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OD REDAKTORA 
W sprawie technicznych warunków publikowania informacji prasowych. 

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

1. ebiuletyn@seirp.pl 

2. sekretariat@seirp.pl  

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

 pliki fotograficzne - format JPG, rozdzielczość do 300 kilobajtów, 

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

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

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

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

 
Ze względu na wynikającą z harmonogramu wydawniczego konieczność 
przestrzegania terminów, uprzejmie proszę o nadsyłanie materiałów do 
Biuletynu Informacyjnego do 15 dnia miesiąca. Materiały nadesłane po 15 
dniu miesiąca zostaną opublikowane w następnym wydaniu BI. 

 
Redaktor 

mailto:ebiuletyn@seirp.pl
mailto:sekretariat@seirp.pl
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ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNIE I NOWOROCZNE 

SPOKOJNYCH ŚWIĄT BOŻEGO 
NARODZENIA,  ABY STAŁY SIĘ 

CZASEM RADOŚCI I  
WYTCHNIENIA.  

ZDROWIA, WZAJEMNEJ 
ŻYCZLIWOŚCI,  SZACUNKU ORAZ 

WYTRWAŁOŚCI  W 
NADCHODZĄCYM 2022 ROKU  

Życzy Koleżankom i Kolegom 
ZARZĄD GŁÓWNY SEiRP 
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JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU 
PUBLICZNEGO 

KAŻDY MOŻE PRZEKAZAĆ NA RZECZ SEIRP 1% PODATKU 
DOCHODOWEGO ZA ROK 2021 
Na nasze konto - SEiRP jako Organizacji Pożytku Publicznego w 2021 
roku wpłynęło – 110 064,67 złotych z odpisu 1% podatku za rok 2020. 
Z tych środków w 2021 roku mogliśmy udzielić wsparcia finansowego 
78 osobom i 6 Kołom SEiRP na łączną kwotę 99200 złotych. 

W 2020 roku na nasze konto - SEiRP jako Organizacji Pożytku 
Publicznego wpłynęło – 118.000 złotych z odpisu 1% podatku za rok 2019. 
Z tych środków w 2020 roku udzieliliśmy wsparcia finansowego  
82 osobom i trzem Kołom SEiRP na łączną kwotę 93.500 złotych. 

W 2019 roku na nasze konto - SEiRP jako Organizacji Pożytku 
Publicznego wpłynęło – 136.000 złotych z odpisu 1% podatku za rok 2018. 
Dzięki naszym darczyńcom w 2019 roku udzieliliśmy wsparcia 
finansowego 100 osobom i czterem Kołom SEiRP na łączną kwotę 
194200 złotych. 

Korzystając z okazji trzeba przypomnieć, że Zarząd Główny SEiRP na 
posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2021 r., stwierdził, że od 2019 r. niestety 
systematycznie maleje kwota odpisu składki 1% podatku dochodowego 
na rzecz SEiRP jako Organizacji Pożytku Publicznego, a także zmniejsza 
się liczba darczyńców. W trakcie dyskusji podnoszono kwestie, że tylko 
co dwunasty członek SEiRP oddaje swój podatek na naszą rzecz. Łączna 
liczba darczyńców oscyluje na poziomie 8 procent ogółu członków 
Stowarzyszenia. To mniej więcej odpowiada liczbie członków pełniących 
funkcje organizacyjne w Kołach i Zarządach, chociaż te liczebności nie są 
tożsame. Średnio na Koło przypada około pięciu darczyńców. Są Koła, 
w szeregach, których notujemy znacznie więcej, ale też i takie w których 
jest ich jeszcze mniej lub nie ma ich wcale. Nie ulega wątpliwości, że 
w naszych szeregach mamy duże rezerwy i możliwości powiększenia tego 
funduszu, który w całości przekazujemy Koleżankom i Kolegom 
oczekującym wsparcia i pomocy finansowej. 
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W przekonaniu, że mogłoby być nas znacznie więcej Zarząd Główny 
SEiRP podjął uchwałę nr 11/VIII/ZG/2021 w której zobowiązał Panie 
i Panów Prezesów Zarządów Oddziałów Wojewódzkich, Zarządów 
Oddziałów Okręgowych i Oddziału Stołecznego, a za ich pośrednictwem 
Panie i Panów Prezesów Kół - do nadania rangi i zintensyfikowania 
działań na rzecz pozyskiwania nowych darczyńców, zwłaszcza w okresie 
odpisu 1% podatku. Taki okres jest przed nami. Przypominamy o tej 
uchwale w przekonaniu, że stać na podwojenie a może nawet 
zwielokrotnienie liczby darczyńców. Warunkiem poprawy istniejącej 
sytuacji jest nadanie tej kwestii ważnego znaczenia, uznania, że jest 
wręcz nasz członkowski, honorowy obowiązek. Sam pobór podatku jest 
łatwy, trzeba jednak o nim pamiętać, trzeba chcieć, trzeba przypomnieć 
i pomóc Koleżankom i Kolegom, którzy dotychczas tego z różnych 
powodów nie robili. 

Dlatego prosimy Koleżanki i Kolegów z Zarządów Kół o aktywne wsparcie 
akcji, o przypominanie i pomoc w wypełnieniu druku PIT- OP wszystkich 
chętnym do przekazania swego podatku na rzecz SEiRP. Można to zrobić 
tradycyjnie i elektronicznie. 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, jest wpisane w 
rejestrze OPP pod numerem KRS: 

0000043188 
  



8 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 12 (114) 2021 

MINĘŁO 5 LAT… 

16 grudnia 2021 r. minęło pięć lat od „uchwalenia” ustawy z dnia 
16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 
Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej 
oraz ich rodzin. 

Ta „ustawa” masowo narusza prawa człowieka na skalę dotychczas 
nieznaną, zwłaszcza w państwie, które chciałoby uchodzić za 
demokratyczne państwo prawne. Demaskuje to m. in.  raport Helsińskiej 
Fundacji Praw Człowieka. Obnażają to również dotychczasowe wyroki 
sądów. Mamy tu do czynienia ze skrajnym przykładem nihilizmu 
moralnego i prawnego wzmocnionego siłą ślepej przemocy państwowej. 
To tu odbiera się prawa nabyte i wprowadza się odpowiedzialność 
zbiorową. Tu nie ważne są europejskie standardy prawa do sądu, tu nie 
ma znaczenia Konstytucja, tu nie mają znaczenia umowy 
międzynarodowe, konwencje i deklaracje praw człowieka, tu nie liczy się 
życie ludzkie, ludzka godność i elementarna przyzwoitość. 

To, dlatego ciągle ponad dwadzieścia tysięcy osób naznaczonych 
stygmatem służby na rzecz totalitarnego państwa już piąty rok czeka na 
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rozpoczęcie procesu, to dlatego kilka tysięcy osób zmarło nie 
doczekawszy prawa do sądu. Wiele żyje w egzystencjalnym niedostatku, 
braku środków na leki i żywność. 

Na szczęście są jeszcze odważni sędziowie, którzy mimo świadomości 
tego do czego jest zdolna autorytarna władza, mimo piętrzących się 
trudności wywoływanych celowo, mimo ewidentnej presji, wydają wyroki 
zgodne ze swoim sumieniem i najlepszą wiedzą prawniczą. Trzeba do 
tego grona dodać sędziów Sądu Najwyższego za uchwałę 
z 16 września 2020 roku. Cześć im i chwała. 

Niestety są także i tacy którzy nie sprostali naszym oczekiwaniom. 
Niestety tacy też są. Należy do tego grona dodać twórców tej ustawy, kilku 
zaślepionych polityków którym nałożono ciężar wypełniania funkcji 
ministrów /i wice/ spraw wewnętrznych, którego nie udźwignęli. Należy do 
tego dodać nieliczne grono sędziów instytucji często nazywanej imieniem 
i nazwiskiem osoby, którą postawiono na jej czele. 

Mimo tego wszystkiego, my jednak wierzymy, że prawda zwycięży, że 
wygra uczciwość i przyzwoitość, że przyjdzie taki dzień, o którym ponad 
70 lat temu pisał Czesław Miłosz w wierszu „Który skrzywdziłeś”. Warto 
się nad nim w ten szczególny świąteczny czas pochylić. 

