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OD REDAKTORA 
W sprawie technicznych warunków publikowania informacji prasowych. 

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

1. ebiuletyn@seirp.pl 

2. sekretariat@seirp.pl  

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

 pliki fotograficzne - format JPG, rozdzielczość do 300 kilobajtów, 

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

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

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

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

 
Redaktor 

  

mailto:ebiuletyn@seirp.pl
mailto:sekretariat@seirp.pl
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ZARZĄD GŁÓWNY 

ODLICZ 1% PODATKU DOCHODOWEGO NA 
RZECZ SEIRP  

Uprzejmie informujemy, że w wykazie organizacji pożytku publicznego 
uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych za 2019 rok, zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – t. 
J. Dz. U. Z 2019 r. Poz. 688, z późn. Zm., zaktualizowanym przez 
narodowy instytut wolności – centrum rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego w dniu 11 lutego 2020 roku, pod pozycją 1067 znajduje 
się następujący zapis: 

1% 
PODATKU DLA SEiRP 

Od stycznia 2020 r. można dokonywać na rzecz Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych 1% odpisu od należnego 
podatku dochodowego poprzez złożenie w formularzy PIT za 2019 
r. stosownego wniosku zawierającego informacje: 
Nazwę OPP: 

Stowarzyszenia Emerytów i  
Rencistów Policyjnych 

Nr rejestracji OPP w KRS: 

0000043188 

https://www.facebook.com/narodowyinstytutwolnosci/?__tn__=kC-R&eid=ARBwupzTFPFj0UeRgeDtTs4BxPDlh2p_VjtwrU3DTCsoVNPyhn92zjsOyHprHAO7xVrzSEavYM0QeADY&hc_ref=ARSsGmiKaglmw0fhdbr-LTIQ7DizW2v9fPvmxu1iUL3RLCyGoGPfDPn0inF1Qgd1LMs&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDanIlbz7Z2Qxy1el11Lnh1_Bwf0V5Fh-MV5PNyRecygjAFNEvKn7m2oDrQNgGjuARcB-bZ6wMTwPCWtXaZNkBwlql45IIO2hto21aB5ryHUwxQ0maEbpFZ2DWB--kAvbp3leOorbbIXQQRct1IBqYmSLFWH74ycJ37ANrmVC8HbdJmHuaHOj8UrEw3L-coj-a5cHHwYZTNc3OACkChkn2d3JigeC9IjCh8fTqw0fZ7BWCI0yi8-yqOpnNIzn7-sUWNpaXn3GOksnf9mySbDmTJI-NEKuCzr1YbmUIvZDhdW_kK_wLAUufSWYuTQYM7zpHwuHqUbtwECPkKt1zvVEE
https://www.facebook.com/narodowyinstytutwolnosci/?__tn__=kC-R&eid=ARBwupzTFPFj0UeRgeDtTs4BxPDlh2p_VjtwrU3DTCsoVNPyhn92zjsOyHprHAO7xVrzSEavYM0QeADY&hc_ref=ARSsGmiKaglmw0fhdbr-LTIQ7DizW2v9fPvmxu1iUL3RLCyGoGPfDPn0inF1Qgd1LMs&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDanIlbz7Z2Qxy1el11Lnh1_Bwf0V5Fh-MV5PNyRecygjAFNEvKn7m2oDrQNgGjuARcB-bZ6wMTwPCWtXaZNkBwlql45IIO2hto21aB5ryHUwxQ0maEbpFZ2DWB--kAvbp3leOorbbIXQQRct1IBqYmSLFWH74ycJ37ANrmVC8HbdJmHuaHOj8UrEw3L-coj-a5cHHwYZTNc3OACkChkn2d3JigeC9IjCh8fTqw0fZ7BWCI0yi8-yqOpnNIzn7-sUWNpaXn3GOksnf9mySbDmTJI-NEKuCzr1YbmUIvZDhdW_kK_wLAUufSWYuTQYM7zpHwuHqUbtwECPkKt1zvVEE
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„1067. 00000431888 512442679 STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I 
RENCISTÓW POLICYJNYCH MAZOWIECKIE M.ST. WARSZAWA” 
Link: https://www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/ 
Status organizacji pożytku publicznego uprawnia do otrzymania w 
2020 roku 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019r. 
Dzięki Waszej hojności w 2019 roku na nasze konto - SEiRP jako 
Organizacji Pożytku Publicznego wpłynęło - 136 421 złotych z odpisu 1% 
podatku za rok 2018. To dzięki naszym darczyńcom w 2019 roku 
udzieliliśmy wsparcia finansowego 100 osobom na łączną kwotę 188 700 
złotych i czterem Kołom SEiRP na łączną kwotę 5 500 złotych. Koszty 
funkcjonowania Komisji OPP /delegacje – przejazdy, diety, rozliczenia/ 
wyniosły 4 422 złote. Różnica pomiędzy wpływami i wydatkami została 
sfinansowana ze środków, które pozostały z ubiegłego roku. Mając na 
uwadze narastające potrzeby i wielkie znaczenie tej pomocy dla naszych 
członków, często pozostających w dramatycznej sytuacji materialnej, 
gorąco prosimy Koleżanki i Kolegów o omówienie tej sprawy na 
zebraniach Kół i Zarządów oraz o podjęcie wysiłku organizacyjnego 
zmierzającego do znaczącego zwiększenia liczby darczyńców. 

