowej głośno i podkreśla jak 
wiele będzie z tego tytułu zaoszczędzonych pieniędzy... I bijecie mu brawo 
bezmyślnie... Krew niewinnych co życie swe skrócili, jak purpurowe morze 
rozlewa się po kątach sejmowych i woła, dlaczego to zrobiliście? Gdzież wasze 
sumienia? Czemu daliście się zwieść kłamstwu podłemu? Matka płacze nad 
synem i łzy bólu ociera... Żona płacze nad mężem i serce jej umiera... Dzieci 
płaczą nad ojcem, gdyż ich nie przytuli... Wydaje się mu, że go nie widać, jak stoi 
za kulisami i za sznurki pociąga... Myśli, że wszystko może, że wszystko mu 
wolno... O zgrozo... mały człowieczku... uruchomiłeś machinę śmierci... tak wielu 
ludzi przecież umarło. Z czego tu się cieszyć... Z tych pieniędzy, które dziś są, a 
jutro już ich nie ma? Dziś krew tych ludzi woła o pomstę do nieba! Wszak skazani 
bez sądu i tobie mogą wytknąć winę... może gorszą jeszcze od winy tych, co 
odeszli... 

Obudźcie się, póki jest jeszcze pora i znowelizujcie Ustawę, aby zatrzymać tryby 
śmierci w ruch nieopatrznie wprawione... 

mjr SG Jerzy Misiewicz /emeryt/ 

http://www.emeryci-sg.org.pl/wp/skazani-bez-sadu-list-otwarty-do-
parlamentarzystow-rp/ 

  

http://www.emeryci-sg.org.pl/wp/skazani-bez-sadu-list-otwarty-do-parlamentarzystow-rp/
http://www.emeryci-sg.org.pl/wp/skazani-bez-sadu-list-otwarty-do-parlamentarzystow-rp/
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M. EMERYT: MO/POLICJI AD VOCEM WYPOWIEDZI 
PANA ADAMA BOROWSKIEGO W DNIU 22.08.2017R. W 

PROGRAMIE POLSAT NEWS „TAK CZY NIE” 
Dla jasności kilka słów wyjaśnień pisowni, której użyję. Słów Milicjant, Policjant 
używać będę z wielkiej litery, dlaczego? Krótko, z szacunku dla ludzi tego 
zawodu. Słowa Pan używać będę jedynie z grzeczności, gdyż nie jest on 
adresatem listu (wówczas by to uzasadniały zasady ortografii polskiej). 

 Z racji zainteresowania problematyką tzw. ponownej „dezubekizacji” 
obejrzałam program „Tak czy Nie”, wyemitowany w programie Polsat News w 
dniu 22 sierpnia 2017 r. o godz. 21,30. 

Błogosławiony ten, co nie mając nic do powiedzenia, nie obleka tego faktu 
w słowa  
(Julian Tuwim) 

 Nie mogę uwierzyć w to, co usłyszałam. „Z gorączką wielką, 
ZAPYRZONY i prawie odchodząc od przytomności (cyt. Sejm Czteroletni, Tom 
I, strona 307), Pan Adam Borowski wyznał, iż jego intencją jest, by cyt. „Byłym 
funkcjonariuszom SB i milicji powinno się odebrać całkowicie przywileje 
emerytalne… Oni służyli obcemu imperium. 

 Pan Borowski posiadł swoistą wiedzę na temat służby i ludzi, którzy ją 
pełnili. Jakim prawem ten Pan ocenia moją służbę i służbę wielu moich koleżanek 
i kolegów? Kto dał temu Panu prawo plucia nam w twarz, oskarżania o służbę na 
rzecz obcego imperium, a więc o zdradę Ojczyzny? 

 Byłem Milicjantem a następnie przez 20 lat Policjantem. Zawsze służyłam 
Ojczyźnie Społeczeństwu, moja służba niczym się nie różniła przed i po 1990 
roku. Z wypowiedzi Pana Borowskiego wynika, że ścigając sprawców zabójstw, 
zgwałceń, rozbojów, włamań i kradzieży, oszustw – służyłam na rzecz OBCEGO 
IMPERIUM. To dla tego „Obcego Imperium” spędzałam święta, niedziele, noce 
w służbie, to z tego powodu zamiast siedzieć przy Wigilijnym czy Wielkanocnym 
stole, byłam na służbie. To z tego też względu oraz dla własnej wygody, zamiast 
noce spędzać w ciepłym łóżku, z „rozkoszą oddawałam się” leżeniu w lesie, na 
polu, na dachu, na zmarzniętej Matce Ziemi, dla wyjaśnienia- na zasadzkach, nie 
na działaczy politycznych, na przestępców. A Pan Borowski mi mówi, że 
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powinno się odebrać mi emeryturę. To Pan Borowski wie lepiej, to ten Pan mnie 
publicznie upokarza i twierdzi, że byłam zdrajcą, że te wszystkie lata mojej służby 
to dla Obcego Imperium? 

Ja tego słucham i odnoszę wrażenie, że jedno z nas żyje w scenariuszu 
Gwiezdnych Wojen, z tym, że ja mocno stąpam po ziemi. Pozwolę sobie 
zauważyć, że przy znikomej wiedzy na temat treści ustawy dezubekizacyjnej, Pan 
Borowski pozwala sobie oskarżać i upokarzać ludzi publicznie, z 
zacietrzewieniem dzieli ludzi, przekazując wrogie nastawienie wobec bardzo 
licznej grupy społecznej. Takie nastawienie, taką wiedzę nazywam świadomością 
nabytą przez pryzmat pałki, jednej pałki. Czy zakładając, że jeden lekarz, sędzia, 
nauczyciel, poseł, minister ukradnie, ten Pan nazwie całą grupę zawodową 
złodziejami? Pan Borowski to czyni publicznie nazywając naszą służbę w okresie 
przed 90 rokiem służbą na rzecz Obcego Imperium, inaczej mówiąc nazywa nas 
zdrajcami Ojczyzny. 

Czy można człowieka skazać bez wyroku sądowego? 

Znam wielu Policjantów, którzy przed 90 rokiem byli w organach SB, po 
90 roku przez wiele lat, niektórzy do dziś pełnili i pełnią służbę w Policji. Na 
pierwszej linii, z narażeniem życia, kosztem rodzin, kosztem własnego zdrowia. 
Dziś ci, którzy przez 20 i więcej lat pełnili ze mną służbę, dostali decyzję o 
obniżeniu emerytury do kwoty 1700 zł. To ja się pytam, dlaczego ich uczciwa 
służba, pełniona po 90 roku jest traktowana inaczej, gorzej niż służba tych, którzy 
przyjęci zostali po 90 roku i służyli na takich samych stanowiskach? Służyli 
razem, obok siebie przez ponad 20 lat dla Ojczyzny, dla Rzeczypospolitej Polskiej 
a dziś traktowani są jakby przez te 20 lat nie służyli, tylko dlatego, że przed 90 
rokiem jakiś krótki czas byli w SB. Zostali pozytywnie zweryfikowani w 1990 
rokiem a traktowani są gorzej niż ci, których zweryfikowano negatywnie i nie 
przyjęto do Policji w 1990 roku. Tych pierwszych ukarano bez wyroku sądu za 
wieloletnią nienaganną służbę w okresie po 1990 roku. Ci drudzy po 90 roku 
zatrudnili się w innych instytucjach i wypracowali emerytury z ZUS. 

Patrzę dziś na służbę młodych Policjantów i myślę sobie, za kilka, 
kilkanaście, kilkadziesiąt lat przyjdzie „jakiś Pan Borowski” i Wam powie: nie 
należy Wam się emerytura, służyliście na rzecz totalitarnego państwa, byliście 
wrogami własnej Ojczyzny, Społeczeństwa”. Bo oni dziś sumiennie pełnią służbę 
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a obecne doświadczenia kolegów emerytów nie pozwalają im spokojnie spać, nie 
mają zaufania do Państwa, do władzy, do systemu politycznego. Boją się, że nie 
tylko w ich snach, że na jawie przyjdzie „jakiś Pan” i powie-nie należy ci się!!! 
W wieku 70,80 lat powie im – rób, co chcesz, radź sobie, idź do pracy! 

Nie podaję imienia i nazwiska, dlaczego? Otóż myślę, że „tacy Panowie 
Borowscy” patrzący przez pryzmat pałki, pełni nienawiści, żądzy zemsty, 
uogólnionej niechęci i wrogości, skłonni są stosować metody, od których 
rzekomo się odżegnują i ponoć sami byli ofiarami ich stosowania.  Cóż, czas zejść 
do podziemia, już wiele razy ludziom udawało się z niego wyjść po latach. Tą 
wiarą i nadzieją chcę wesprzeć wszystkich tych, którzy dziś czują się oszukani, 
zdradzeni przez własne Państwo, które w 1990 roku zawarło z Wami umowę a 
dziś tę umowę zrywa, zrywa jednostronnie. Głęboko wierzę, że postępowania w 
sprawach o obniżenie emerytur zostaną wygrane, nie teraz, to później, nie tutaj, 
to gdzie indziej. 

Pamiętajcie „Karma wraca”, kiedyś będziemy mogli powiedzieć „Panom 
Borowskim” – PAMIĘTAMY! 

Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą, a nie pokonanym. 
(św. Augustyn z Hippony) 

Z pozdrowieniami i wyrazami szacunku dla wszystkich oszukanych przez IV RP 

M. 
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STOWARZYSZENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W 
STANIE SPOCZYNKU I REZERWY ORAZ ICH RODZIN 

Warszawa, 28 sierpnia 2017r. 

Egz. Nr….. 

 

Prezydent RP 

Marszałek Sejmu 

Marszałek Senatu 

Prezes Rady Ministrów 

Prezesi i Przewodniczący Partii Politycznych 

Przewodniczący Klubów i Kół Poselskich 

Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP 

Do Polityków, 

Posłów i Senatorów, 

Członków Władz Państwowych. 

Media 

 

„Służyliście państwu totalitarnemu!” 

Tak Wy, politycy, mówicie o nas żołnierzach i funkcjonariuszach służb 
mundurowych, gdy to przede wszystkim politycy różnych opcji, sędziowie i 
prokuratorzy gorliwie wysługiwali się i wysługują każdej władzy. 

Przykładem niech będzie wyrok Sądu Najwyższego z grudnia 2013 r. 
unieważniający wyrok śmierci z 1952 r. za szpiegostwo na rzecz wywiadu 
brytyjskiego pracownika cywilnego Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, 
Kazimierza Kanieckiego. Mimo dowodów zbierania i przekazywania za 
pieniądze tajnych informacji łącznikowi rządu londyńskiego, Sąd Najwyższy, 
wbrew wcześniejszej negatywnej ocenie Wojskowego Sądu Okręgowego w 
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Poznaniu, uznał, że ówczesna działalność wywiadowcza przeciwko Polsce, była 
działaniem na rzecz instytucji reprezentującej niepodległą Polskę (sic!), jaką był 
rząd w Londynie. To czysta hipokryzja sędziowska uzależniona od aktualnej 
obowiązującej ideologii głoszonej przez obecne władze państwowe. 