Który skrzywdziłeś 
Który skrzywdziłeś człowieka prostego 
Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając, 
Gromadę błaznów koło siebie mając 
Na pomieszanie dobrego i złego, 

Choćby przed tobą wszyscy się skłonili 
Cnotę i mądrość tobie przypisując, 
Złote medale na twoją cześć kując, 
Radzi, że jeszcze jeden dzień przeżyli, 

Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta 
Możesz go zabić - narodzi się nowy. 
Spisane będą czyny i rozmowy. 

Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy 
I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta. 
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Polecamy wszystkim naszym Koleżankom i Kolegom teksty które oddają 
rozmiary tego bezprawia, rozmiary doznanych krzywd i przypominają 
o łzach, po osobach które przez minione 5 lat nie doczekały się 
sprawiedliwego sądu. Takich tekstów są już setki, a może nawet tysiące. 
To ważne. 
Polecamy: 

Sławomir Sadowski „Jubileusz dezubekizacji” 
https://trybuna.info/polska/jubileusz-dezubekizacji/ 

„piąta rocznica uchwalenia tzw. ustawy represyjnej. zemsta na historii 
okupiona śmiercią i tragedią całego pokolenia. próba podsumowania.” 
https://bractwomundurowerp.pl/piata-rocznica-uchwalenia-tzw-ustawy-
represyjnej-zemsta-na-historii-okupiona-smiercia-i-tragedia-calego-
pokolenia-proba-
podsumowania/?fbclid=iwar1etfeuqrxc9oxqod9snzq_qo1beckuunrtjvtqyl
goar_1amh-m-yhbey 

Cztery lata po tzw. dezubekizacji. i końca nie widać - Napisane przez 
Wolin: 

https://portal-mundurowy.pl/index.php/component/k2/item/12972-cztery-
lata-po-tzw-dezubekizacji-i-konca-nie-widac 

"znamiona nękania i zemsty politycznej". list byłych szefów MSW do 
Błaszczaka w SPRAWIE dezubekizacji: 

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2016-12-02/znamiona-nekania-i-
zemsty-politycznej-list-bylych-szefow-msw-do-blaszczaka-ws-
dezubekizacji/ 

  

https://trybuna.info/polska/jubileusz-dezubekizacji/
https://bractwomundurowerp.pl/piata-rocznica-uchwalenia-tzw-ustawy-represyjnej-zemsta-na-historii-okupiona-smiercia-i-tragedia-calego-pokolenia-proba-podsumowania/?fbclid=IwAR1EtFeuQrxc9OxQoD9Snzq_qo1bECKuUnrtJvTQyLGOAr_1AMh-M-yhBEY
https://bractwomundurowerp.pl/piata-rocznica-uchwalenia-tzw-ustawy-represyjnej-zemsta-na-historii-okupiona-smiercia-i-tragedia-calego-pokolenia-proba-podsumowania/?fbclid=IwAR1EtFeuQrxc9OxQoD9Snzq_qo1bECKuUnrtJvTQyLGOAr_1AMh-M-yhBEY
https://bractwomundurowerp.pl/piata-rocznica-uchwalenia-tzw-ustawy-represyjnej-zemsta-na-historii-okupiona-smiercia-i-tragedia-calego-pokolenia-proba-podsumowania/?fbclid=IwAR1EtFeuQrxc9OxQoD9Snzq_qo1bECKuUnrtJvTQyLGOAr_1AMh-M-yhBEY
https://bractwomundurowerp.pl/piata-rocznica-uchwalenia-tzw-ustawy-represyjnej-zemsta-na-historii-okupiona-smiercia-i-tragedia-calego-pokolenia-proba-podsumowania/?fbclid=IwAR1EtFeuQrxc9OxQoD9Snzq_qo1bECKuUnrtJvTQyLGOAr_1AMh-M-yhBEY
https://bractwomundurowerp.pl/piata-rocznica-uchwalenia-tzw-ustawy-represyjnej-zemsta-na-historii-okupiona-smiercia-i-tragedia-calego-pokolenia-proba-podsumowania/?fbclid=IwAR1EtFeuQrxc9OxQoD9Snzq_qo1bECKuUnrtJvTQyLGOAr_1AMh-M-yhBEY
https://portal-mundurowy.pl/index.php/component/k2/item/12972-cztery-lata-po-tzw-dezubekizacji-i-konca-nie-widac
https://portal-mundurowy.pl/index.php/component/k2/item/12972-cztery-lata-po-tzw-dezubekizacji-i-konca-nie-widac
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2016-12-02/znamiona-nekania-i-zemsty-politycznej-list-bylych-szefow-msw-do-blaszczaka-ws-dezubekizacji/
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2016-12-02/znamiona-nekania-i-zemsty-politycznej-list-bylych-szefow-msw-do-blaszczaka-ws-dezubekizacji/
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2016-12-02/znamiona-nekania-i-zemsty-politycznej-list-bylych-szefow-msw-do-blaszczaka-ws-dezubekizacji/
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2016-12-02/znamiona-nekania-i-zemsty-politycznej-list-bylych-szefow-msw-do-blaszczaka-ws-dezubekizacji/
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NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY 
DOPUSZCZA SEIRP DO UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU W CHARAKTERZE 
UCZESTNIKA POSTĘPOWANIA 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 
30 czerwca 2021 roku, odmówił dopuszczenia Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Policyjnych w Warszawie do udziału w postępowaniu ze skargi 
Wojciecha Więclewskiego /Pan Wojciech Więclewski wyraził zgodę na 
publikowanie jego danych osobowych/ na bezczynność Prezesa Instytutu 
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
w przedmiocie rozpoznania wniosku z 25 lutego 2020 roku. 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych działając na 
podstawie art. 33 § 2 w związku z art. 9 i art. 25 § 4 ustawy 
z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi /Dz. U. z 2019. poz. 2325 późn. zm./, złożył wniosek 
o dopuszczenie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych do udziału 
w postępowaniu administracyjnym, sygn. akt II SAB/Wa 653/20, toczącym się 
przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, prowadzonym 
w przedmiocie skargi Pana Wojciecha Więclewskiego z dnia 17 maja 2020 r. na 
bezczynność Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie wycofania kopii 
i oryginałów akt osobowych funkcjonariusza z Instytutu Pamięci Narodowej - 
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Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i przekazania ich do 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 
30 czerwca 2021 roku odmówił dopuszczenia Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Policyjnych w Warszawie do udziału w postępowaniu. 

Działając w imieniu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 
w Warszawie złożyliśmy zażalenie na to postanowienie. Zażalił się również 
Kolega Wojciech Więclewski. Naczelny Sąd Administracyjny uznał nasze racje 
przedstawione w zażaleniach i dopuścił Stowarzyszenie Emerytów 
i Rencistów Policyjnych do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika 
postępowania. Cytujemy krótką sekwencję streszczającą naszą argumentację 
przytoczoną przez NSA w postanowieniu: „Zdaniem Stowarzyszenia, nie można 
odrywać, jak czyni to Sąd I instancji, faktu bezprawnego przejęcia akt przez IPN 
od całego łańcucha przyczynowo skutkowego, na końcu, którego znalazła się 
arbitralna decyzja ZER MSWiA o pozbawieniu Wojciecha Więclewskiego 
znaczącej części emerytury. Ciąg tych zdarzeń jest mianowicie taki, że najpierw 
IPN, wbrew stanowi faktycznemu, bezpodstawnie kwalifikuje służbę Wojciecha 
Więclewskiego od 1 maja 1989 r. do 31lipca 1990 r. jako służbę w SB i tak 
wchodzi w posiadanie akt. Mając akta, wystawia informację, którą ZER MSWiA 
uznaje za wystarczającą do radykalnego zmniejszenia emerytury Wojciecha 
Więclewskiego. W związku z takim ciągiem zdarzeń trudno uznać twierdzenia 
Sądu I instancji o braku legitymacji Stowarzyszenia do udziału w tym 
postępowaniu za rzeczywistą podstawę do wydania zaskarżonego 
postanowienia. Zdaniem Stowarzyszenia, zawężenie, a nawet wypreparowanie 
przedmiotu postępowania, z kontekstu ograniczenie go wyłącznie do kwestii 
zwrotu akt do prawowitego właściciela, z pominięciem przesłanek i okoliczności 
towarzyszących, a także celu i skutków takiego działania, jest niedopuszczalne 
i prowadzi do niesłusznych wniosków. To samo dotyczy zawężania znaczenia 
zapisów statutu dotyczących celów działania Stowarzyszenia i oczekiwania, że 
zapis ten będzie wprost identyczny z przedmiotem postępowania”. 