W szczególności polecamy korzystanie w sposób zorganizowany z druku 
PIT-OP, którego wzór i formularz zamieściliśmy na naszej stronie 
internetowej. Więcej przydatnych informacji, w szczególności dot. Usługi 
Twój e-PIT, na stronie Ministerstwa Finansów: 

https://www.podatki.gov.pl/pit/wyjasnienia-pit/akcja-e-pit-2020/  

Usługa Twój e-PIT – prosta i przyjazna, pozwala na 
elektroniczne zadeklarowanie 1% na rzecz OPP 
W nawiązaniu do dotychczasowych informacji i apeli informuję, że już od 
dzisiaj – 15.02.2020 roku, podatnik nie musi samodzielnie wypełniać 
formularza PIT. Zrobił to za każdego z nas Urząd Skarbowy. Nasz PIT jest 
dostępny w Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów. 

  

https://www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/
https://www.podatki.gov.pl/pit/wyjasnienia-pit/akcja-e-pit-2020/
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Adres elektroniczny portalu: 
https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/ 

Do zalogowania niezbędne są: 

− PESEL podatnika, 
− Przychód za rok 2018, 
− Przychód za rok 2019 

Po zalogowaniu do tego portalu należy sprawdzić poprawność danych 
i zaakceptować je i przed wysłaniem wpisać we właściwą kolumnę dane 
Organizacji Pożytku Publicznego, w naszym przypadku: 

STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I  
RENCISTÓW POLICYJNYCH 

KRS - 0000043188 
To bardzo prosta procedura. Kilka minut wystarczy, żeby przeprowadzić 
całą operację sprawdzenia poprawności naszego PIT, wypełnienia 
danymi OPP, akceptacji i wysłania. 

Zachęcamy do korzystania! 
Dodatkowo w załącznikach PIT OP jako wzór i druk do samodzielnego 
wypełnienia lub wypełnienia w Kołach. Formularz PIT-OP jako wzór i druk 
do samodzielnego wypełnienia dostępny jest na stronie SEiRP: 

http://www.seirp.pl/odlicz-1-procent-podatku-dochodowego-na-rzecz-
seirp3 

  

https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/
http://www.seirp.pl/odlicz-1-procent-podatku-dochodowego-na-rzecz-seirp3
http://www.seirp.pl/odlicz-1-procent-podatku-dochodowego-na-rzecz-seirp3
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Poniżej prezentujemy: 

Apel Prezesa Zarządu Głównego SEiRP z dnia 27.01.2020 w sprawie 
odpisów podatkowych 
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Apel Komisji ds. OPP Zarządu Głównego SEiRP: 

A P E L 
Koleżanki i Koledzy, Emeryci Policyjni i Członkowie Rodzin 

pobierający świadczenia po bliskich, którzy odeszli z naszych szeregów. 