O ułaskawieniu Ryszarda Kuklińskiego, uznaniu go przez Sejm za bohatera 
(Uchwała z 21 lutego 2014 r.), a w końcu awansowaniu do stopnia generała 
brygady, brak słów… Dziś każdy żołnierz, mając taki przykład „bohaterstwa i 
patriotyzmu”, w rzeczywistości zdrady! ma prawo wybrać sobie jakąkolwiek 
ambasadę (być może w przyszłości sojuszniczego państwa) i sprzedać posiadaną 
najtajniejszą wiedzę. Będzie go wtedy stać na willę, jacht morski, dobry 
samochód, których zapewne nie dorobi się z pensji nawet oficera starszego. Jeśli 
poniesie za swoją działalność konsekwencje, późniejsze władze zrehabilitują i 
zrekompensują jego trud – przecież działał na rzecz nowego sojusznika… 

Każde Wasze działanie musi być poprzedzone analizą ewentualnych skutków. 
Nie dbacie o nie, wykazując przerażającą krótkowzroczność. 

Panie i Panowie, 

W maju 1945 roku zakończyła się w Europie druga wojna światowa. Polski nie 
wyzwalały zachodnie wojska alianckie ani armia gen. Andersa czy gen. Maczka, 
lecz Armia Radziecka oraz żołnierze 1 i 2 Armii Wojska Polskiego. Wielu z tych 
żołnierzy poległo, a wielu, którzy przeżyli, po powrocie do domów zasilili szeregi 
milicji, uczestniczyli w porządkowaniu powojennego bezładu, budowie 
lokalnych zrębów państwowości. Wielu z nich z tego powodu poniosło śmierć z 
rąk pseudo-patriotów – tzw. wyklętych; śmierć, której uniknęli w czasie walk pod 
Studziankami, o przyczółek Czerniakowski, o Kołobrzeg, przy forsowaniu Odry, 
pod Budziszynem, czy też w szturmie na Berlin. Rzekomi „żołnierze wyklęci” 
nie walczyli o Dobro Polski, lecz o utracone wpływy elit międzywojennych, które 
zza granicy sterowały i wysyłały takich „niezłomnych” na tereny Polski 
powojennej. 

Przykładem niech będzie Jan Kudła, który w lipcu 1945 roku po konferencji w 
Jałcie nawiązał kontakt z oficerem służb specjalnych Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie i podjął szkolenie przygotowujące do konspiracji w Polsce. W 
listopadzie 1946 roku został mianowany dowódcą organizacji "Wolność i 
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Niezawisłość" w rejonie Wielkopolski, a w 1948 roku rozpoczął działalność w 
organizacji konspiracyjnej Polska Tajna Organizacja Wojskowa. 

Inny przykład to sprawa samozwańczego majora Józefa Kurasia ps. „Ogień”, 
któremu 13 sierpnia 2016 r. oddał hołd prezydent Lech Kaczyński w czasie 
odsłonięcia pomnika w Zakopanem, co wywołało protesty nie tylko Polaków, ale 
również Słowaków pamiętających jego „bohaterskie czyny”: mordy, gwałty i 
rozboje. 

Teraz nadaje się tym bandytom stopnie oficerskie i chowa z asystą wojskową, 
często odmawiając tej asysty żołnierzom, którzy wyzwalali Polskę spod okupacji 
niemieckiej. 

Przypominamy, że 19 stycznia 1945 r. gen. bryg. Leopold Okulicki wydał rozkaz 
o rozwiązaniu Armii Krajowej i zwolnił żołnierzy z Przysięgi. Jeśli ktoś z tej 
formacji nie złożył broni i nie wrócił do domu, stał się zwykłym żołdakiem. Dziś, 
na potrzeby propagandy niweczącej czyny tych, którzy walczyli o uwolnienie 
kraju spod okupacji niemieckiej, a potem tenże kraj odbudowywali, bandyta stał 
się bohaterem. 

Panie i Panowie, 

Po 1945 roku w Jałcie, bez udziału Polski, został dokonany podział Europy. To 
USA, Wielka Brytania i Związek Radziecki przydzieliły nas do radzieckiej strefy 
wpływów. Chociaż byliśmy czwartą siłą militarną na froncie europejskim, od 
początku umniejszano nasz udział. To politycy, nie wojskowi, mieli znaczący 
wpływ na kształt powojennej Polski. Podziału Europy nie dokonali żołnierze, bo 
to nie ich rola. To obecni nasi strategiczni sojusznicy byli współautorami naszego 
miejsca w Europie. Jak potraktowali naszych żołnierzy, którzy walczyli po ich 
stronie, gdy ucichły armaty? 

Poniżej przykłady losów naszych bohaterskich żołnierzy walczących na 
Zachodzie: Gen. Maczek za swoje zasługi dla aliantów został pozbawiony 
świadczeń przysługujących żołnierzom alianckim. W Wielkiej Brytanii rozpoczął 
pracę jako sprzedawca, następnie barman w restauracji hotelu prowadzonym 
wówczas przez polskich emigrantów: "Dorchester" i "Learmonth" w Edynburgu. 

Gen. Sosabowski, dowódca 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej, bohater 
spod Arnhem, po demobilizacji pracował jako robotnik magazynowy w fabryce 
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silników elektrycznych, później telewizorów. Za niepowodzenie operacji Market-
Garden, Brytyjczycy w podzięce za ratowanie pozostałości okrążonej 1 Dywizji 
Powietrzno-Desantowej, jego obciążyli odpowiedzialnością. 

Panie i Panowie, 

Przedwojennych zasobów złota Państwa Polskiego nie roztrwonili żołnierze, lecz 
politycy, którzy uciekli z Polski przed zawieruchą wojenną i żyli na koszt Polski 
i Polaków w państwie, które brało udział w podziale Europy. Brytyjczycy zabrali 
część złota na poczet przekazanego uzbrojenia, a USA zajęło złoto na poczet 
rozliczeń umowy indemnizacyjnej (Umowa z 16 lipca 1960 r.) „Zgodnie z art. 1 
tegoż traktatu/umowy rząd Polski zobowiązał się zapłacić, a rząd USA przyjąć, 
40 mln ówczesnych dolarów amerykańskich za całkowite uregulowanie i 
zaspokojenie wszystkich roszczeń obywateli USA, zarówno osób fizycznych jak 
i prawnych z tytułu nacjonalizacji i innego rodzaju przejęcia przez Polskę mienia 
oraz praw i interesów związanych lub odnoszących się do mienia, które nastąpiło 
w Polsce przed dniem podpisania i wejścia tego układu w życie. Spłata tego 
zobowiązania przez Polskę następowała w rocznych ratach i została w całości 
spłacona i rozliczona dnia 10 stycznia 1981 roku.” (Myśl Polska, 6-13.12.2009 r.) 
Jak dziś wyglądają rozliczenia z USA, dzisiejszym sojusznikiem? 

Roszczenia Żydów amerykańskich, wspieranych całą siłą przez dyplomację USA, 
potęgują się coraz bardziej, mimo że w obecnej chwili adresatem tychże roszczeń 
powinien być rząd USA. Nie godzimy się na zakłamywanie historii! Dziś 
ukraińskie lobby wśród polityków powoduje, że o rzezi Polaków na Wołyniu 
(szacunki: ok. 200 000 zabitych mężczyzn, kobiet i dzieci) mówi się nieśmiało, 
albo w ogóle. To jednak bandy OUN i UPA spowodowały tę rzeź. W pacyfikacji 
Powstania Warszawskiego brała udział ukraińska dywizja SS Galizien. Ukraina 
do tej pory nie uznała naszej wschodniej granicy, Ukraina nie ma dziś granic 
zatwierdzonych przez ONZ! To dzięki akcji „Wisła” Wojska Polskiego 
posiadamy granicę na Bugu, a nie pod Krakowem. To nasz Senat wraz z obecnym 
Prezydentem Andrzejem Dudą tą patriotyczną akcję Wojska Polskiego uznał za 
„zbrodniczą”, przemilczając zbrodnię na Wołyniu. Dlaczego o tym milczycie?!?! 
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Panie i Panowie, 

Każdy żołnierz służy Ojczyźnie, do czego od pierwszych dni w służbie 
zobowiązuje go przysięga na wierność, której do końca przestrzega. Służba 
wojskowa to nie zabawa, to poligony, wyjazdy, ćwiczenia, odpowiedzialność za 
ludzi i mienie, działanie w warunkach ekstremalnych pod względem fizycznym i 
psychicznym. Osiągnięcie w służbie postawionych celów wymaga poświecenia, 
nierzadko kosztem życia rodzinnego. Służba wojskowa oparta jest na 
bezwzględnym posłuszeństwie rozkazom, zarządzeniom, procedurom, 
regulaminom i nakazom przełożonych. Wszelkie inne sprawy, w tym poglądy i 
sympatie osobiste schodzą na dalszy plan i muszą zostać podporządkowane 
rygorom służby. Żołnierz przestrzega i szanuje etos służby: jej szczytne cele w 
obronie Ojczyzny, symbolikę wynikającą z historii (symbole narodowe, Grób 
Nieznanego Żołnierza), honor, godność i prawdomówność. 

Za wyrzeczenia związane ze służbą żołnierz otrzymuje pewne ulgi oraz 
udogodnienia, m.in. w innym niż pozostała część społeczeństwa systemie 
emerytalno-rentowym. To nie są przywileje, jak głosi obecna propaganda, lecz 
rekompensata za ciężką i odpowiedzialną służbę. Dziś wierna służba Ojczyźnie 
żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych staje się przestępstwem 
ściganym wbrew Konstytucji, międzynarodowym konwencjom, a przede 
wszystkim wbrew zdrowemu rozsądkowi, tylko za to, że odbyła się w czasie i 
warunkach stworzonych przez polityków. 

Panie i Panowie, 

Apelujemy o zaprzestanie stosowania zbiorowej odpowiedzialności wobec 
byłych żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych! 

Osądźcie zbrodniarzy, ale wszystkich zgodnie z prawem, a nie politycznie; tych, 
co mordowali w prywatnych więzieniach, np. w Otwocku (willa Jakuba Bermana) 
i innych podobnych miejscach. 

Ale równą miarą mierzcie zbrodnie tzw. żołnierzy wyklętych, którzy mordowali 
dzieci, kobiety, mężczyzn tylko dlatego, że po zawierusze wojennej Ci ostatni 
chcieli żyć w spokoju. To ci „wyklęci” strzelali w plecy geodetom, chłopom, 
milicjantom, nauczycielom, grabili wsie, by z czegoś żyć w lesie nie pracując. To 
żołnierze Wojska Polskiego przywracali ład zwalczając bandy i zaprowadzając 
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spokój w rejonach ich działań, chroniąc Obywateli przed ich „patriotyczną” 
działalnością: mordami, gwałtami i rabunkami. 

Panie i Panowie, 

Ci, którzy zgodnie z obecnym trendem usiłują zdegradować dokonania żołnierzy 
Wojska Polskiego tzw. Ludowego i funkcjonariuszy mundurowych PRL, niech 
przeanalizują swoje życiorysy oraz swoich rodziców i dziadków. Zapewne nie 
przyznają się do pracy na rzecz byłego systemu państwowego, uczenia się, 
dążenia do awansów i pomnażania zasobów socjalistycznego państwa, zwanego 
totalitarnym. Totalitaryzm tego państwa przy Waszym oraz Waszych rodziców i 
dziadków udziale, polegał na odbudowie kraju ze zgliszcz, jego 
uprzemysłowieniu, likwidacji analfabetyzmu, postępie w wielu dziedzinach. 
Organizacja Narodów Zjednoczonych nigdy nie wypowiedziała się na temat 
totalitaryzmu naszego państwa. Służba temu państwu, dla nas, żołnierzy, była 
zaszczytem, 

Nie godzimy się z mową nienawiści o niebotycznych emeryturach 
„mundurowych” w stosunku do emerytur cywilnych - tych najniższych. 
Emerytury kadry zawodowej, która przeszła na emeryturę przed 1999 rokiem 
zostały drastycznie i niezgodnie z obowiązującym prawem obniżone. Spolegliwe 
władzy wykonawczej sądy pracy i polityki społecznej nigdy nie uznały słusznych 
roszczeń byłych żołnierzy zawodowych, depcząc na salach sądowych ich 
godność i honor. 