Mając na uwadze znaczenie tego postępowania dla wielu naszych Koleżanek 
i Kolegów, za zgodą Wojciecha Więclewskiego publikujemy postanowienie 
Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 grudnia 2021 roku, 
sygn. akt. I OZ 536/21 w całości. 

Zainteresowanych odsyłamy również do podobnego postanowienia NSA 
opublikowanego tutaj: 
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/https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-osk-794-19-
postanowienie-naczelnego-sadu-523184591/ 

Przytaczamy krótki cytat z treści uzasadnienia: „Stowarzyszenie mając na 
uwadze przedmiot zaskarżonej decyzji, której dotyczy postępowanie toczące się 
przed NSA pod sygn. akt II OSK 794/19 twierdzi, że znane są mu fakty 
i dokumenty, które jednoznacznie świadczą o tym, że jego członek W. W., 
podobnie jak kilka tysięcy innych osób, został pomówiony przez IPN o służbę 
w organach bezpieczeństwa państwa i służbę na rzecz totalitarnego państwa. 
Stowarzyszenie wie, że w posiadaniu IPN znajdują się wszelkie dowody 
świadczące o tym, że W. W. nigdy nie był funkcjonariuszem Służby 
Bezpieczeństwa. Wynika to między innymi z faktu, że IPN przejął bazę sytemu 
elektronicznej ewidencji kadrowej "(...)" - w którym rejestrowano wszystkich 
pracowników resortu spraw wewnętrznych. System ten był eksploatowany w 
MSW od 1977 r. przez Departament Kadr MSW i był prowadzony w dwóch 
równoległych wersjach, elektronicznej i tradycyjnej papierowej. Był on 
aktualizowany w systemie miesięcznym w oparciu o normatywy etatowe 
i rozkazy (decyzje) kadrowe i pozwalał precyzyjnie rejestrować i odróżniać 
funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej od funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa 
od poziomu najmniejszej struktury organizacyjnej przez struktury wojewódzkie, 
aż do całego ministerstwa. Wspomina o tym pracownik IPN M. K.  w opracowaniu 
dostępnym od 2014 r. zatytułowanym "Elektroniczne bazy danych Służby 
Bezpieczeństwa” 

/https://docplayer.pl/67992835-Mariusz-kwasniak-elektroniczne-bazy-danych-
sluzby-bezpieczenstwa-przeglad-archiwalny-instytutu-pamieci-narodowej-7-55-
70.html/ 

Zaświadczenie jakie wystawił IPN W. W. (podobnie jak wielu innym 
funkcjonariuszom Policji w stanie spoczynku) pomawia go w oczywisty sposób 
o służbę, której w istocie nie pełnił. Pomówienie to ma charakter inkwizycyjny 
i godzi w jego prawa w wielu wymiarach. Nie tylko stygmatyzuje go w oczach 
opinii publicznej, lecz wywiera również restrykcyjne konsekwencje prawne w 
sferze materialnej, między innymi stanowiąc fałszywą podstawę do decyzji 
radykalnie obniżających świadczenia emerytalne, które w konsekwencji 
spychają go wraz z rodziną do życia na granicy biologicznego przeżycia”. 

Odpis postanowienia NSA z dnia 10.12.2021 r., sygn. akt - I OZ 536/21: 

  

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-osk-794-19-postanowienie-naczelnego-sadu-523184591
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-osk-794-19-postanowienie-naczelnego-sadu-523184591
https://docplayer.pl/67992835-Mariusz-kwasniak-elektroniczne-bazy-danych-sluzby-bezpieczenstwa-przeglad-archiwalny-instytutu-pamieci-narodowej-7-55-70.html/
https://docplayer.pl/67992835-Mariusz-kwasniak-elektroniczne-bazy-danych-sluzby-bezpieczenstwa-przeglad-archiwalny-instytutu-pamieci-narodowej-7-55-70.html/
https://docplayer.pl/67992835-Mariusz-kwasniak-elektroniczne-bazy-danych-sluzby-bezpieczenstwa-przeglad-archiwalny-instytutu-pamieci-narodowej-7-55-70.html/
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EKWIWALENT. NSA WYJAŚNIA, DLACZEGO 
ZAWIESZA POSTĘPOWANIA W SPRAWACH 
WYPŁATY WYRÓWNANIA EKWIWALENTU 

Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z 30 listopada 2021 roku 
stwierdza, że jest mu znana rozbieżność w orzecznictwie wojewódzkich 
sądów administracyjnych dotycząca zasadności zawieszenia 
postępowania. Podkreśla, że rozbieżność taka zaistniała w wielu 
sprawach o tożsamym stanie faktycznym i prawnym. NSA zauważa, że 
część sądów przyjmuje, że z uwagi na oczywistą, czy też wtórną 
niekonstytucyjność art. 9 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach (...) 
zachodzi możliwość pominięcia jego stosowania przez sądy z powołaniem 
się na art. 8 ust. 2 Konstytucji RP. NSA podkreśla, że w ramach 
rozpoznawania zażalenia na zawieszenie postępowania nie sposób 
przesądzić o niekonstytucyjności regulacji prawnej i możliwości 
pominięcia przez sąd niższej instancji przepisu ustawy, a tym samym 
i poprawności prezentowanego przez część sądów stanowiska. Podkreśla 
przy tym, że WSA w Białymstoku w uzasadnieniu swojego pytania 
szczegółowo odniósł się do problemu wtórnej niekonstytucyjności 
kwestionowanego przepisu. /…/ 
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W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego za zasadnością 
zawieszenia spraw związanych z wyrównaniem ekwiwalentu 
funkcjonariuszom, którzy odeszli ze służby przed 6 listopada 2018 r. ze 
względu na pytanie prawne WSA w Białymstoku, oprócz argumentów 
przedstawionych przez ten Sąd, przemawiają także inne względy, przede 
wszystkim potrzeba zapewnienia jednolitości i stabilności orzecznictwa, a 
tym samym równe i co się z tym wiąże także sprawiedliwe potraktowanie 
wszystkich zainteresowanych osób. NSA podkreślił, że problem 
wyrównania ekwiwalentu wypłaconego na podstawie obowiązującego 
w latach 2001-2018 niekonstytucyjnego przepisu dotyczy tysięcy 
funkcjonariuszy, o czym świadczy ilość spraw rozpoznawanych 
w wojewódzkich sądach administracyjnych. Podkreślił ponadto, że wyrok 
TK, rozstrzygnie wątpliwości konstytucyjne WSA w Białymstoku 
i ewentualnie wyeliminuje zakwestionowaną normę z porządku prawnego, 
uczyni to ze skutkiem erga omnes, czyli wobec wszystkich. Rozstrzyganie 
tych spraw przez sądy przy wykorzystaniu instrumentu zawartego 
w art. 8 ust. 2 Konstytucji RP, zdaniem NSA, nie usuwa kwestionowanego 
przepisu z systemu prawa, a tym samym nie gwarantuje jednolitości 
orzecznictwa i równego potraktowania wszystkich zainteresowanych. 
Stąd, zdaniem NSA, w orzecznictwie, Naczelnego Sądu 
Administracyjnego dominuje utrwalony obecnie pogląd o konieczności 
zawieszania postępowań w tego rodzaju sprawach (por. postanowienia 
NSA z: 4 sierpnia 2021 r. sygn. akt 5193/21, 29 września 2021 r. 
sygn. akt III OZ 607/21, 30 września 2021 r. sygn. akt III OZ 704/21, 
14 października 2021 r. sygn. akt III OZ 846/21, 28 października 2021 r. 
sygn. akt III OZ 926/21). Więcej w Infotece nr 53 pod poz. nr 10. 

WSA w Szczecinie odrzuca kasację organu Policji – który musi 
wykonać prawomocny wyrok z 2 września 2021 roku. Więcej 
w Infotece nr 53 pod poz. nr 9. 
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POSIEDZENIE PREZYDIUM ZG SEIRP W DNIU 
7 GRUDNIA 2021 ROKU 

W dniu 7 grudnia 2021 roku, w siedzibie ZG SEiRP w Warszawie, odbyło 
się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SEiRP, prowadził je 
Prezes Antoni Duda. Poza nim w posiedzeniu udział wzięli: Leszek Orkisz, 
Jerzy Skrycki, Agnieszka Smolińska, Piotr Styczyński oraz Wojciech 
Trzeciecki. Otwarcia obrad dokonał Prezes Antoni Duda, który 
poinformował o trybie zwołania posiedzenia i jego celach. Jednogłośnie 
przyjęto porządek obrad. 