Wiele Koleżanek i Kolegów z naszego środowiska, zwłaszcza tych 
najstarszych spośród nas, zmaga się bardzo często ze zwyczajną biedą i 
chorobami, którym towarzyszą głębokie stany depresyjne. Niestety, ostatnia 
nowelizacja ustawy zaopatrzeniowej tylko ten stan pogłębiła. Nierzadko 
borykamy się z traumą spowodowaną obrzydliwym, zorganizowanym 
instytucjonalnie, hejtem i poczuciem odrzucenia przez część społeczeństwa, 
któremu zgodnie ze złożonym ślubowaniem, służyliśmy, także z narażeniem 
życia. 

W wyniku inkwizycyjnych, rygorystycznych decyzji emerytalnych wielu 
z nas dotknęło drastyczne obniżenie poziomu życia, w licznych przypadkach do 
granicy poniżej przetrwania egzystencjalnego. Sytuacja, w której zostaliśmy 
postawieni, zmusza do dokonywania codziennych upokarzających wyborów, 
odmawiania sobie i swoim najbliższym podstawowych zakupów spożywczych, 
odchodzenia od półek sklepowych. Nie należą także do rzadkości przypadki 
odchodzenia od okienka aptecznego bez leków, na zakup których nas nie stać. W 
najgorszej, najtrudniejszej sytuacji znajdują się nasze najstarsze Koleżanki i 
Koledzy, którzy ze względu na zaawansowany wiek i stan zdrowia nie są w stanie 
podjąć pracy, a to właśnie setki z nich ma najniższe świadczenia. Wszyscy znamy 
historie osób, które biedę i stres przypłaciły własnym życiem. Mamy 
świadomość, że obecna sytuacja polityczna nie zwiastuje poprawy, wprost 
przeciwnie, coraz to nowe osoby otrzymują decyzje odbierające wypracowane 
świadczenia. 

Droga sądowa, budząca w pierwszych chwilach pewne nadzieje, została 
skutecznie zablokowana i pomimo wypracowania profesjonalnych modeli 
postępowania – sprawy większości z nas pozostają w zawieszeniu. 

W tej sytuacji jako ludzie pochylający się nad wnioskami o pomoc i 
wsparcie, czujemy się w obowiązku zaapelować do Szanownych Koleżanek i 
Kolegów o pomoc tym spośród nas, którzy są najsłabsi, często wręcz bezradni. 
Pomóżmy im przeżyć i przetrwać. 

A przecież nie tylko Ci, którym obniżono świadczenia, nie ze swojej winy 
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popadają w tarapaty finansowe z powodu chorób czy innych zdarzeń losowych. 
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych ma na co dzień kontakt z 
wszystkimi potrzebującymi i stara się, na ile to możliwe, pomóc i wesprzeć. 

Dlatego zwracamy się do Was – Koleżanki i Koledzy, Sympatycy - 
pomóżcie nam pomagać. Przekażcie proszę nasz Apel również członkom rodzin, 
znajomym i przyjaciołom. 

Wszystkie środki z 1% pochodzące z odpisu na organizację pożytku 
publicznego, którą jest Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, co do 
ostatniej złotówki, przeznaczone są dla osób w skrajnie trudnej sytuacji. Nawet 1 
grosz z tej puli nie będzie przeznaczony na żaden inny cel. 

Zapewniamy, że nasze Stowarzyszenie wszystkie uzyskane środki 
przeznacza w całości dla emerytów policyjnych, rencistów policyjnych i 
rodzin Koleżanek i Kolegów, z którymi jeszcze nie tak dawno wspólnie 
służyliśmy Ojczyźnie. 

Dlatego w tych trudnych chwilach prosimy o solidarność i empatię. 
Propagujmy i popularyzujmy ideę SEIRP jako Organizacji Pożytku Publicznego: 
 

Komisja d/s Organizacji Pożytku Publicznego /OPP/ 
Zarządu Głównego SEiRP 

Aby pomóc, wystarczy w PIT – OPP 
wpisać nasz numer KRS 

0000043188 
Uprzejmie prosimy o upowszechnianie tej informacji w mediach 
elektronicznych i w każdy inny dostępny sposób. 
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TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY  
ROZPOZNA SPRAWĘ SYGN. AKT P 4/18 W/S 
PYTAŃ PRAWNYCH SĄDU OKRĘGOWEGO W 