Statystyka potrafi być okrutna. W 2008 r. świadczenia emerytalno-rentowe 
pobierało ponad 105 tyś. byłych żołnierzy zawodowych, a średnia 
emerytura/renta wynosiła ok. 3000 zł. Ale odejmijcie sędziów i prokuratorów 
wojskowych, generalicję i oficerów na etatach generalskich. Odejmijcie również 
żołnierzy pełniących służbę w składach personelu latającego na samolotach 
naddźwiękowych, załóg okrętów podwodnych, będących nurkami i 
płetwonurkami lub uczestniczących w zwalczaniu terroryzmu. Wynik będzie 
druzgocący dla piewców idei o nadmiernych przywilejach mundurowych. 
Dowiecie się, jak podoficerowi, chorążemu czy też oficerowi młodszemu nie 
starcza na opłaty za mieszkanie, na leczenie chorób nabytych w czasie służby, 
gdzie łożenie na wykształcenie dzieci staje się nieosiągalnym luksusem. A jakie 
sami macie emerytury miesięczne: 
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Jolanta Hibner z PO - 8500 zł, 

Iwona Śledzińska-Katarasińska z PO - 6800 zł, 

Wojciech Jasiński z PiS - 6200 zł, 

Henryka Krzywonos z PO - 6200 zł, 

Jan Szyszko z PiS - 5610 zł, 

Józef Lassota z PO - 4700 zł, 

Stefan Niesiołowski z PO - 4700 zł, 

Krzysztof Czabański z PiS - 4000 zł. 

To Wy, politycy: 

Nie ratyfikowaliście art. 4 ust.1 „Europejskiej karty społecznej”, pozbawiając 
wyższych zarobków ludzi pracujących w Polsce! Pozbawiliście Obywateli 
ochrony wynikającej z „Karty praw podstawowych” nie ratyfikując jej tytułu IV 
„Solidarność”! 

Nie godzimy się na dalsze okazywanie nienawiści wobec nas, żołnierzy i 
funkcjonariuszy służb mundurowych przez polityków, którzy powinni się znaleźć 
na śmietniku historii! 

Twarze przywódców partyjnych po 1990 roku nie zmieniają się, zmieniają się 
tylko nazwy partii, w których zasiadacie. Porozumienie Centrum, Unia Wolności, 
Kongres Liberalno-Demokratyczny, Socjaldemokracja Rzeczypospolitej 
Polskiej, AWS, PO, PiS, PSL, SLD po dojściu do władzy dbają jedynie o własne 
interesy, mając jednocześnie na ustach frazesy o sprawiedliwości społecznej i 
dobru Obywateli. 

Panie i Panowie, 

Niniejszym Apelem wzywamy Was do zaprzestania: dzielenia Obywateli na 
lepszych i gorszych, działań odwetowych wobec Obywateli naszego państwa 
poprzez stosowanie odpowiedzialności zbiorowej, siania w społeczeństwie 
nienawiści wobec żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy 
niezależnie w jakim czasie, wierni Przysiędze, służyli Polsce i jej Obywatelom, 
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zakłamywania historii, gdzie zdrajcy i bandyci stają się bohaterami, a 
bohaterowie lub prawi Obywatele są pozbawiani honoru i godności. 

Skończcie również używać terminu „wolna Polska po 1989 r.”, Polska 
wyzwolona została w 1945 r. dzięki żołnierzom Wojska Polskiego, którzy 
sojusznika, jak i warunków sojuszu, nie wybierali. Zaprzeczając temu faktowi 
podważacie dokonania swoich rodziców i dziadków oraz niejednokrotnie swoje. 

Rozdzielnik pisma: 

Egz. Nr 1 Prezydent RP – złożony na dziennik podawczy. 

Egz. Nr 2 Marszałek Sejmu – złożony na dziennik podawczy. 

Egz. Nr 3 Marszałek Senatu – złożony na dziennik podawczy. 

Egz. Nr 4 Prezes Rady Ministrów – złożony na dziennik podawczy. 

Egz. Nr 5 Minister Obrony Narodowej – złożony na dziennik podawczy. 

Egz. Nr 6 Prezesi i Przewodniczący Partii Politycznych zasiadający w Sejmie – 
złożony na dziennik podawczy Sejmu. 

Egz. Nr 7 Przewodniczący Klubów i Kół Poselskich – złożony na dziennik 
podawczy. 

Egz. Nr 8 Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. 

Egz. Nr 9 wysłany drogą elektroniczną do wiadomości: Posłów i Senatorów; 
Członków Władz Państwowych; Prezesów i Przewodniczących Partii 
Politycznych, pozostających poza Sejmem. 

Egz. Nr 10 Media. 

Egz. Nr 11 a/a. 

Z wyrazami uszanowania 

 

PREZES STOWARZYSZENIA WICEPREZES STOWARZYSZENIA 

Tomasz Gumienny   Leszek Szymański 
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Jeżeli PRL była państwem totalitarnym, jak twierdzą "geniusze" z PiS-u, to w 
związku z tym PiS powinno: unieważnić wszystkie umowy międzynarodowe 
ratyfikowane przez PRL, społeczne umowy wewnętrzne, odebrać dyplomy 
darmowych studiów zdobyte w tym okresie, odebrać tytuły i stopnie naukowe 
nadane w tamtym okresie, (swoim rodzicom też). cofnąć wszystkie nadziały, 
przydziały itd. 

Stosowanie odpowiedzialności zbiorowej jest sprzeczne: z Konstytucją RP; 
Konwencjami Genewskimi. 

Protokół Dodatkowy II do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 roku: 
powtarza sformułowania wcześniejszych konwencji. Zabrania między innymi 
odpowiedzialności zbiorowej (Art. 4). Naruszenie Konwencji Genewskich 
zaliczane jest do zbrodni wojennych. 
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ŁÓDŹ. JAKIEKOLWIEK DZIAŁANIE LEPSZE NIŻ 
CHOWANIE SIĘ W NORZE. INICJATYWA 

NOWOCZESNEJ 

Na wstępie - To co piszę to nie jest jakaś reklama Nowoczesnej. W ubiegłym 
tygodniu skontaktowała się ze mną znana niektórym z Was Iwona Lewandowska, 
była szefowa Komendy w Zgierzu. 

Obecnie będąc już na emeryturze aktywnie działa w zgierskiej Nowoczesnej. 
Ostatnio wybrana została  do władz Nowoczesniej województwa łódzkiego. Jej 
aktywnośc możecie obserować na Facebooku. Ale do rzeczy.  
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Nowoczesna wystąpiła z inicjatywą wsparcia wszystkich osób dotkniętych 
ustawą represyjną. 

Wsparcie to ma polegać na występowaniu w sprawie każdego z nas z 
indywidualnym pismem posła na Sejm RP z Nowoczesnej do Ministra Spraw 
Wewnętrznych z zapytaniem poselskim, w którym zada Ministrowi kilka 
pytań a w tym: 

• czy Dyrektor ZER przed wydaniem decyzji obniżającej emeryturę pytał go o 
to, czy w danym przypadku będzie wydawał decyzje w trybie art. 8a z 
własnej inicjatywy a nie na nasz wniosek. (zdaniem prawników Nowoczesnej 
winien to robić przed wydaniem decyzji) 

• czy z własnej inicjatywy wszczął postepowania administracyjne o wydanie 
decyzji w trybie 8a 

• dlaczego nie rozpatrzył w ustawowym terminie wniosków już złożonych 

• i może kilka innych, jakie się nasuną w konretnej sprawie.  

Pisma podpisze Pani Poseł Katarzyna Lubnauer. Jednak aby wystąpić z takim 
pytaniem, przedstawiciele Nowoczesnej chcą spotkać się  każdą taką osobą. Będą 
wyznaczone dwa terminy w których należałoby przyjść do Biura Poselskiego 
Nowoczesnej w Łodzi. Mieści się na Piotrkowskiej 67 – w bramie, przez którą 
kiedyś wchodzilśmy do kina Polonia. 

Te terminy to najprawdopodobniej 28 i 31 października 2017 w godzinach 
wieczornych. Zapewne trzeba będzie mieć przy sobie dezyzję emerytalną, bo to 
ułatwi sporządzenie pisma w sprawie indywidualnej. Można też mieć ze sobą inne 
– takie które uznacie za istotne. 

Nie wiem ile takim pismem Nowoczesna zdziała, ale ja idę i wszystkich Was 
namawiam. 

Ps.  
Piszę o tym dopiero dziś, bezpośrednio po powrocie ze spotkania w Soczewce. 
Leszek Wojtyra przygotuje krótką relację, a szczegółowe sprawozdanie na 
stronach Federacji. Zaglądajcie tam koniecznie. Pozdrawiam. 

Piotrek Bogusz 
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RAJD GÓRSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH 

XXV OGÓLNOPOLSKI RAJD GÓRSKI SŁUŻB 
MUNDUROWYCH RESORTU SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH „SZCZYRK 2017” 

Komisja Turystyki w resorcie spraw 
wewnętrznych w dniach  

26 – 30 września 2017 roku 
zorganizowała  

XXV Ogólnopolski Rajd Górski Służb 
Mundurowych resortu spraw 

wewnętrznych, który odbył się w 
Szczyrku, a bazą Rajdu było Centrum 

Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo”. 
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Honorowy patronat nad Rajdem objęli: Komendant Główny Policji, 
Komendant Główny Straży Granicznej, Prezydent Federacji Stowarzyszeń 
Służb Mundurowych RP, Prezydent Sekcji Polskiej IPA, Przewodniczący 
Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, Prezes Zarządu Głównego PTTK, 
Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, Komendant 
Karpackiego Oddziału SG w Nowym Sączu oraz Burmistrz Szczyrku. 
Współorganizatorami Rajdu byli: Komisja Środowiskowa Zarządu Głównego 
PTTK oraz Zarząd Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim. 

W Rajdzie uczestniczyły 352 osoby /funkcjonariusze i pracownicy cywilni 
Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej wraz z rodzinami, 
resortowi związkowcy oraz emeryci i renciści/, spośród których utworzono 33 
rywalizujące ze sobą drużyny piesze. Nad sprawnym przebiegiem Rajdu czuwał 
Komitet Organizacyjny w składzie: 

Komandor Rajdu - Grzegorz Serbakowski 

Przewodniczący KT - Kazimierz Rabczuk 

Moderator - Gabriela Lubańska 

Rzecznik prasowy Rajdu - Aleksander Załęski 

 

ZESPÓŁ SĘDZIOWSKI 

Sędzia Główny - Andrzej Placek 

Sędzia tras pieszych - Agnieszka Kurmanowska 

Sędzia tras pieszych - Jacek Witas 

Sędzia konkursu strzelania - Klaudiusz Woźniak 

Sędzia konkursu strzelania z łuku - Karolina Kula 

Sędzia konkursu rzutu lotkami - Dawid Krawczyk 
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Od środy do piątku drużyny wędrowały po trasach zaproponowanych przez 
Sędziego Głównego Rajdu: w środę na Skrzyczne, w czwartek na Klimczok, a w 
piątek na Szyndzielnię. W czwartek – w tzw. dzień wewnętrzny – uczestnicy 
Rajdu brali udział w konkursie strzelania /z broni krótkiej, broni długiej i z łuku/, 
konkursie rzutu lotkami, konkursie piosenki rajdowej oraz sprawdzianie 
wiadomości o terenie, a najmłodsi uczestniczyli w Dziecięcej Olimpiadzie 
Sportowej. Czwartek zakończył się biesiadą przy piosenkach turystycznych, które 
wykonywała drużyna „Sieradzkiego Szwędaczka” oraz muzycy z innych 
drużyn. Od wtorku do piątku uczestnicy Rajdu bawili się wieczorami na 
dyskotekach prowadzonych przez Jacka Michalskiego z Ostrowa 
Wielkopolskiego. 