Pierwszym punktem posiedzenia było podjęcie Decyzji Nr 3/VIII/2021 
w sprawie udzielenia pomocy ze środków finansowych OPP. Przyznano 
zapomogi dla 39 osób na kwotę 36.000 złotych oraz kwotę 6.000 złotych, 
jako wsparcie dla 5 Kół SEiRP. 

Postanowiono zwrócić się do Głównej Komisji Rewizyjnej z wnioskiem 
o przeprowadzenie kontroli w tych Zarządach Oddziałów Wojewódzkich, 
gdzie są zaległości finansowe. 

Podjęto jednogłośnie Decyzję Nr 4 w sprawie Uchwał ZG SEiRP 
Nr 19; 20; 21; 22, 23/VIII/ZG/2021 uchwalonych na zdalnym posiedzeniu 
ZG SEiRP w dniach 2-7.12.2021 roku, a które dotyczyły przyznania 
Odznak „Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP”, Odznak „Za zasługi dla 
SEiRP z Dyplomem”, „Dyplomów Uznania” oraz nadania tytułów 
honorowych. 

W dalszej kolejności głos zabrali zaproszeni przedstawiciele Kancelarii 
Prawnych „Omega” z siedzibą w Warszawie: Jarosław Panasiuk – Prezes 
Zarządu oraz Janusz Piotrowski – Prezes ds. Rozwoju. Mając na uwadze 
pomoc ofiarom wypadków zaproponowali współpracę pomiędzy 
Stowarzyszeniem, a „Omega” – Kancelarie Prawne. Współpraca 
polegałaby na pomocy osobom, które nie z własnej winy zostały ofiarami 
wypadków komunikacyjnych, wypadków w pracy, w rolnictwie oraz błędów 
medycznych, które miały miejsce w ostatnim dwudziestoleciu, uzyskać 
należne im lub członkom ich rodzin odszkodowanie czy zadośćuczynienie. 
Jednocześnie jej podjęcie mogłoby pozwolić na finansowe wsparcie 
statutowych działań SEiRP. Zadaniem SEiRP byłoby rozpowszechnienie 
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poprzez członków Stowarzyszenia wśród ich rodzin, znajomych bliższych 
i dalszych, czy sąsiadów informacji o możliwości uzyskania odszkodowań 
bez żadnych opłat wstępnych, gdyż „Omega” – Kancelarie Prawne 
rozliczy się z wnioskodawcą dopiero po uzyskaniu odszkodowania. Po 
uzyskaniu przez członka Stowarzyszenia informacji o osobie, która 
okazuje wolę złożenia wniosku roszczeniowego dotrze do niej i przekaże 
jej kontakt do zgłoszenia sprawy. Podejmując proponowaną współpracę 
można w poważny sposób wesprzeć finanse Stowarzyszenia tworząc np. 
fundusz wsparcia, z którego będą mogli korzystać wszyscy członkowie 
Stowarzyszenia, gdyż „Omega” – Kancelarie Prawne wypłaci w formie 
darowizny 5% od każdej prowizji uzyskanej z wniosku złożonego poprzez 
struktury stowarzyszenia. Przykład: odszkodowanie 100.000 zł prowizja 
dla stowarzyszenia 1.250,00 zł. Inną propozycją, którą złożyła „Omega” 
jest abonamentowa opieka prawna, gdzie każdy członek SEiRP wraz 
z najbliższą rodziną za opłatą 4,19 zł. miesięcznie mógłby w razie 
potrzeby w nieograniczonej ilości uzyskać porady prawne. Zakres 
świadczonych usług: 

• konsultacje i porady prawne, prawo cywilne, karne, prawo pracy, bez 
limitu; 

• sporządzanie pism imiennych – jeden dokument raz w roku; 

• objęcie obsługą pełnej rodziny policjanta – mąż, żona, dzieci; 

• zniżka na pozostałe usługi prawne 20%; 

• dochodzenie odszkodowań bez opłat wstępnych, na preferencyjnych 
warunkach wynagrodzenia prowizyjnego, z pokrywaniem kosztów ze 
strony Kancelarii w szkodach osobowych. 

Przedstawiona oferta w dobie obecnych kosztów prowadzenia spraw 
prawnych jest szczególnie atrakcyjna, gdyż pozwala na uzyskanie 
dostępu do profesjonalnych usług prawnych w cenie, która dla klienta 
indywidualnego jest nie do osiągnięcia. Postanowiono przeprowadzić 
konsultacje z ZOW, ZO i na ich podstawie podjąć stosowną decyzję. 

Kolejnym zaproszonym Gościem była Pani Anna Kargul – Menadżer ds. 
Sprzedaży Korporacyjnej PZU Życie S.A w Krakowie, która zapoznała 
zebranych z rozszerzeniem Programu Ubezpieczeń Grupowych dla 
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członków SEiRP o Pakiet zdrowotny. Proponowane zakresy standardowe 
Opieki Medycznej to: Standard, Komfort, Komfort Plus oraz Optimum. 
W zależności od zakresu Opieki Medycznej ubezpieczonemu przysługują, 
m.in.: bezpłatne wizyty u specjalistów, bezpłatne badania diagnostyczne, 
bezpłatne zabiegi ambulatoryjne, bezpłatne wizyty domowe, bezpłatny 
przegląd stomatologiczny. PZU refundować będzie koszty badań lub wizyt 
odbytych w placówkach medycznych, które nie współpracują z PZU w 
kwocie określonej dla danego świadczenia w „Cenniku świadczeń 
zdrowotnych”, które Klient posiada w zakresie Opieki Medycznej. 
Gwarancja dostępu do lekarzy specjalistów bez skierowań w ciągu 5 dni 
roboczych. Każdy ubezpieczony w Programie Ubezpieczeniowym „SEiRP 
2019” otrzyma nową polisę z wybraną opcją Opieki Medycznej. 

Ustalono kolejne posiedzenie Prezydium ZG SEiRP na pierwszą połowę 
stycznia 2022 roku. Na zakończenie podsumowania i zamknięcia 
posiedzenia dokonał Prezes Antoni Duda. 

Piotr Styczyński – Sekretarz ZG SEiRP 
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MEDIALNY PUNKT KONTAKTOWY 
POKRZYWDZONYCH BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY 

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

wykluczeni@seirp.pl który będzie punktem kontaktowym dla wszystkich 

byłych funkcjonariuszy pokrzywdzonych w wyniku bezprawnego poddania 

weryfikacji, a następnie włączonych do katalogu funkcjonariuszy organów 

bezpieczeństwa państwa i katalogu funkcjonariuszy pełniących służbę na 

rzecz totalitarnego państwa przez działających w porozumieniu 

przedstawicieli IPN, MSWiA i ZER. 

Biuro Zarządu Głównego SEiRP 
  

mailto:wykluczeni@seirp.pl
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INFOTEKA NR 53 
Przegląd mediów – 20. 12. 2021r. 
Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w 
prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także 
związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska. 

Gen. Czempiński wygrał w sądzie i odzyska emeryturę 
https://www.rp.pl/mundurowi/art19149971-gen-czempinski-wygral-w-
sadzie-i-odzyska-emeryture 

Magdalena Auzbiter, 29 listopada 2021 

Gen. Czempiński wygrał w sądzie i odzyska emeryturę. Jak donosi 
onet.pl, Sąd Okręgowy w Warszawie zmienił zaskarżoną decyzję 
dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA i mimo obowiązującej 
tzw. "ustawy dezubekizacyjnej" przywrócił generałowi prawo do uprzednio 
obniżonej emerytury. Sąd przyjął argumentację prawników 
zainteresowanego, którzy wskazali, że służba dla Departamentu I 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nie miała charakteru "służby na rzecz 
totalitarnego państwa", a tym samym nie zaistniały powody by zastosować 
wobec generała Gromosława Czempińskiego obniżenie wypłacanej 
emerytury 

 

Sąd przywrócił generałowi emeryturę 
https://www.salon24.pl/newsroom/1185247,gromoslaw-czempinski-
odzyskal-emeryture-ktora-stracil-przez-ustawe-
dezubekizacyjna?fbclid=IwAR119v1mgP8QjMPxvWbCEDyE0c0t2zUcb
mV33yUXHFKhTgOV2QytO5iEkGI 

Gromosław Czempiński odzyskał emeryturę, którą stracił przez "ustawę 
dezubekizacyjną". Sąd Okręgowy w Warszawie przywrócił prawo do 
emerytury gen. Gromosławowi Czempińskiemu. Wieloletni oficer 
polskiego wywiadu cywilnego stracił ją po wprowadzonej tzw. ustawie 
dezubekizacyjnej. 

 

https://www.rp.pl/mundurowi/art19149971-gen-czempinski-wygral-w-sadzie-i-odzyska-emeryture
https://www.rp.pl/mundurowi/art19149971-gen-czempinski-wygral-w-sadzie-i-odzyska-emeryture
https://www.salon24.pl/newsroom/1185247,gromoslaw-czempinski-odzyskal-emeryture-ktora-stracil-przez-ustawe-dezubekizacyjna?fbclid=IwAR119v1mgP8QjMPxvWbCEDyE0c0t2zUcbmV33yUXHFKhTgOV2QytO5iEkGI
https://www.salon24.pl/newsroom/1185247,gromoslaw-czempinski-odzyskal-emeryture-ktora-stracil-przez-ustawe-dezubekizacyjna?fbclid=IwAR119v1mgP8QjMPxvWbCEDyE0c0t2zUcbmV33yUXHFKhTgOV2QytO5iEkGI
https://www.salon24.pl/newsroom/1185247,gromoslaw-czempinski-odzyskal-emeryture-ktora-stracil-przez-ustawe-dezubekizacyjna?fbclid=IwAR119v1mgP8QjMPxvWbCEDyE0c0t2zUcbmV33yUXHFKhTgOV2QytO5iEkGI
https://www.salon24.pl/newsroom/1185247,gromoslaw-czempinski-odzyskal-emeryture-ktora-stracil-przez-ustawe-dezubekizacyjna?fbclid=IwAR119v1mgP8QjMPxvWbCEDyE0c0t2zUcbmV33yUXHFKhTgOV2QytO5iEkGI
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Instytut Pamięci Narodowej oświadcza, iż informacja 
zamieszczona na stronie internetowej Instytutu Pamięci 
Narodowej (...) jest nieprawdziwa 
http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000000503_I_ACa_0
00111_2020_Uz_2020-09-24_001 

Sygn. akt I ACa 111/20. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. /…/ 
Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny /…/ 

a) nakazuje pozwanemu, aby opublikował na swój koszt w terminie 7 dni 
od uprawomocnienia się wyroku na stronie internetowej (...) oraz 
utrzymywał na tej stronie przez okres 7 dni oświadczenie 
o następującej treści: 

„Instytut Pamięci Narodowej oświadcza, iż informacja zamieszczona 
na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej (...), iż Pan W. S. 
był tajnym współpracownikiem Służb Bezpieczeństwa pod 
pseudonimem (...) jest nieprawdziwa. Instytut Pamięci Narodowej 
przeprasza Pana W. S. za naruszenie jego dobrego imienia oraz 
godności. Niniejsze oświadczenie publikuje się w wyniku przegranego 
procesu sądowego”. 

b) zasądza od Skarbu Państwa - Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - 
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu na rzecz 
W. S. kwotę 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) tytułem 
zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 
dnia 14 czerwca 2018 r. do dnia zapłaty, /…/ 

 

  

http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000000503_I_ACa_000111_2020_Uz_2020-09-24_001
http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000000503_I_ACa_000111_2020_Uz_2020-09-24_001
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Gen. Czempiński odzyskuje emeryturę 
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/gen-czempinski-
odzyskuje-emeryture-zostala-obnizona-przez-ustawe-
dezubekizacyjna/xmq76y9,79cfc278 

29 listopada 2021 

Gen. Czempiński odzyskuje emeryturę. Została obniżona przez ustawę 
dezubekizacyjną. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, na mocy 
którego zmienił zaskarżoną decyzję dyrektora Zakładu Emerytalno-
Rentowego MSWiA i przywrócił gen. Gromosławowi Czempińskiemu 
prawo do emerytury obniżonej na podstawie tzw. ustawy 
dezubekizacyjnej. Sąd Okręgowy przychylił się do argumentacji 
przedstawionej przez prawników Czempińskiego i stwierdził, że służba 
generała w Departamencie I MSW (wywiadzie cywilnym PRL) nie miała 
charakteru "służby na rzecz totalitarnego państwa". 

 

Prof. Zybertowicz: IPN współodpowiedzialny za brak 
rozliczenia sędziów 
https://wiadomosci.dziennik.pl/historia/artykuly/8312035,andrzej-
zybertowicz-ipn-rozliczenie-sedziowie.html 

Piotr Kozłowski, 12 grudnia 2021 

Prof. Zybertowicz: IPN współodpowiedzialny za brak rozliczenia sędziów. 
/…/ IPN współodpowiedzialny za brak rozliczenia? Jak z kolei wskazał 
podczas debaty prof. Andrzej Zybertowicz, "rozliczenia działań 
prokuratorów i sędziów zawsze odbywają się w kontekście kulturowym, 
wyobrażeń opinii publicznej i wiedzy, jaką ta opinia posiada". Swoje uwagi 
skierował także w stronę IPN. - na pewno współodpowiedzialną 
instytucją za brak rozliczenia jest IPN - ocenił. Wyjaśnił, że tak ważna 
publikacja jak "Resortowe dzieci" powinna zostać opracowana przez 
profesjonalnych badaczy z IPN, którzy zostaliby do tego zainspirowani 
przez kierownictwo IPN, a nie dziennikarzy. 

 

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/gen-czempinski-odzyskuje-emeryture-zostala-obnizona-przez-ustawe-dezubekizacyjna/xmq76y9,79cfc278
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/gen-czempinski-odzyskuje-emeryture-zostala-obnizona-przez-ustawe-dezubekizacyjna/xmq76y9,79cfc278
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/gen-czempinski-odzyskuje-emeryture-zostala-obnizona-przez-ustawe-dezubekizacyjna/xmq76y9,79cfc278
https://wiadomosci.dziennik.pl/historia/artykuly/8312035,andrzej-zybertowicz-ipn-rozliczenie-sedziowie.html
https://wiadomosci.dziennik.pl/historia/artykuly/8312035,andrzej-zybertowicz-ipn-rozliczenie-sedziowie.html
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SGP RP w obronie honoru policjantów i kadry WSO, ZWPB 
ASW, WSPol. w Szczytnie 
https://sgprp.pl/aktualnosci/aktualne/sgp-rp-w-obronie-honoru-
policjantow-i-kadry-wso-zwpb-asw-wspol-w-szczytnie/ 

SGP RP w obronie honoru policjantów i kadry WSO, ZWPB ASW, WSPol. 
w Szczytnie. Prokuratura IPN ściga kadrę dydaktyczną i oficerów 
studiujących w latach 1989-1990 w Zamiejscowym Wydziale Porządku 
Publicznego w Szczytnie Akademii Spraw Wewnętrznych w Warszawie. 
Szkoła ta zawsze kształciła kadry milicyjne, później policyjne i nie 
podlegała ustawie lustracyjnej, a w sposób sztuczny na krótki okres 
zmieniono jej nazwę, Stowarzyszenie uważa, że kadra i funkcjonariusze 
studiujący w tym okresie nie powinni podlegać ustawie lustracyjnej. 
Zarząd SGPRP wystąpił do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

https://sgprp.pl/wp-content/uploads/2021/11/pismo-do-rpo.pdf / 

który podzielając nasze stanowisko wystąpił do Sądu Najwyższego 
o ujednolicenie orzecznictwa. 