 
 
 
 
 



53 

 

Biuletyn Informacyjny nr 4 (65) 2017 

Uczestnicy i sędziowie Dziecięcej Olimpiady Sportowej 

Strzelanie z broni krótkiej i długiej 

Konkurs rzutu lotkami i strzelania z łuku 

Laureaci konkursu piosenki rajdowej drużyna 
„Ramię w ramię” z KWP w Białymstoku 

„Sieradzkie Szwędaczki” zaskoczyły i 
przyjechały z perkusistą (II miejsce) 
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Podczas konkursu piosenki rajdowej odbyła się miła uroczystość wręczenia 
Medali 30-lecia Komisji Turystyki trzynastu zasłużonym resortowym turystom, 
którzy z różnych powodów nie uczestniczyli w jubileuszowym XXX Zlocie 
Aktywu Turystycznego w Szkole Policji w Pile. 

 
W sobotę, zaraz po śniadaniu, punktualnie o godz. 8.57 odbyło się uroczyste 
zakończenie Rajdu, na które przybyli: 

• podinsp. Gabriela SOCHA – Naczelnik Gabinetu Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Katowicach, 

• kpt. SG Piotr TOMASZEK – Z-ca Komendanta Placówki Straży 
Granicznej w Bielsku-Białej, 

• Marek OSIEJEWSKI – Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ 
Policjantów, 

• Piotr STYPA – Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach, 

• Aleksander CEGIELSKI – Prezes Koła Terenowego SEiRP w Bielsku-
Białej, 
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• Antoni BYRDY – Burmistrz Szczyrku, 

• nadkom. Jerzy BUJOK – Komendant Komisariatu Policji w Szczyrku, 

• Irena Chumięcka – Z-ca Dyrektora ds. Rehabilitacyjnych Centrum 
Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo” w Szczyrku. 
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Uroczystość podsumowania XXV Rajdu rozpoczęto od występu laureatów 
konkursu piosenki rajdowej - drużyny „Ramię w ramię” z KWP w Białymstoku. 
Następnie wręczono medale uczestnikom Dziecięcej Olimpiady Sportowej, a 
potem przewodniczący Komisji Turystyki i Komandor Rajdu wręczyli osobom, 
które od wielu lat wspomagają Komitet Organizacyjny, statuetki z 
podziękowaniem za „wieloletnią aktywną działalność na rzecz upowszechniania 
resortowej turystyki”. Otrzymali je: Grażyna Biernacka (Chełm), Ryszard Dudzic 
(Pułtusk), Jacek Kalinowski (Pułtusk), Karolina Kula (Ostrów Wlkp.), Agnieszka 
Kurmanowska (Warszawa), Teresa Kuśmirek (Chełm), Andrzej Lewandowski 
(Warszawa), Gabriela Lubańska (Gorzów Wlkp.), Maciej Matoń (Gdańsk), Jacek 
Michalski (Ostrów Wlkp.), Hanna Ochał (Szczecin), Artur Ochał (Szczecin), 
Paweł Ostaszewski (Warszawa), Andrzej Placek (Chrzanów), Zbigniew Sośnicki 
(Sieradz), Dominika Szymoniak (Ostrów Wlkp.), Jacek Witas (Warszawa), 
Marek Włodarczyk (Gdańsk), Klaudiusz Woźniak (Ostrów Wlkp.), Józef 
Wrzeszczyński (Płock), Aleksander Załęski (Warszawa) i Wojciech Zawadzki 
(Kętrzyn). 
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Z kolei wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów Marek Osiejewski 
uhonorował: „Odznaką Honorową NSZZ Policjantów” Grzegorza 
Serbakowskiego – Komandora Rajdu, a „Medalem XXV-lecia NSZZ 
Policjantów” Kazimierza Rabczuka – przewodniczącego Komisji Turystyki i 
Andrzeja Placka – Sędziego Głównego Rajdu. 

Po wręczeniu statuetek i odznaczeń głos zabrał Sędzia Główny Rajdu Andrzej 
Placek, który odczytał protokół sędziowski. Zgodnie z główną klasyfikacją: 

1 miejsce i Puchar Komendanta Głównego Policji zdobyła drużyna „Tramp” 
z Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Pułtusku 
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2 miejsce i Puchar Komendanta Głównego Straży Granicznej zdobyła drużyna 
„De-Ptaki” z Oddziału PTTK w Gdańsku 

 

3 miejsce i Puchar Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP 
zdobyła drużyna „Tramppol” ze Szkoły Policji w Pile 
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4 miejsce i Puchar Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów 
zdobyła drużyna „Gryfici” z Koła PTTK nr 39 przy Placówce Straży 
Granicznej w Szczecinie 

5 miejsce i Puchar Prezesa Zarządu Głównego SEiRP zdobyła drużyna 
„Bieluchy” z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie 
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6 miejsce i Puchar Prezydenta Sekcji Polskiej IPA zdobyła drużyna „Sfora 
Słubicka” z Koła SEiRP w Słubicach 

7 miejsce i Puchar Prezesa Zarządu Głównego PTTK zdobyła drużyna 
„ORŁY” z Koła PTTK nr 8 przy Komendzie Stołecznej Policji 
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8 miejsce i Puchar Przewodniczącego Komisji Turystyki w resorcie spraw 
wewnętrznych zdobyła drużyna „Z buta” z Koła PTTK przy Kole SEiRP w 
Kaliszu 

 

• 9 miejsce i Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach 
zdobyła drużyna „Ramię w ramię” z KWP w Białymstoku, 

• 10 miejsce i Puchar Komendanta Karpackiego Oddziału SG w Nowym 
Sączu zdobyła drużyna „Mila I” z Koła PTTK nr 3 przy ZT NSZZ 
Policjantów KPP w Ostrowie Wielkopolskim, 

• Puchar Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej zdobyła 
drużyna „Sieradzki Szwędaczek” z KPP w Sieradzu, 

• Puchar Burmistrza Szczyrku zdobyła drużyna „Myślenickie Traperki” z 
Myślenic, 

• Puchar Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. 
Mazowieckiego zdobyła drużyna „Koniki” z Konina, 

• Puchar Zarządu Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim zdobyła 
drużyna „Kormoran” z KPP w Giżycku, 
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• Puchar Starosty Powiatu Pułtuskiego zdobyła drużyna „Bażanty” z 
Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, 

• Puchar Burmistrza Pułtuska zdobyła drużyna „Neptun” z Koła 
Turystyki Górskiej przy Kaszubskim Dywizjonie Straży Granicznej w 
Gdańsku, 

• Puchar Burmistrza Słubic zdobyła drużyna Komendy Miejskiej Policji 
w Sopocie, 

• Puchar Burmistrza Pszczyny zdobyła drużyna Komisariatu Policji w 
Luboniu. 

• Statuetkę i dyplom za zajęcie 1 miejsca w konkursie na piosenkę rajdową 
otrzymała drużyna „Ramię w ramię” z KWP w Białymstoku. 

• W konkursie strzeleckim z broni krótkiej 1 miejsce zajął Mariusz 
STRELCZUK z Koła PTTK „Gryfici” przy Placówce SG w Szczecinie. 

• W konkursie strzeleckim z broni długiej 1 miejsce zajęła Marzena 
TYMURA z drużyny „Kormoran” z KPP w Giżycku. 

• W konkursie strzelania z łuku 1 miejsce zajął Ryszard DUDZIC z 
drużyny „Tramp” z Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w 
Pułtusku. 

• W konkursie rzutu lotkami 1 miejsce zajął Ryszard BACZYŃSKI z 
drużyny „Sfora słubicka” z Koła SEiRP w Słubicach. 

• W konkursie wiedzy o terenie 1 miejsce zajął Jan FERET z drużyny 
„Bieluchy” z KMP w Chełmie. 

• Nagrodę dla „Najmłodszych uczestników przemierzających trasy” 
otrzymało rodzeństwo Natalia KOSIŃSKA i Dariusz KOSIŃSKI z 
Warszawy. 

• Nagrodę dla „Najliczniejszej drużyny biorącej udział w Rajdzie” 
otrzymała drużyna „Mila” z Ostrowa Wielkopolskiego (54 osoby). 
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Autorem scenariusza i moderatorem uroczystości zakończenia była Gabriela 
Lubańska z Gorzowa Wielkopolskiego, która Uchwałą z dnia 7 grudnia 2016 
roku wpisana została w poczet Honorowych Członków Komisji Turystyki. 

 

W czasie trwania Rajdu zweryfikowano 53 książeczki GOT, w tym na 
Odznakę: 

• Za wytrwałość – 2, 
• Popularną – 33, 
• Małą Brązową – 14, 
• Małą Srebrną – 3, 
• Małą Złotą – 1. 

Zdjęcia: Aleksander Załęski Tekst: Kazimierz Rabczuk 

Relację przesłał Kazimierz Rabczuk, Przewodniczący Komisji Turystyki w 
resorcie spraw wewnętrznych. 
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Srebrne wesele w „Orlim Gnieździe” 
Wierszowana kronika XXV Jubileuszowego Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego 
Służb Mundurowych resortu spraw wewnętrznych „Szczyrk 2017” 

Znów rajd wrześniowy, pogoda śliczna, 
są policjanci, jest Straż Graniczna, 
jest Straż Pożarna, są emeryci - 
na rozpoczęciu stoją jak wryci, 
no bo otwarcie jest w fantastycznym 
białym namiocie i … akustycznym. 

Tych niespodzianek będzie tu wiele, 
bo mamy przecież SREBRNE WESELE. 

Wchodzę do gmachu – oczom nie wierzę: 
jestem na piątym, czy na parterze? 
Na czwarte trzeba schodzić schodami, 
na szóste za to jechać windami; 
na czwartym piękny punkt widokowy, 
na szóstym trawnik, krąg ogniskowy. 

Takich zagadek będzie tu wiele, 
bo mamy przecież SREBRNE WESELE. 

Środa zaczęła nam się pechowo, 
wzywamy na szlak grupę GOPR-ową; 
Krysia ze Słubic tłumi radochę, 
bo na pamiątkę ma gipsu trochę, 
a jeden strażak miast być na balu, 
to wylądował w bielskim szpitalu. 

Tych złych przypadków było za wiele, 
jak na to nasze SREBRNE WESELE. 

W czwartek konkursy, cóż – trudna rada, 
wiedza, strzelanie i olimpiada, 
konkurs piosenki i licytacja, 
na licytacji wielka sensacja: 
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aniołek z bębnem za cztery stówki, 
a ten bez bębna za trzy „połówki”. 

Przyznacie sami, że to niewiele, 
jak na rajdowe SREBRNE WESELE. 

Późnym wieczorem, tuż po biesiadzie, 
na czwartym piętrze w przemiłym składzie 
ze „Szwędaczkami” i „Bieluchami” 
fajne piosenki sobie śpiewamy, 
zjawia się facet, co o śnie marzył, 
lecz zginął w gąszczu tych korytarzy. 

Ale od czego są przyjaciele, 
którzy świętują SREBRNE WESELE. 