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/pytanie-prawne-rpo-jak-rozumiec-
ustawe-lustracyjna/ /https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2021-
09/Pytanie_prawne_SN_lustracja_27.09.2021.pdf 

Zarząd Stowarzyszenia opracował i wysłał do Sądu Najwyższego opinię 
Amicus Curiae (przyjaciela sądu) z prośbą o podjęcie stanowiska 
w składzie siedmiu sędziów. Pozostałe dokumenty tutaj: 

/https://sgprp.pl/wp-content/uploads/2021/11/PISMO-DO-PREZESA-
SADU.pdf 

https://sgprp.pl/wp-content/uploads/2021/11/pismo-do-sadu-
najwyzszego-izby-karnej.pdf / 

 

  

https://sgprp.pl/aktualnosci/aktualne/sgp-rp-w-obronie-honoru-policjantow-i-kadry-wso-zwpb-asw-wspol-w-szczytnie/
https://sgprp.pl/aktualnosci/aktualne/sgp-rp-w-obronie-honoru-policjantow-i-kadry-wso-zwpb-asw-wspol-w-szczytnie/
https://sgprp.pl/wp-content/uploads/2021/11/PISMO-DO-RPO.pdf%20/
https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/pytanie-prawne-rpo-jak-rozumiec-ustawe-lustracyjna/%20/
https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/pytanie-prawne-rpo-jak-rozumiec-ustawe-lustracyjna/%20/
https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2021-09/Pytanie_prawne_SN_lustracja_27.09.2021.pdf
https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2021-09/Pytanie_prawne_SN_lustracja_27.09.2021.pdf
https://sgprp.pl/wp-content/uploads/2021/11/PISMO-DO-PREZESA-SADU.pdf
https://sgprp.pl/wp-content/uploads/2021/11/PISMO-DO-PREZESA-SADU.pdf
https://sgprp.pl/wp-content/uploads/2021/11/pismo-do-sadu-najwyzszego-izby-karnej.pdf%20/
https://sgprp.pl/wp-content/uploads/2021/11/pismo-do-sadu-najwyzszego-izby-karnej.pdf%20/
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Znamiona nękania i zemsty politycznej /ponad 5 lat temu/ 
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2016-12-02/znamiona-nekania-i-
zemsty-politycznej-list-bylych-szefow-msw-do-blaszczaka-ws-
dezubekizacji/ 

„Znamiona nękania i zemsty politycznej". List byłych szefów MSW do Błaszczaka 
ws. dezubekizacji. 02.12.2016, Polska. "Dwukrotne - pierwszy raz na mocy 
ustawy z 2009r. - ingerowanie w wymiar i zasady zaopatrzenia emerytalnego tej 
samej grupy byłych funkcjonariuszy nosi znamiona ustawicznego nękania 
i zemsty politycznej, dokonywanej na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej, 
charakterystycznej dla systemów totalitarnych" - głosi list sześciu byłych 
ministrów spraw wewnętrznych skierowany do Mariusza Błaszczaka. 

 

Izabela Rola – Analiza przesłanek stanowiących podstawę 
do wydania decyzji wyłączających stosowanie przepisów 
ograniczających świadczenia emerytalno-rentowe dla 
osób pełniących służbę na rzecz państwa totalitarnego 
https://www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa/numer-3 Materiały nr 3/2021 
wpp-3-lipiec-wrzesień_2021.pdf 
Wojskowy Przegląd Prawniczy nr 3/2021 

Streszczenie W artykule omówiono przesłanki trybu szczególnego, który po 
wprowadzeniu tzw. drugiej ustawy dezubekizacyjnej pozwala na zachowanie 
świadczeń emerytalnych emerytów i rencistów w dotychczasowej wysokości. 
Zawarto w nim szczegółową analizę przepisów regulujących procedurę 
wynikającą z art. 8a ustawy zaopatrzeniowej, w oparciu o bogate orzecznictwo 
sądów administracyjnych, które uległo zmianie na przełomie ostatnich lat. 
Przepis art. 8 ustawy zaopatrzeniowej stanowi o przypadkach, w których 
ministrowi przysługuje kompetencja do wyłączenia stosowania przepisów 
obniżających emerytury i renty w drodze decyzji administracyjnej. Przedmiotowe 
zagadnienie ma znaczenie dla kilkudziesięciu tysięcy emerytów i rencistów, 
którym ponownie obniżono wysokość świadczeń emerytalno-rentowych za 
pełnienie służby na rzecz państwa totalitarnego. 

 

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2016-12-02/znamiona-nekania-i-zemsty-politycznej-list-bylych-szefow-msw-do-blaszczaka-ws-dezubekizacji/
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2016-12-02/znamiona-nekania-i-zemsty-politycznej-list-bylych-szefow-msw-do-blaszczaka-ws-dezubekizacji/
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2016-12-02/znamiona-nekania-i-zemsty-politycznej-list-bylych-szefow-msw-do-blaszczaka-ws-dezubekizacji/
https://www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa/numer-3%20Materia%C5%82y%20nr%203/2021%20wpp-3-lipiec-wrzesie%C5%84_2021.pdf
https://www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa/numer-3%20Materia%C5%82y%20nr%203/2021%20wpp-3-lipiec-wrzesie%C5%84_2021.pdf
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Ekwiwalent – WSA w Szczecinie odrzuca kasację organu 
Policji – który musi wykonać prawomocny wyrok 
z 2.09.2021 roku 
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9FDFF24CA2  

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie 

Sentencja: 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: 
Przewodniczący Sędzia NSA Stefan Kłosowski po rozpoznaniu w dniu 6 
grudnia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Szczecinie z dnia [...] r., sygn. akt II SA/Sz [...] w 
sprawie ze skargi M. K. na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w 
S. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie wyrównania ekwiwalentu 
pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy 
postanawia: I. odrzucić skargę kasacyjną, II. zwrócić organowi wpis 
sądowy od wniesionej skargi kasacyjnej w kwocie [...] (słownie [...] złotych. 

Uzasadnienie: 
Wyrokiem z dnia 2 września 2021 r., sygn. akt II SA/Sz 567/21 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił decyzję 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w S. z dnia [...] r., nr [...] oraz 
poprzedzającą ją decyzję organu I instancji w przedmiocie wyrównania 
ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 
i dodatkowy. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczony został drogą 
elektroniczną pełnomocnikowi Komendanta Wojewódzkiego Policji w S. 
w dniu [...] r. 

/…/ Wyrok Sądu z dnia 2 września 2021 r. wraz z uzasadnieniem został 
doręczony pełnomocnikowi Komendanta Wojewódzkiego Policji w dniu 
24 września 2021 r., zatem trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi 
kasacyjnej od tego wyroku upłynął z dniem 25 października 2021 r. (był to 
poniedziałek, następny dzień pod dniu wolnym ustawowo od pracy – art. 
83 § 2 p.p.s.a.). Jak wynika z akt sprawy, pełnomocnik organu wniósł 
skargę kasacyjną w dniu 26 października 2021 r. (wtorek), a więc po 
upływie terminu do jej wniesienia. 

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9FDFF24CA2
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Mając na względzie powyższe Sąd postanowił odrzucić skargę kasacyjną 
na podstawie art. 178 p.p.s.a. O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi 
kasacyjnej, orzeczono stosownie do art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. 

Uwaga! To bardzo ważne postanowienie, które w konsekwencji 
doprowadziło do prawomocności wyroku z 2 września 2021 roku – to link 
do treści wyroku: 

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/EE204DA631 

II SA/Sz 567/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2 września 2021 roku 

 

Odesłali do cywila doświadczonych funkcjonariuszy 
i mamy efekty 
https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,27898990,skandale-w-
policji-to-wina-politykow-odeslali-do-cywila-
doswiadczonych.html?_ga=2.23074611.861292262.1639172797-
1265870907.1620741632#S.main_topic_2-K.C-B.4-L.1.maly  

Marcin Rybak, 12 grudnia 2021 

Skandale w policji to wina polityków PiS? Odesłali do cywila doświadczonych 
funkcjonariuszy I mamy efekty. W ostatnich miesiącach mamy na Dolnym 
Śląsku serię bulwersujących skandali w dolnośląskiej policji. Zdaniem 
doświadczonych policjantów jest ona skutkiem politycznej decyzji PiS 
z 2015 roku o pozbyciu się z policji doświadczonych funkcjonariuszy. 
Tylko dlatego, że karierę zaczynali w PRL-u, w milicji. 

 

  

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/EE204DA631
https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,27898990,skandale-w-policji-to-wina-politykow-odeslali-do-cywila-doswiadczonych.html?_ga=2.23074611.861292262.1639172797-1265870907.1620741632#S.main_topic_2-K.C-B.4-L.1.maly
https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,27898990,skandale-w-policji-to-wina-politykow-odeslali-do-cywila-doswiadczonych.html?_ga=2.23074611.861292262.1639172797-1265870907.1620741632#S.main_topic_2-K.C-B.4-L.1.maly
https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,27898990,skandale-w-policji-to-wina-politykow-odeslali-do-cywila-doswiadczonych.html?_ga=2.23074611.861292262.1639172797-1265870907.1620741632#S.main_topic_2-K.C-B.4-L.1.maly
https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,27898990,skandale-w-policji-to-wina-politykow-odeslali-do-cywila-doswiadczonych.html?_ga=2.23074611.861292262.1639172797-1265870907.1620741632#S.main_topic_2-K.C-B.4-L.1.maly


32 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 12 (114) 2021 

Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnia zasadność 
zawieszenia spraw związanych z wyrównaniem 
ekwiwalentu funkcjonariuszom, którzy odeszli ze służby 
przed 6.11.2018 r 
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6D39A9F24C 

III OZ 1077/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 
30 listopada 2021 roku. /…/ W ocenie Naczelnego Sądu 
Administracyjnego za zasadnością zawieszenia spraw związanych 
z wyrównaniem ekwiwalentu funkcjonariuszom, którzy odeszli ze służby 
przed 6 listopada 2018 r. ze względu na pytanie prawne WSA 
w Białymstoku, oprócz ww. argumentów, przemawiają także inne względy, 
przede wszystkim potrzeba zapewnienia jednolitości i stabilności 
orzecznictwa, a tym samym równe i co się z tym wiąże także sprawiedliwe 
potraktowanie wszystkich zainteresowanych osób. Problem wyrównania 
ekwiwalentu wypłaconego na podstawie obowiązującego w latach 
2001-2018 niekonstytucyjnego przepisu dotyczy tysięcy funkcjonariuszy, 
o czym świadczy ilość spraw rozpoznawanych w wojewódzkich sądach 
administracyjnych. Wyrok TK, który rozstrzygnie wątpliwości 
konstytucyjne WSA w Białymstoku i ewentualnie wyeliminuje 
zakwestionowaną normę z porządku prawnego, uczyni to ze skutkiem 
erga omnes, czyli wobec wszystkich. Rozstrzyganie tych spraw przez 
sądy przy wykorzystaniu instrumentu zawartego w art. 8 ust. 2 Konstytucji 
RP nie usuwa kwestionowanego przepisu z systemu prawa, a tym samym 
nie gwarantuje jednolitości orzecznictwa i równego potraktowania 
wszystkich zainteresowanych. Stąd w orzecznictwie Naczelnego Sądu 
Administracyjnego dominuje utrwalony obecnie pogląd o konieczności 
zawieszania postępowań w tego rodzaju sprawach (por. postanowienia 
NSA z: 4 sierpnia 2021 r. sygn. akt 5193/21, 29 września 2021 r. 
sygn. akt III OZ 607/21, 30 września 2021 r. sygn. akt III OZ 704/21, 
14 października 2021 r. sygn. akt III OZ 846/21, 28 października 2021 r. 
sygn. akt III OZ 926/21). /…/. 

 

  

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6D39A9F24C
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Babcia Kasia nie naruszyła nietykalności policjantów  
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,27887195,sad-
najwyzszy-zdecydowal-babcia-kasia-nie-naruszyla-
nietykalnosci.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_
campaign=FB_Gazeta_Wyborcza&fbclid=IwAR35vCqSdS6Ye4VvteJ_K
PAxr8cwzsWXOFwwqdGjZOXYFo71P8uCLRsDjKc 

Kacper Sulowski, 07 grudnia 2021 

Sąd Najwyższy zdecydował. Babcia Kasia nie naruszyła nietykalności 
policjantów. Mimo dwóch wyroków uniewinniających Katarzynę 
Augustynek, prokuratura nie dawała za wygraną. Złożyła kasację do Sądu 
Najwyższego. Właśnie została odrzucona. Sąd Najwyższy oddalił kasację 
jako "oczywiście bezzasadną". To znaczy, że Babcia Kasia została 
prawomocnie uniewinniona od zarzutów znieważenia funkcjonariuszy 
policji i naruszenia ich nietykalności. Sąd Najwyższy: Interwencja policji 
nieproporcjonalna. 

 

Frasyniuk nie naruszył nietykalności policjantów  
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,27883330,frasyniuk-
nie-naruszyl-nietykalnosci-policjantow-sad-najwyzszy.html 

Kacper Sulowski, 06 grudnia 2021 

Frasyniuk nie naruszył nietykalności policjantów. Sąd Najwyższy: Kasacja 
prokuratury była bezzasadna. Sąd Najwyższy oddalił kasację prokuratury 
w procesie dotyczącym naruszenia nietykalności policjantów przez byłego 
opozycjonistę czasów PRL Władysława Frasyniuka. Sąd Najwyższy uznał 
wniesioną przez prokuraturę kasację za „oczywiście bezzasadną" - 
przekazał 6 grudnia rzecznik prasowy SN Maciej Brzóska. 

 

  

https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,27887195,sad-najwyzszy-zdecydowal-babcia-kasia-nie-naruszyla-nietykalnosci.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Gazeta_Wyborcza&fbclid=IwAR35vCqSdS6Ye4VvteJ_KPAxr8cwzsWXOFwwqdGjZOXYFo71P8uCLRsDjKc
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,27887195,sad-najwyzszy-zdecydowal-babcia-kasia-nie-naruszyla-nietykalnosci.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Gazeta_Wyborcza&fbclid=IwAR35vCqSdS6Ye4VvteJ_KPAxr8cwzsWXOFwwqdGjZOXYFo71P8uCLRsDjKc
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,27887195,sad-najwyzszy-zdecydowal-babcia-kasia-nie-naruszyla-nietykalnosci.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Gazeta_Wyborcza&fbclid=IwAR35vCqSdS6Ye4VvteJ_KPAxr8cwzsWXOFwwqdGjZOXYFo71P8uCLRsDjKc
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,27887195,sad-najwyzszy-zdecydowal-babcia-kasia-nie-naruszyla-nietykalnosci.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Gazeta_Wyborcza&fbclid=IwAR35vCqSdS6Ye4VvteJ_KPAxr8cwzsWXOFwwqdGjZOXYFo71P8uCLRsDjKc
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,27887195,sad-najwyzszy-zdecydowal-babcia-kasia-nie-naruszyla-nietykalnosci.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Gazeta_Wyborcza&fbclid=IwAR35vCqSdS6Ye4VvteJ_KPAxr8cwzsWXOFwwqdGjZOXYFo71P8uCLRsDjKc
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,27883330,frasyniuk-nie-naruszyl-nietykalnosci-policjantow-sad-najwyzszy.html
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,27883330,frasyniuk-nie-naruszyl-nietykalnosci-policjantow-sad-najwyzszy.html
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Były wiceszef milicji skazany za zbrodnie przeciwko 
ludzkości 
https://wiadomosci.wp.pl/byly-wiceszef-milicji-skazany-zarzut-zbrodni-
przeciwko-ludzkosci-6708729576245856a 

26 listopada 2021 

Były wiceszef milicji skazany za zbrodnie przeciwko ludzkości. Dwa lata 
więzienia w zawieszeniu na trzy lata oraz grzywna – taki wyrok usłyszał 
były zastępca komendanta wojewódzkiego milicji w Lublinie. Chodzi o 85-
letniego dziś Aleksandra Ch. Jak pisze "Kurier Lubelski" mężczyzna 
pochodzi z Podkarpacia. W latach 60. był oficerem operacyjnym Wydziału 
IV SB w Rzeszowie. Na początku 1981 roku trafił do Lublina. - To był 
człowiek o poglądach ekstremalnych, przynajmniej taka informacja do nas 
docierała. Zresztą, trudno sobie wyobrazić, żeby w styczniu 1981 roku 
powołano na to stanowisko człowieka łagodnego charakteru – podkreśla 
w rozmowie z "Kurierem Lubelskim" Krzysztof Choina, były opozycjonista. 

 

IPN zabiera wszystko 
https://wyborcza.pl/7,75398,27897927,tasmy-kaczynskiego-w-archiwum-
toranskiej-zagarnietym-przez-ipn.html 

Wojciech Czuchnowski, 10 grudnia 2021 

Taśmy Kaczyńskiego w archiwum Torańskiej zagarniętym przez IPN. Wśród 
kaset magnetofonowych, które od kilkunastu miesięcy trzyma prokuratura 
IPN, są zapisy wielu godzin rozmów Teresy Torańskiej z Jarosławem 
Kaczyńskim. Spadkobierca dziennikarki bezskutecznie domaga się 
zwrotu "Archiwum Torańskiej". W lutym 2012 roku Torańska napisała do 
Kaczyńskiego: "Wybaczam Panu wszystkie nieprawdziwe słowa, które 
wypowiedział Pan pod moim adresem. Tłumaczę to sobie Pana 
intelektualną potrzebą ciągłej reinterpretacji przeszłości wedle 
orwellowskiej zasady: 'Kto rządzi przeszłością, w jego rękach jest 
przyszłość". 