A pewna miła pani z „Ósemki” 
poszła wykąpać się do łazienki. 
Nagle w kabinie jak coś strzeliło … 
i całą szybę w mak rozwaliło. 
Kabina, wszakże to rzecz nabyta, 
ale dlaczego - grzecznie się pytam - 

paskudnych nieszczęść pasmo się ściele, 
gdy mamy nasze SREBRNE WESELE? 

Wiktor mi zgłasza: łóżko za krótkie, 
na dyskotekę masz przyjść bez wódki, 
nie masz, człowieku, gdzie se zapalić, 
sędziowie trasy pozamieniali, 
za trudne testy na egzaminie, 
puchar zapewne znów Cię ominie … 

Cóż, malkontenctwa jest jeszcze wiele, 
kończymy zatem SREBRNE WESELE. 

„KRAB” 
Szczyrk, 30 września 2017 roku 
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Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO 
POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW 
POLICYJNYCH W GOŁASZEWIE 

W dniach od 26 do 27 października 2017 roku, w Gołaszewie k. Włocławka, 
odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i 
Rencistów Policyjnych. 
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Po proceduralnym wstępie, czyli po powitaniu przybyłych przez Prezesa ZG 
SEiRP Antoniego Dudę, przyjęciu porządku obrad, wyborze Komisji, 
protokolanta, przewodniczącego obrad (Antoniego Duda) oraz zapoznaniu 
zebranych przez Piotra Styczyńskiego, w oparciu o protokół, z realizacją zadań 
wynikających z poprzedniego posiedzenia ZG SEiRP, podjęto Uchwały o 
odznaczeniach i wyróżnieniach.  
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W pierwszej kolejności podjęto Uchwałę o nadaniu Odznaki „Za wybitne 
osiągnięcia dla SEiRP”, Odznaki „Za zasługi dla SEiRP” z Dyplomem oraz 
„Dyplomów uznania”. 

Kolejnym podjętym wyróżnieniem była Uchwała o wyróżnieniu nagrodami 
pieniężnymi Jana Kaczmarczyka –  Prezesa ZW SEiRP w Krakowie, Jerzego 
Kowalewicza – Prezesa ZW SEiRP w Olsztynie oraz Tadeusza Miciuła – Prezesa 
ZW SEiRP w Lublinie za wyjątkowe zaangażowanie w działalność 
Stowarzyszenia, jego liczebny rozwój, udział w programie ubezpieczeniowym 
oraz medialnym, a także Zdzisława Bartulę – I Wiceprezesa ZG SEiRP za 
wyjątkowe zaangażowanie w działalność Zarządu Głównego SEiRP. 

Następną sprawą podjętą Uchwałą przez ZG było odwołanie Pana Janusza 
Jastrzębskiego z funkcji Redaktora Biuletynu Informacyjnego SEiRP i powołanie 
na tę funkcję Pana Adama Szyszko. 

Nadano Pani Hannie Jaworskiej tytuł Honorowego Sekretarza Zarządu 
Wojewódzkiego SEiRP w Bydgoszczy. 

Uchwalono Regulamin działania Komisji ds. Organizacji Pożytku 
Publicznego ZG SEiRP, jego projekt przedstawił jej Przewodniczący Paweł 
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Masłowski i uchylono jednocześnie obowiązujący od 2015 roku Regulamin 
określający zasady i tryb przyznawania wyróżnień, odznak i tytułów honorowych 
w SEiRP oraz odznaczeń państwowych i policyjnych. 

Wybrano Delegatów SEiRP na Kongres Federacji Stowarzyszeń Służb 
Mundurowych RP, zostali nimi: Zdzisław Czarnecki, Antoni Duda, Jan 
Fabiański, Henryk Grobelny, Ewa Grzegorczyk, Jerzy Krawczyk, Bogusława 
Łukasiewicz, Józef Piasecki, Zdzisław Pietryka, Jerzy Skrycki, rezerwowymi: 
Henryk Borowiński i Waldemar Sopek. 

Przyjęto nowy wzór Sprawozdania finansowego za rok 2017 dla Kół oraz 
Zarządów Wojewódzkich i Okręgowych. 

Przyjęto budżet Zarządu Głównego SEiRP na 2018 rok. 

Podjęto Uchwałę o rozpoczęciu kampanii sprawozdawczo-wyborczej w SEiRP. 

Ostatnią Uchwałą Zarząd Główny postanowił rozliczać diety członków 
Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Prezydium ZG SEiRP według zasad przyjętych 
w państwowej sferze budżetowej. 
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W przedpołudniowej sesji drugiego dnia obrad, Gośćmi Zarządu Głównego 
byli: nadinsp. Adam Rapacki – członek Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej 
FSSM RP i Zdzisław Czarnecki – Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb 
Mundurowych RP. Obaj w swoich wypowiedziach krytykowali ustawę 
represyjną zawierającą wiele elementów nielogicznych, prowadzącą do 
absurdalnych i tragicznych sytuacji. Przybliżyli cele powołania Komitetu 
Inicjatywy Ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP ds. 
ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjonariuszy Policji…, który przygotował projekt zmiany ustawy represyjnej 
z dnia 16 grudnia 2016 roku oraz przedstawili aktualne i planowane 
przedsięwzięcia podejmowane przez Federację Stowarzyszeń Służb 
Mundurowych oraz zadań oczekujących Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 
Policyjnych. Nacisk kładli m.in. na: 

• uświadamianie społeczeństwa o niekonstytucyjności i niesprawiedliwości 
społecznej uchwalonej ustawy, 

• prowadzenie rozmów z przedstawicielami opozycji parlamentarnej, jak i z 
partiami pozaparlamentarnymi, mającymi na celu znalezienie poparcia dla 
inicjatywy zbierania podpisów pod projektem zmiany ustawy o zaopatrzeniu 
emerytalnym, 

• planowana akcja zbierania podpisów powinna charakteryzować się wyjątkową 
mobilizacją i aktywizacją w tym zakresie środowisk mundurowych, 
pozwalającą na zebranie podpisów w liczbie kilkukrotnie przekraczającej 
wymaganą ilość 100 tysięcy podpisów.  
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Obaj Panowie podkreślali, że aby osiągnąć powyższe cele koniecznym będzie 
nawiązanie współpracy z innymi Stowarzyszeniami, związkami branżowymi, jak 
również z lokalnymi strukturami partii opozycyjnych. Okres ten będzie czasem 
wzmożonej i ciężkiej pracy oraz próbą solidarności środowisk mundurowych oraz 
współdziałania z innymi grupami społecznymi.   

W dalszej części obrad Jerzy Kowalewicz oraz Mieczysław Skowron 
zrelacjonowali III Sesję Plenarną Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, w której 
obaj wzięli udział, a która po usunięciu OPS-u przez PIS rok wcześniej z Sejmu 
odbyła się w Muzeum Żydów w Warszawie w dniu 1 października 2017 roku. 

Kol. Leszek Orkisz przedstawił postęp prac nad nowelizacją Statutu SEiRP, a 
głosowanie nad niektórymi zagadnieniami miało wspomóc pracę Komisji 
prawno-statutowej, której obrady miały miejsce po zakończeniu posiedzenia 
Zarządu Głównego, w sobotę 28 października 2017 roku. 
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Po odczytaniu Protokołu Komisji Uchwał przez Tadeusza Miciułę, i 
podsumowaniu obrad przez Prezesa Antoniego Dudę posiedzenie Zarządu 
Głównego SEiRP zostało zakończone. 

 

Piotr Styczyński 
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KORESPONDENCI NAPISALI 
ZARZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY 

TORUŃ. KONFERENCJA PRASOWA NT. 
WCHODZĄCEJ W ŻYCIE TZW.,  

„USTAWY DEZUBEKIZACYJNEJ" 
sld.org.pl/aktualnosci/20979-
torun_konferencja_prasowa_nt_wchodzacej_w_zycie_tzw_ustawy_dezubekizacyjnej.html 

4 października 2017 r. w biurze SLD w Toruniu odbyła się konferencja prasowa 
gen. Adama Rapackiego – byłego zastępcy komendanta głównego Policji i 
podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Henryka 
Majewskiego – ministra spraw wewnętrznych w rządzie Jana Krzysztofa 
Bieleckiego ... 

4 października 2017 r. w biurze SLD w Toruniu odbyła się konferencja prasowa 
gen. Adama Rapackiego – byłego zastępcy komendanta głównego Policji i 
podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Henryka 
Majewskiego – ministra spraw wewnętrznych w rządzie Jana Krzysztofa 
Bieleckiego, Jacka Kościeleskiego – koordynatora Federacji Stowarzyszeń Służb 
Mundurowych z Torunia oraz Marka Joppa – Przewodniczącego Rady 
Powiatowej SLD w Toruniu. 
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Podczas konferencji gen. Adam Rapacki powiedział - ustawa mnie nie obejmuje, 
ale nie mogę stać obojętnie, kiedy dzieje się krzywda uczciwym ludziom. W 
latach 90-tych i później, ramię w ramię walczyliśmy z najniebezpieczniejszymi 
grupami przestępczymi, ryzykowaliśmy życiem, ta służba była naszą pasją. 
Wczoraj zadzwonił do mnie jeden z nich: "Szefie, poradź coś, bo dostałem 
decyzję: 1500 zł. Na lekarstwa mi nie wystarczy...". Dzisiaj ma pierwszą grupę 
inwalidzką w związku ze służbą. Uważa, że to może być skutek 
napromieniowania, jakiemu uległ w operacjach specjalnych związanych z 
przejęciem materiałów radioaktywnych. I dzisiaj temu człowiekowi obniża się 
rentę inwalidzką. To jest nieuczciwe i niemoralne. ustawa zawiera wiele 
elementów nielogicznych, prowadzi do takich absurdalnych sytuacji, że pierwszy 
Komendant Główny Policji, generał, milicjant, policjant, który całe życie 
poświęcił Polsce, który tworzył współczesną policję, będzie miał niższą 
emeryturę niż zabójca księdza Jerzego Popiełuszki. 

I przeciwko temu protestujemy, to jest absolutnie nieuczciwe, niehumanitarne. 
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BYDGOSZCZ. UCZESTNICTWO W XVI 
JASNOGÓRSKICH SPOTKANIACH 

W dniu 24 września Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Bydgoszczy 
organizował wyjazd na XVI Jasnogórskie Spotkanie Środowiska Policyjnego. 
Spotkanie z okazji święta Michała Archanioła – patrona Policji, jest już stałym 
wydarzeniem w życiu polskiej Policji. 

W spotkaniu tym uczestniczył przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w Bydgoszczy oraz delegacja Zarządu 
Głównego SEiRP, która złożyła wieniec przed pomnikiem Nieznanego Żołnierza. 

 
R. Skrzeszewski  
Zdjęcia: Paweł Mazurek 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU 

POMORSKIE POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW I 
STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH 

W jedności siła 

W dniu 19 października 2017 r z inicjatywy ZW Stowarzyszenia Emerytów i 
Rencistów Policyjnych w Gdańsku z/s w Gdyni, w siedzibie Rady Wojewódzkiej 
SLD w Gdańsku, podpisano: 

Pomorskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych, w 
celu wzajemnej pomocy, wsparcia i koordynowania działań na rzecz emerytów i 
rencistów mundurowych oraz ich rodzin. 