 

https://wiadomosci.wp.pl/byly-wiceszef-milicji-skazany-zarzut-zbrodni-przeciwko-ludzkosci-6708729576245856a
https://wiadomosci.wp.pl/byly-wiceszef-milicji-skazany-zarzut-zbrodni-przeciwko-ludzkosci-6708729576245856a
https://wyborcza.pl/7,75398,27897927,tasmy-kaczynskiego-w-archiwum-toranskiej-zagarnietym-przez-ipn.html
https://wyborcza.pl/7,75398,27897927,tasmy-kaczynskiego-w-archiwum-toranskiej-zagarnietym-przez-ipn.html


35 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 12 (114) 2021 

LIST POSŁA ANDRZEJA ROZENKA 
Warszawa, 16 grudnia 2021 r. 

Koleżanki i Koledzy! 
Mundurowi! 

5 lat temu pisowski reżim 
uchwalił haniebną ustawę 
represyjną. Od 5 lat wspólnie 
walczymy o przywrócenie 
ukradzionych Wam świadczeń. 
Za nami wspólna inicjatywa 
obywatelska, setki spotkań, 
dziesiątki protestów i konferencji. 

Dziękuję Federacji 
Stowarzyszeń Służb 
Mundurowych i wszystkim innym 

organizacjom reprezentującym mundurowych, za bezkompromisową 
postawę. Zawsze mogłem na Was liczyć, tak jak zawsze mogą na Was 
liczyć mundurowi. 

Udzielacie potrzebującym wsparcia materialnego, prawnego oraz 
duchowego zawsze, gdy tego potrzeba. Rodzina mundurowa jest dzięki 
Wam zwarta i waleczna. 

Wiem, że nasza walka zakończy się zwycięstwem. Trzymajcie się proszę 
w zdrowiu, żebyśmy mogli razem świętować dzień przywrócenia 
ukradzionych emerytur i rent oraz dzień osądzenia winnych wprowadzenia 
represyjnego prawa. 

Wasz oddany, Andrzej Rozenek 
Poseł na Sejm RP. Koło Parlamentarne PPS 

https://www.facebook.com/andrzej.rozenek.3/posts/4924524420893779 

  

https://www.facebook.com/andrzej.rozenek.3/posts/4924524420893779
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POSŁANKA NA SEJM RP, PANI KATARZYNA 
MARIA PIEKARSKA, OFERUJE POMOC 

PRAWNĄ REPRESJONOWANYM 
MUNDUROWYM W SWOIM BIURZE POSELSKIM 

PRZY UL. NOWY ŚWIAT 39 W WARSZAWIE, 
LOKAL NUMER 4 (WEJŚCIE OD PODWÓRZA). 
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DLA CZŁONKÓW SEIRP - MEGA RABAT DO 
80% OD CENY KATALOGOWEJ! 

Cena obejmuje korzystanie z wszystkich atrakcji na terenie resortu, m.in.: 
zewnętrzny basen z podgrzewaną wodą, zjeżdżalnie, jacuzzi, basen kryty 
i sauny (dostępne w 2 resortach Rowy i Pobierowo), brodzik dla dzieci, 
zewnętrzna siłowania, boiska, place zabaw, małpi gaj. Przez cały dzień 
odbywają się programy animacyjne dla dzieci i dorosłych. Dostępne są 
wypożyczalnie rowerów, salony gier, kawiarnie oraz bistro. Każdy 
apartament i domek posiadają w pełni wyposażony aneks kuchenny. 
Powyższe ceny nie zawierają opłaty za: sprzątanie 150 zł i kaucji 
zwrotnej 750 zł za domek lub apartament, które należy uiścić 
w momencie rezerwacji wybranego terminu. Przy wyjeździe z Resortu 
rozliczna jest kwota za zużyte media. 

Terminy w jakich można realizować pobyty od 1 kwietnia do 14 czerwca 
oraz cały wrzesień i październik we wszystkich 6ciu Resortach, 
z wyłączeniem wysokiego sezonu, oraz w sezonie jesienno- zimowym (od 
1.11 do 30/31.03 dostępne są apartamenty ogrzewane na gaz) 
w miejscowości Rowy i Pobierowo (oferta z pakietu firmowego 
z wyłączeniem sezonu wysokiego). 

Na Państwa zamówienia przedświąteczne czekamy do 17.12.2021r. 
(Vouchery zostaną dostarczone przed świętami). Zamówienia po 
17.12.2021 zostaną zrealizowane w aktualnych cenach do końca roku 
2021r. Od 01.01.2022 podwyżka cen voucherów. 
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PROGRAM UBEZPIECZENIA „SEIRP 2019” 
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Program „SEiRP 2019” 
Ubezpieczenie grupowe dla Członków Stowarzyszenia Emerytów 

i Rencistów Policyjnych 

W celu przystąpienia do ubezpieczenia trzeba być członkiem 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych i dopełnić niezbędnych 
formalności w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie 
ochrony ubezpieczeniowej. 
Przykładowo, aby przystąpić do ubezpieczenia od 1 października 2020 r. 
formalności należy dopełnić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
25 września 2020 r. 

W celu przystąpienia do ubezpieczenia należy: 

1. Czytelnie wypełnić i podpisać deklarację przystąpienia. 
2. Opłacić składkę na nowy numer rachunku bankowego, odpowiedni do 

wybranego zakresu /…/ 
3. Składkę należy opłacić najpóźniej do dnia 25 dnia miesiąca 

poprzedzającego rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej (jest to 
składka płacona „z góry” na następny miesiąc). 

4. Podpisane i wypełnione deklaracje przystąpienia wraz z kopią 
legitymacji SEiRP należy odesłać w terminie do 25 dnia miesiąca 
poprzedzającego rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej na adres: 
PZU Życie SA Oddział w Krakowie 31-133 Kraków; 
ul. Dunajewskiego 3 koniecznie z dopiskiem „p. Anna Kargul” 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Paniami 
zajmującymi się obsługą ubezpieczenia: 
Katarzyna Kowal: 579 826 755 - codziennie od poniedziałku do piątku 
w godz. 14.00-20.00; e-mail: seirp2019@outlook.com 

Starszy Menadżer ds. Sprzedaży Korporacyjnej, Anna Kargul: 
662 167 334 - codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 16.00 
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Program "SEiRP 2019" 

1. "SEiRP 2019". Jak przystąpić do ubezpieczenia. Stan na 14.03.2019 

2. Medyczny Ekspert Domowy 

3. Ubezpieczenie Lekowe 

4. Zakres Leków (plik Excel) 

5. Baza aptek realizujących ubezpieczenia lekowe (plik Excel) 

Najważniejsze informacje oraz wzory dokumentów: 

1. Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia, formularz (pdf) 

2. Porozumienie PZU-SEiRP, projekt (word) 

3. Regulamin członkostwa w klubie KPPwŻ dla SEiRP (word) 

4. Upoważnienie (word) 

5. Ogólne Warunki Ubezpieczenia (21 dokumentów (pdf) 
  

https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Jak%20przyst%C4%85pi%C4%87%20do%20ubezpieczenia%20grupowego.pdf
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Jak%20przyst%C4%85pi%C4%87%20do%20ubezpieczenia%20grupowego.pdf
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Medyczny%20Ekspert%20Domowy.docx
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Ubezpieczenie%20Lekowe.docx
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Zakres%20Lek%C3%B3w.xlsx
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Baza%20aptek%20realizuj%C4%85cych%20ubezpieczenia%20lekowe.xlsx
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/2.%20deklaracja%20przyst%C4%85pienia%20do%20ubezpieczenia.pdf
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/3.%20Porozumienie_PZU_SEiRP.doc
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/4.%20Regulamin%20KPPw%C5%BB%20dla%20SEiRP.docx
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/5.%20Upowa%C5%BCnienie%20dla%20OZP_ubezpieczaj%C4%85cy%20PZU%20Pomoc.docx
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OLSZTYŃSKI BIULETYN INFORMACYJNY 
(139) 2020 

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

Jest także w sieci: 

http://seirp.olsztyn.pl/  

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

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

http://seirp.olsztyn.pl/
http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/komunikacja-wewnetrzna/brak/129,ZW-SEiRP.html
http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/komunikacja-wewnetrzna/brak/129,ZW-SEiRP.html
http://www.seirp.pl/olszty%C5%84ski-biuletyn-informacyjny
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