Sygnatariuszami porozumienia są: 

1. Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w 
Gdańsku z/s w Gdyni 

2. Zarząd Okręgowy Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w 
Słupsku 

3. Pomorski Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w 
Gdańsku 

4. Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku 

5. Zarząd Regionu Pomorskiego Związku Emerytów i Rencistów Straży 
Granicznej w Gdańsku 

6. Związek Byłych Funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa 

7. Zarząd Koła Terenowego Związku Emerytów i Rencistów Służby 
Więziennej Aresztu Śledczego w Wejherowie. 

Celem porozumienia w szczególności jest: 

1. Wzajemna pomoc, wsparcie, zacieśnianie współpracy i koordynowanie 
działalności i stowarzyszeń służb mundurowych na terenie województwa 
pomorskiego. 

2. Wdrożenie przez Sygnatariuszy Porozumienia dokumentu opracowanego 
przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej 
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Polskiej zatytułowanego: Zadania i zasady Działania Komitetów 
Protestacyjnych.  
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W celu realizacji i koordynacji działań sygnatariusze porozumienia powołali 
Prezydium, którego przewodniczącym został Józef Wardyn, reprezentujący ZW 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gdańsku. 

Prezydium Porozumienia powołało następujące Zespoły Problemowe: 

1. Zespół I ds. zbierania podpisów, 

2. Zespół II ds. organizacji protestów, 

3. Zespół III ds. mediów elektronicznych, 

4. Zespół IV ds. poszerzenia kręgu sprzymierzeńców i sympatyków. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych oraz sympatyków, do włączenia się 
poprzez struktury swoich Związków i Stowarzyszeń, do aktywnego wsparcia i 
działania. 

Zapraszamy do Porozumienia również pozostałe organizacje emerytów i 
rencistów służb mundurowych. 
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Opracował Waldemar Sopek 

Z poważaniem 

Jan Pietruszewski, Prezes ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI 
PO ZDROWIE DO TRUSKAWCA 

/DNIEPRO – UKRAINA/ 
W dniach 26 czerwca – 8 lipca 2017 r. grupa licząca 92 osoby, członków 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz członków ich rodzin z 
Kół terenowych w Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, Tomaszowie 
Mazowieckim, Koluszkach uczestniczyła w letnim wypoczynku, połączonym z 
odnową biologiczną. Inicjatywa zorganizowana wyjazdu na wypoczynek do m. 
Truskawiec – Ukraina, została zainicjowana i podjęta przez Zarząd Koła SEiRP 
w Opocznie pod przewodnictwem prezesa, Kol. Bernarda Adamczyka.  

 Miejscem wypoczynku zostało wybrane miasto Truskawiec z kurortem 
sanatoryjnym DNIEPRO w obwodzie lwowskim, znanym od wielu lat i 
odwiedzanym przez kuracjuszy naszego kontynentu. Truskawiec słynie z wód 
leczniczych i zabiegów sanatoryjnych, a na szczególną uwagę zasługują 
oferowane różnorodne zabiegi fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne, przede 
wszystkim pochodzenia naturalnego, lecznicze wody pitne, kąpiele, inhalacje i 
okłady z naturalnych składników miejscowej przyrody i bogactw naturalnych. 
Miasto Truskawiec i jego okolice, wbrew kuracjuszy obawom, okazało się 
urokliwym miejscem kurortowym o współczesnym charakterze z nutką 
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przeszłości. W czasie pobytu, kuracjusze spotkali się z życzliwością i sympatią 
mieszkańców miasta, zarówno w miejscu zakwaterowania jak i podczas spacerów 
czy podczas dokonywania zakupów. Bezinteresownie służyli oni radą, chętnie 
nawiązywali kontakty, okazywali przychylność wobec nas. W obiekcie 
sanatoryjnym kuracjusze otrzymali fachową opiekę medyczną z możliwością 
korzystania z pełnej i bogatej bazy zabiegowej. Uczestniczyli również w wielu 
atrakcjach kulturalnych odbywających się na terenie sanatorium, tj. koncertach, 
występach zespołów artystycznych, wycieczkach krajobrazowych np. w Karpaty 
oraz do znajdujących się w sąsiedztwie miast. Przemieszczając się, kuracjusze 
mogli obserwować pobliskie miejscowości, w tym wioski i malownicze 
ukraińskie widoki. Jednym z punktów programu kulturalnego była wycieczka do 
Lwowa. Tu, uczestnicy wycieczki zapoznali się z architekturą i zabytkami tego 
starego, a zarazem pięknego miasta.  

Nie mogło ich zabraknąć w miejscu tak ważnym dla naszej historii jak Cmentarz 
Łyczakowski. Przewodniczka bardzo interesująco opowiadała nam o Polakach 
spoczywających na tym cmentarzu, których niekiedy los przypadkowo skierował 
na ziemię lwowską. Zwiedzono również kwatery poległych żołnierzy - Orląt 
Lwowskich, młodych obrońców polskiego Lwowa z lat 1918–1920, czyli z 
czasów wojny polsko-ukraińskiej, a także polsko-bolszewickiej, zapalając 
symboliczny znicz, oddając tym samym hołd ich pamięci. Zadowoleni z 
wypoczynku, odzyskania biologicznej werwy w samopoczuciu i polepszeniu 
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stanu zdrowia, kuracjusze powrócili do kraju z myślą i ewentualną nadzieją do 
powrotu w to przepiękne miejsce w roku przyszłym. 

Marek Predoń, Bernard Adamczyk 

Zdjęcia: Bernard Adamczyk 

TOMASZÓW MAZOWIECKI. ODSŁONIĘCIE 
OBELISKUW HOŁDZIE FUNKCJONARIUSZOM 

POLICJI PAŃSTWOWEJ 
Na wniosek Zarządu Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w 
Tomaszowie Mazowieckim, Zarząd Okręgowy Stowarzyszenia Emerytów i 
Rencistów Policyjnych z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim pod 
przewodnictwem Wojciecha Trzecieckiego – prezesa ZO SEiRP w Piotrkowie 
Trybunalskim podjął uchwałę w przedmiocie wykonania i odsłonięcia 
upamiętniającego obelisku w hołdzie funkcjonariuszom Policji Państwowej z 
Tomaszowa Mazowieckiego oraz sąsiednich powiatów, ofiarom Zbrodni 
Katyńskiej i represji NKWD z lat 1939 – 1941. Inicjatorami wspierającymi 
budowę i odsłonięcie obelisku byli między innymi: Zarząd Okręgowy SEiRP w 
Piotrkowie Trybunalski, Zarząd Główny SEiRP w Warszawie, insp. Andrzej 
Łapiński – komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, Jarosław Olbrychowski – 
prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 z siedzibą w Łodzi, Marcin 
Witko – prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, Mirosław Kukliński – 
starosta powiatu tomaszowskiego oraz władze samorządowe powiatu 
tomaszowskiego. 
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 W dniu 13 lipca 2017 r. nastąpiło uroczyste odsłonięcie obelisku na Cmentarzu 
wojennym w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Smutnej 22. Odsłonięcie 
zostało poprzedzone panelem historycznym pt.: „Działalność i znaczenie Policji 
Państwowej oraz Policjantów II RP, ofiar Zbrodni Katyńskiej”, który odbył 
się w Auli Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. W czasie konferencji 
zostały wręczone odznaczenia Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych nadane uchwałą Zarządu Głównego SEiRP, m.in.: Odznaką „Za 
wybitne osiągnięcia dla SEiRP” zostali odznaczeni, Marcin Witko – prezydent 
Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, insp. Andrzej Łapiński – komendant 
Wojewódzki Policji w Łodzi, Marcin Witko - insp. Dariusz Partyka – 
komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim, Jarosław Olbrychowski 
– prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., Odznaką „Za zasługi dla 
SEiRP” z dyplomem, insp. Szymon Herman – komendant Powiatowy Policji 
w Tomaszowie Mazowieckim oraz inni, w tym członkowie Stowarzyszenia.  



89 

 

Biuletyn Informacyjny nr 4 (65) 2017 

Z ramienia ZG SEiRP w uroczystości uczestniczył Zdzisław Pietryka – członek 
Zarządu Głównego SEiRP oraz Zdzisław Czarnecki – prezydent Federacji 
Stowarzyszenia Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Tekst i foto: Marek Predoń 
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POWIATOWE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. OPOCZNO 
2017 

W dniu 18 lipca 2017 r. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych 
Koło w Opocznie obchodząc coroczne Święto Policji, współuczestniczyło w 
organizacji Powiatowych Obchodów Święta Policji w Opocznie pod honorowym 
patronatem komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Jarosława Szymczyka. 
Część oficjalna obchodów odbyła się w Miejskim Domu Kultury w Opocznie z 
udziałem komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja 
Łapińskiego oraz gospodarza uroczystości komendanta Powiatowego Policji w 
Opocznie mł. insp. Konrada Kobierskiego, zaproszonych gości 
reprezentujących samorząd powiatu opoczyńskiego, miasto Opoczno, 
przedstawiciele współpracujących służby, instytucji i przedsiębiorców 
wspierających działania policji. W imieniu Zarządu Koła SEiRP |w Opocznie 
udział wziął prezes Koła – Kol. Bernard Adamczyk. Po uroczystych obchodach 
odbył się Piknik Profilaktyczny w ramach kampanii ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka pod hasłem: „Kręci mnie 
bezpieczeństwo”. 

Nasze Stowarzyszenie wzięło w tej inicjatywie czynny udział wspierając 
działania opoczyńskiej Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa, szczególnie 
wśród dzieci i młodzieży. 
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Wystawiliśmy namiot tematyczny dotyczący bezpieczeństwa, podjęte zostały 
działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży w formie zorganizowanego 
konkursu wiedzy. Obejmował on informacje dot. profilaktyki, rozwiązywania 
trudnych sytuacji w codziennym życiu i wielu innych płaszczyznach 
bezpieczeństwa. 

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem a jego uczestnicy chętnie 
odpowiadali na pytania, sprawdzając swoją wiedzę oraz uzupełniając ją o nowe 
wiadomości. Pozytywna wiedza konkursowiczów była nagradzana upominkami 
rzeczowymi i słodkimi. Dzieci brały także udział w proponowanych przez innych 
organizatorów atrakcjach, zabawach, pokazach i występach na scenie. Uczestnicy 
Pikniku mieli możliwość zapoznania się z działalnością Stowarzyszenia. Na 
naszym stanowisku wystawiona została Kronika, będąca dokumentem 
funkcjonowania i aktywności Koła SEiRP w Opocznie, która chętnie była 
przeglądana przez zainteresowane osoby. Cennymi dla naszego Stowarzyszenia 
były dokonywane wpisy okolicznościowe upamiętniające nasze święto. Piknik 
zgromadził licznie mieszkańców Opoczna, którzy w miłej atmosferze spędzili 
popołudniowy słoneczny dzień a przyprowadzone przez nie dzieci z pewnością 
skorzystały wiele, wspólnie bawiąc się i jednocześnie zwiększając swój poziom 
wiedzy o zagrożeniach i bezpieczeństwie. 
Marek Predoń, Barnard Adamczyk 
Zdjęcia: Bernard Adamczyk 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU 
KONFERENCJA W PILE Z UDZIAŁEM  

GEN. M. DUKACZEWSKIEGO 
KIU: http://www.dzienniknowy.pl/wiadomosci/975,dezubekizacja-puka-do-pily  

Dezubekizacja puka do Piły 

Takich kontrowersji nie było od dawna. Dla jednych nowa ustawa 
dezubekizacyjna to wyrównanie sprawiedliwości społecznej, dla innych- 
hańba, ustawa wynikająca z nienawiści. Przebywający ostatnio w Pile 
generał Marek Dukaczewski, były szef Wojskowych Służb Informacyjnych 
wyliczył, że większe emerytury od osób objętych ustawą dezubekizacyjną 
będą teraz mieli więźniowie z 20 -letnimi wyrokami, a nawet zabójca ks. 
Jerzego Popiełuszki. 

Klamka zapadła. Decyzje o obniżeniu emerytur już dotarły do adresatów i 
abstrakcja stała się rzeczywistością. Każdy, kto choć jeden dzień przepracował 
w organach bezpieczeństwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, czyli- jak chce 
ustawodawca- w państwie totalitarnym- będzie miał drastycznie obcięte 
świadczenia. Od października emerytury i renty byłych funkcjonariuszy aparatu 
bezpieczeństwa PRL nie będą mogły być wyższe od średniego świadczenia 
przyznawanego przez ZUS, czyli w tym wypadku około 1714 zł brutto. Wielu na 
rękę dostanie około 900 zł. 

http://www.dzienniknowy.pl/wiadomosci/975,dezubekizacja-puka-do-pily
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Obniżki rent i emerytur będą dotyczyć ok. 50 tysięcy byłych funkcjonariuszy z 
czasów PRL oraz ich rodzin. Zgodnie z zapowiedziami to samo wkrótce czeka 
wojskowych- około kilkadziesiąt tysięcy osób. W Pile – dumnie kiedyś zwanej 
miastem mundurowych – odsetek osób dotkniętych ustawą może być znaczny, 
choć trudno dziś oszacować o jaką liczbę chodzi. 

*** 

 W związku z nowymi przepisami 
emerytalnymi dla mundurowych, w 
minionym tygodniu miejscowy 
SLD i środowisko policyjnych 
emerytów zaprosili do Piły 
generała Marka Dukaczewskiego, 
byłego szefem Wojskowych Służb 
Informacyjnych oraz insp. Policji 
Zdzisława Czarneckiego, szefa 
Stowarzyszenia Służb 

Mundurowych. Zainteresowanie spotkaniem było ogromne, co może nasuwać 
wniosek, że ludzie boją się o swoją przyszłość. A generał Dukaczewski 
potwierdza- jest się czego bać. 

- Trzeba sobie powiedzieć jasno- mówimy o kwotach 1714 zł. brutto, a to będą 
emerytury najwyższe. Gro funkcjonariuszy dostanie na rękę poniżej tysiąca 
złotych. Te świadczenia już wcześniej rażąco nie odbiegały od średnich 
krajowych, ale teraz to się dla wielu może skończyć tragedią. Ci ludzie posiadali 
gwarancje państwa co do pewnego bezpieczeństwa finansowego w postaci 
emerytury wypłacanej na podstawie umowy, budowali sobie jakieś 
bezpieczeństwo finansowe, mieli plany itp. Teraz to wszystko się zawala. Na 
dodatek w wielu przypadkach to ludzie mocno zaawansowani wiekiem, 
schorowani, niesamodzielni. A koszty życia są na tyle wysokie, że z tak głodowej 
emerytury po opłaceniu mieszkania i mediów może nie wystarczyć na jedzenie czy 
leki- mówi generał Dukaczewski. I nie wyklucza, że po 1 października 
mundurowi służący w czasach PRL staną – o ile starczy im sił i nie przeszkodzi 
duma - w kolejce do opieki społecznej: -To wstyd – dodaje generał - bo każde 
państwo dba o swoje służby. A u nas te gwarancje państwa zostały złamane. 
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*** 

Ustawa dezubekizacyjna obejmuje cywilne, wojskowe instytucje i formacje, 
które służyły totalitarnemu państwu w okresie od 22 lipca 1944 do 31 lipca 1990 
roku. Na przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej liście znalazły się: 
Resort Bezpieczeństwa Publicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia 
Narodowego, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, Komitet ds. 
Bezpieczeństwa Publicznego a także jednostki organizacyjne podległe tym 
instytucjom. Ponadto są tam służby i jednostki organizacyjne Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych, jednostki wypełniające zadania wywiadowcze i 
kontrwywiadowcze, wypełniające zadania Służby Bezpieczeństwa, wykonujące 
czynności operacyjno-techniczne niezbędne w działalności Służby 
Bezpieczeństwa, a także odpowiedzialne za szkolnictwo, dyscyplinę, kadry i 
ideowo-wychowawcze aspekty pracy w SB. Ustawa dezubekizacyjna maja być 
również objęte kadra naukowo-dydaktyczna, naukowa, naukowo-techniczna oraz 
słuchacze i studenci m.in. Centrum Wyszkolenia Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych w Legionowie, Wyższa Szkoła Oficerska MSW w Legionowie, 
Szkoła Chorążych Milicji Obywatelskiej w Warszawie, a także Wydział Pracy 
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Operacyjnej w Ośrodku Doskonalenia Kadry Kierowniczej MSW w Łodzi. 
Kolejna grupa instytucji i formacji, które znalazły się w katalogu, to jednostki 
organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej i ich poprzedniczki, m.in. 
informacja wojskowa, wojskowa służba wewnętrzna, zarząd II Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego. Ustawa dotyczy funkcjonariuszy Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży 
Pożarnej, Służby Więziennej oraz ich rodzin. 

*** 

To nie jest pierwsze działanie, obniżające świadczenia emerytalne mundurowym 
PRL-u. Ustawę taką przyjęto już w 2009 roku. Obniżyła wtedy emerytury ok. 25 
tys. osób. 

Teraz sprawa wygląda o wiele poważniej. Dla tych, którzy pracowali w służbach 
PRL przed 1990 rokiem- bez względu na staż - przyjęto wskaźnik 0, czyli jak by 
człowieka w ogóle nie było. Dlatego ustawa nazywana jest przez środowiska 
emerytów mundurowych represyjną. Padają bardzo mocne słowa. 

Marek Dukaczewski: … To hańbiąca ustawa, wynikająca z nienawiści, zemsta 
absolutnie niewytłumaczalna. Urząd Bezpieczeństwa przestał istnieć w roku 
1956. Ci wszyscy, którzy pracowali później służyli Polsce bez względu na to, jaka 
ona była. A szczególnie ci, którzy przeszli weryfikację w 1990 roku i którym 
państwo zapewniło takie same prawa jaki osobom rozpoczynającym służbę. Po 
co to wszystko? Mogli wtedy odejść i doczekać swoich lat w pracy cywilnej. 
Doszło do tego, że więzień z 20-letnim wyrokiem czy zabójca księdza Jerzego 
Popiełuszki będą mieli większe emerytury niż osoby objęte ustawą 
dezubekizacyjną. (...) 

Całość w bieżącym wydaniu TN 

Anna Czapla-Furtacz 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE 
OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI 

20.07.2017. Komenda Miejska Policji w Rzeszowie 

W dniu 20 lipca 2017 r na dziedzińcu Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie 
odbyła się uroczystość z okazji Święta Policji, której uczestnikiem był prezes 
Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie p. Wiktor Kowal. Przekazał on od 
Stowarzyszenia na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie insp. 
Bogusława Kani życzenia świąteczne i wyrazy uznania dla wszystkich 
podległych mu policjantów i pracowników Policji. Wręczył również 
komendantowi zegar pamiątkowy z logo Stowarzyszenia wydany z okazji 25-
lecia Stowarzyszenia. 

27.07.2017. Komenda Powiatowa Policji w Nisku 

W dniu 27 lipca 2017 r w Nisku odbyły się uroczystości Wojewódzkiego Święta 
Policji powiązane z nadaniem sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w 
Nisku. Rozpoczęły się one uroczystą mszą świętą, której przewodniczył Biskup 
Sandomierski ks. dr Krzysztof Nitkiewicz. Po jej zakończeniu policjanci oraz 
zaproszeni goście przemaszerowali na Plac Wolności, gdzie odbyła się główna 
ceremonia. Okolicznościowe przemówienie w trakcie jej trwania wygłosił 
Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta. 
Następnie po odczytaniu rozkazów o mianowaniu na wyższe stopnie policyjne 
oraz nadaniu odznaczeń państwowych i resortowych, wystąpił Marszałek 
Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, przedstawiciel Wojewody 
Podkarpackiego.  

Wśród wielu pocztów sztandarowych był również poczet SEiRP w Rzeszowie w 
składzie Mieczysław Czerwonka, Janusz Skrzat i Zbigniew Fal. Jako gość 
honorowy w uroczystościach brał udział prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP 
w Rzeszowie p. Wiktor Kowal oraz prezes Zarządu Koła w Nisku, którzy 
wręczyli Komendantowi Powiatowemu Policji w Nisku list gratulacyjny z okazji 
Święta Policji i nadania sztandaru jednostce. 
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12.08.2017. Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie 

Z okazji Święta Policji przed gmachem Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Rzeszowie odbyła się uroczystość złożenia wieńców pod tablicami 
poświęconymi pomordowanym i poległym w służbie funkcjonariuszom. Podczas 
uroczystości została podniesiona flaga państwowa oraz odegrany został hymn. 
Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta 
przedstawił historię powstania Policji oraz historię pomordowanych i poległych 
w służbie funkcjonariuszy. Następnie ks. Marek Buchman - kapelan 
podkarpackiej Policji, odmówiłl modlitwę w intencji tych, których tablice na 
gmachu upamiętniają. Po słowach księdza, nastąpiła uroczystość składania 
wieńców. Pierwszy złożył nadinsp. dr Krzysztof Pobuta wraz ze swoimi 
zastępcami. Kolejno złożone zostały wieńce od przedstawicieli Zarządu 
Wojewódzkiego NSZZ Policjantów, Stowarzyszenia "Policja 1939" oraz Zarządu 
Wojewódzkiego NSZZ Pracowników Policji. W imieniu Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych Zarząd Wojewódzki w Rzeszowie wieniec 
złożyli prezes Zarządu Wiktor Kowal, wiceprezes Robert Woźnik oraz 
członkowie Prezydium Danuta Gwóźdź i Jan Łazowski. 

 

zdjęcia: KWP Rzeszów 

Linki: 
[1] http://www.seirp.rzeszow.pl/aktualnosci/udzial-przedstawicieli-seirp-w-
rzeszowie-w-obchodach-swieta-policji.pdf 

[2]http://www.seirp.rzeszow.pl/index.php?view=article&amp;catid=6&amp;id=
456&amp;tmpl=component&amp;print=1&amp;layout=default&amp;page=&a
mp;option=com_content 

  

http://www.seirp.rzeszow.pl/aktualnosci/udzial-przedstawicieli-seirp-w-rzeszowie-w-obchodach-swieta-policji.pdf
http://www.seirp.rzeszow.pl/aktualnosci/udzial-przedstawicieli-seirp-w-rzeszowie-w-obchodach-swieta-policji.pdf
http://www.seirp.rzeszow.pl/index.php?view=article&amp;catid=6&amp;id=456&amp;tmpl=component&amp;print=1&amp;layout=default&amp;page=&amp;option=com_content
http://www.seirp.rzeszow.pl/index.php?view=article&amp;catid=6&amp;id=456&amp;tmpl=component&amp;print=1&amp;layout=default&amp;page=&amp;option=com_content
http://www.seirp.rzeszow.pl/index.php?view=article&amp;catid=6&amp;id=456&amp;tmpl=component&amp;print=1&amp;layout=default&amp;page=&amp;option=com_content
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE 
21.09.2017. SZCZECIN. RELACJA ZE SPOTKANIA Z 

RZECZNIKIEM PRAW OBYWATELSKICH 
szczecińskie spotkanie z Adamem Bodnarem /skrócona relacja ze strony 
RPO/: 

"...Ustawa represyjna odbierająca świadczenia pracownikom MSW w czasach 
PRL” 

Na spotkanie przyszło kilka osób poszkodowanych przez tę ustawę. Słyszeli, że 
RPO mówił o problemie krzywdy, jaką to prawo powoduje, w zeszłym tygodniu 
w Sejmie. Ale - jak komentowali - posłów przy tym nie było. Wyszli. 

Rzecznik wyjaśniał na spotkaniu, że w sprawie tej ustawy otrzymaliśmy 1300 
skarg od poszkodowanych. Tłumaczył, że wobec takiego prawa ważne są nie 
tylko działania czysto prawne, ale także dawanie świadectwa, opowiadanie innym 
tego, co człowieka spotkało. Inaczej opinii publicznej trudno jest zrozumieć 
problem. 

• Uczestnik spotkania - żołnierz Wojsk Ochrony Pogranicza (WOP): …wygląda 
na to, że oni wydają wnioski o odbieraniu świadczeń hurtowo. A po odwołaniu 
człowiek dostaje odpowiedź: … o, rzeczywiście, nie służył w PRL w 
jednostkach wspierających totalitarne państwo, więc decyzję cofamy. Czy to 
chodzi o to, by wykazać się jak największą liczbą zabranych emerytur (bo może 
ktoś się nie odwoła, albo umrze)? 

• Uczestnik spotkania - policjant: … rządowe media mówią o tej ustawie 
„dezubekizacyjna”. A to jest po prostu ustawa godząca w policjantów. My 
przeszliśmy weryfikację, pracowaliśmy w policji. To jest ustawa przeciw 
policji. 

• Uczestnik spotkania - oficer kontrwywiadu: … Odwołałem się od decyzji o 
obcięciu emerytury powołując się na to, że po 1990 r. służyłem w III RP – na 
27 stronach opisałem swoją pracę. Od kwietnia czekam na odpowiedź. 
Zadzwoniłem, chciałem podać numer sprawy, ale pan mi powiedział, że „na 
tej podstawie nikomu nie udzielono jeszcze odpowiedzi”. Potem przesłali mi 
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pismo, że mam czekać jeszcze do końca kwietnia 2018. Tymczasem emeryturę 
obniżą mi już od 1 października. 

• Uczestniczka spotkania - policjantka: … Pracowałam w Polsce, której sobie 
nie wybrałam. Przez półtora roku byłam w kontrwywiadzie. Stopień oficerski 
w policji dostałam już w III RP. 

• Uczestniczka spotkania: … Czemu Państwo się usprawiedliwiacie? Czemu 
prosicie o indywidualne wyłączenie spod ustawy? Czemu wspólnie nie 
protestujecie? 

RPO: - „Demonstracje w społeczeństwie demokratycznym mają sens, jeśli 
postulat zrozumiały jest dla opinii publicznej. Tymczasem w tej sprawie media 
dopiero zaczynają rozumieć, jak ta ustawa działa. Argument o tym, że tym się 
różni demokratyczne państwo od totalitarnego, że dotrzymuje słowa – taki 
argument przebija się wolno. 

W takiej sytuacji trzeba korzystać z dostępnych narzędzi prawnych. W tym z 
odwołań. Trzeba kierować sprawy do sądu (choć jest spore niebezpieczeństwo, 
że wskazany w ustawie Sąd Okręgowy w Warszawie zostanie zablokowany przez 
te sprawy). Sam Rzecznik może się przyłączyć do kilkunastu takich spraw 
przedstawiając argumentację prawną. Musimy też liczyć na niezależność 
sądów..." 

MK 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE 
WARSZAWA. III SESJA PLENARNA 

OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW 
Trzecia Sesja, tak jak i poprzednia, po usunięciu przez PiS rok temu OPS z Sejmu, 
zgromadziła delegatów OPS w Muzeum Żydów Polskich „Polin” w Warszawie 1 
października 2017 r. 

Wśród zaproszonych wielu znakomitych gości, którzy przyjęli zaproszenia 
przewodniczącej OPS Krystyny Lewkowicz, przybyli i wzięli udział w obradach: 

• Hanna Gronkiewicz-Waltz – prezydent Warszawy 

• Małgorzata Kidawa-Błońska – posłanka PO 

• Adam Struzik – marszałek Województwa Mazowieckiego 

• Adam Bodnar – rzecznik praw obywatelskich 

• Krzysztof Kwiatkowski – prezes NIK 

• Michał Szczerba – poseł PO 
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Wśród delegatów związanych z SEiRP dało się zauważyć: 

• Zdzisława Czarneckiego – Prezydenta FSSM RP 

• Zdzisława Pietrykę – członka Prezydium Zarządu Głównego SEiRP 

• Alinę Skowron z Koła 27 i Mieczysława Skowron z ZW SEiRP w 
Katowicach 

• Jerzego K. Kowalewicza z ZW SEiRP w Olsztynie 

Otwarcia obrad Sesji dokonała prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. 
Pani prezydent, jak i kolejni mówcy podkreślali znaczenia jakie dla ich 
polityczno-zawodowej działalności ma kilkumilionowa grupa osób starszych, jak 
teraz nazywa się seniorów. Jak wiele troski wymagają te osoby i jak wspomniana 
troska i opieka (także medyczna) jest niedoskonała i niedofinansowana. 

Wysunięto szereg postulatów, których realizacja znakomicie ułatwiłaby życie i 
bycie seniorem: 

1. Opieka nad osobami starszymi nie jest „łaską” Państwa, a jego obowiązkiem; 

2. Element wzrostu płac w gospodarce powinien być przynajmniej wysokości 
40% przyjmowany do naliczanie rewaloryzacji emerytur i rent; 
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3. „Koszyk” potrzeb seniorów powinien być porównywalny z „koszykiem” 
rodzin pracujących; 

4. Podnieść minimalny wzrost rewaloryzacji rent i emerytur by nieśmiesznie 
niski – nawet 4 zł. 

W dyskusji plenarnej wysunięto kilka ciekawych propozycji: 

a. Budowa „centralnego domu dla osób starszych” 

b. Olimpiada wiedzy obywatelskiej seniorów (Zespół Pomorski) 

c. Konieczność integracji i współpracy z miejscowymi samorządami w terenie 

W Sesji udział wzięli członkowie Delegatury Warmińsko-Mazurskiej OPS. Jej 
Przewodniczący Aleksander Pieczkin zaproponował z trybuny sesyjnej by: 

1. Sejm RP przywrócił emerytom i rencistom korzystających z internetu w 
warunkach domowych możliwość odpisu 760 zł. od indywidualnego, 
rocznego podatku dochodowego; (tą propozycją zainteresował się poseł PSL 
rzecznik prasowy obecny na obradach w zastępstwie szefa PSL Kosiniaka-
Kamysza, obiecując rozważenie tej propozycji na forum partyjnym) 

2. W posiedzeniach Prezydium OPS powinni brać udział delegowani 
członkowie delegatur czy zespołów regionalnych. (po aprobującej reakcji 
pani przewodniczącej można sądzić, że postulat ten zostanie uwzględniony w 
pracach Prezydium) 
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Niemal wszyscy mówcy, także zaproszeni goście, zwracali uwagę na złośliwe 
usunięcie OPS z Sejmu RP, na nieludzkość ustawy dezubekizacyjnej („tylko 
państwa totalitarne stosują odpowiedzialność zbiorową”), na niekonstytucyjność 
ustaw około sądowniczych czy uderzającą bezpośrednio w osoby starsze ustawę 
o „sieci szpitali” z których pousuwano oddziały geriatryczne. 

W czasie obrad przyjęto „Deklarację programową” 

http://fundacja-ops.pl/wp-
content/uploads/2017/09/projekt_deklaracji_koncowej3.pdf 

Jerzy K. Kowalewicz 

http://fundacja-ops.pl/wp-content/uploads/2017/09/projekt_deklaracji_koncowej3.pdf
http://fundacja-ops.pl/wp-content/uploads/2017/09/projekt_deklaracji_koncowej3.pdf
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ZO W ZIELONEJ GÓRZE, ZW W GORZOWIE WLKP. 
WSPÓLNE OBRADY 

Tradycją już od kilku lat w województwie lubuskim, stały się wspólne 
posiedzenia Zarządów LZW w Gorzowie Wlkp. i ZO w Zielonej Górze. 
Posiedzenia odbywają się corocznie na przemian, raz organizatorem jest Gorzów 
Wlkp., a raz Zielona Góra. Jesteśmy chyba jedynym województwem, tak zgodnie 
współpracującym ze sobą i z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Emerytów i 
Rencistów Policyjnych w kraju. 

Tak też było w tym roku. Tym razem organizatorem wspólnego posiedzenia był 
Gorzów Wlkp. Posiedzenie plenarne zorganizowane zostało w dniach 6–7 
października 2017 r. w Zajeździe „Chrobry” w Torzymiu. W spotkaniu tym 
uczestniczyli członkowie Prezydiów, Prezesi Kół terenowych oraz zaproszeni 
goście w osobach: Wiceprezesa ZG SEiRP z Warszawy Zdzisława Bartuli, 
Prezesa ZO SEiRP w Zielonej Górze Jana Papisa, Honorowego Prezesa LZW 
SEiRP w Gorzowie Wlkp. Jana Kuczyńskiego, Wiceprzewodniczącego 
Obywatelskiej Grupy Inicjatywnej ws. zmiany ustawy represyjnej Jerzego 
Stańczyka i przedstawiciela Zarządu Emerytów i Rencistów WP Tomasza 
Bieniaszewskiego. 
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Obrady prowadziła profesjonalnie, tegoroczna organizatorka wspólnego 
posiedzenia Prezes Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego Gabriela Lubańska. 
Porządek obrad był dość obszerny, ale przyjęty w głosowaniu jednomyślnie. 
Dyskusja była spontaniczna, ale merytoryczna, skupiająca się przeważnie na 
kontrowersyjnej ustawie represyjnej podjętej przez Sejm w dniu 16 grudnia 2016 
r. W dyskusji glos zabierali m.in.: Magniewski, Siemiątkowski, Stachowicz, 
Lubańska, Przybylski, Papis. B. Milej i wielu innych. Na pytania zadawane z sali 
odpowiadali kolejno: Z. Bartula, J. Stańczyk i prezesi obu Zarządów 
uczestniczących w obradach, wyjaśniając zebranym, aby Ci umieli odpowiedzieć 
swym członkom szeregowym w terenie, którzy zadają często pytania: dlaczego 
pozbawiono ich nabytych praw emerytalnych, dlaczego ustawa może działać 
wstecz, dlaczego naruszana jest konstytucja bez żadnych konsekwencji itp. 

Ważnym elementem obrad były sprawy związane z przygotowywaniem się do 
kampanii sprawozdawczo-wyborczej VIII kadencji naszego Stowarzyszenia oraz 
podsumowania obecnej VII kadencji. Podjęta została jedna uchwała, którą 
przegłosowano jednomyślnie. 
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Owocne obrady zakończono uroczystą wspólną obiadokolacją, a więc do 
przyszłego roku, tylko nie wiadomo w jakim składzie i czy takie wspólne 
posiedzenia plenarne będą nadal kontynuowane? 

tekst: Zbigniew Kobryń – rzeczn. pras. ZO 

zdjęcia: Eugeniusz Czerwiński 
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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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PODZIĘKOWANIE 

Wszystkim, którzy rozliczając podatek 
dokonali odpisu 1% na rzecz OPP 

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych, serdecznie dziękuję. 

Zgromadzone środki będą przeznaczone 
głównie na pomoc najbardziej potrzebującym 
naszym Koleżankom i Kolegom w tych bardzo 

trudnych dla naszego środowiska czasach. 

Antoni Duda, Prezes Zarządu Głównego SEiRP 
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