WARSZAWIE 
Uwaga! Kolejna zmiana planowanego 

terminu rozprawy na  
19 05 2020, godz. 11:00 
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W dniu 19.05.2020r., godz. 11.00 Trybunał Konstytucyjny w pełnym 
składzie rozpozna sprawę sygn. akt P 4/18 w sprawie pytań prawnych 

Sądu Okręgowego w Warszawie Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń 
Społecznych. Informacja dostępna na stronie internetowej Trybunału 

Konstytucyjnego: 
https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wokanda/art/11019-
emerytury-i-renty-bylych-funkcjonariuszy-pelniacych-sluzbe-na-rzecz-
totalitarnego-panstwa 

Emerytury i renty byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz 
totalitarnego państwa. Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy 
w Warszawie Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych. Miejsce: Sala 
rozpraw, Data: 19 V 2020 godz.: 11.00 

Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w pełnym składzie. Przewodniczący 
składu orzekającego - prezes TK Julia Przyłębska, I sprawozdawca - sędzia 
TK Justyn Piskorski, II sprawozdawca - sędzia TK Jakub Stelina. 

  

https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wokanda/art/11019-emerytury-i-renty-bylych-funkcjonariuszy-pelniacych-sluzbe-na-rzecz-totalitarnego-panstwa
https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wokanda/art/11019-emerytury-i-renty-bylych-funkcjonariuszy-pelniacych-sluzbe-na-rzecz-totalitarnego-panstwa
https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wokanda/art/11019-emerytury-i-renty-bylych-funkcjonariuszy-pelniacych-sluzbe-na-rzecz-totalitarnego-panstwa
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NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY 
Analiza wyroków pod kątem dopuszczalności zastosowania 

wyłączenia spod działania ustawy represyjnej na podstawie art. 8a 
ustawy zaopatrzeniowej 

Z treści przeanalizowanych wyroków i ich uzasadnień wyłania się jednolita 
linia orzecznicza Naczelnego Sądu Administracyjnego, której 
najistotniejsze elementy przedstawiam poniżej. 
Z dobrodziejstwa art. 8a mogą skorzystać osoby pobierające: 
• emeryturę, 
• rentę inwalidzką, 
• rentę rodzinną. 
Uwagi ogólne sądu 
Na wniosek świadczeniobiorcy minister właściwy do spraw wewnętrznych 
wydaje decyzję o wyłączeniu spod działania ustawy represyjnej bądź 
odmawia takiego wyłączenia. 
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Decyzja wydana w ramach uznania administracyjnego podlega kontroli 
sądu administracyjnego w zakresie nieprzekroczenia granic tego uznania 
przez ministra poprzez: 

− podjęcie przez niego decyzji w sposób arbitralny (niedopuszczalny),  
− zastosowanie w sprawie niedozwolonych kryteriów, 
− błędną wykładnię dopuszczalnych w sprawie przesłanek. 
Art. 8a ustawy zaopatrzeniowej ma zastosowanie do osób, które przeszły 
weryfikację funkcjonariuszy na początku lat dziewięćdziesiątych, co 
oznacza, że Rzeczpospolita Polska uznała, iż ich dotychczasowa służba 
nie nosi znamion wskazujących na popełnienie w okresie Polski Ludowej 
czynów niegodnych.  
Sąd podkreślił, że w tradycji polskiej istnieje poszanowanie dla munduru 
noszonego także przez przeciwnika; nie ma w polskiej tradycji zasady 
stosowania wobec przeciwników odpowiedzialności zbiorowej 
charakterystycznej dla reżimów i poglądów ideologicznych wzorujących 
się na wschodnich despotiach, stąd tak ważne jest poszanowanie przy 
takim akcie prawnym godności danej osoby i uwzględnienia jej 
indywidualnej sytuacji, co wynika wprost z zasady sprawiedliwości 
społecznej zakazującej prowadzenia działań, także o charakterze 
legislacyjnym, które uwłaczałyby danej osobie (por. wyroki TK z dnia 30 
września 2008 r., sygn. akt K 44/07 oraz z dnia 16 marca 2011 r., sygn. 
akt K 35/08), np. (I OSK 1976/19.) 
Ponadto w uzasadnieniu wielu orzeczeń (np. I OSK 1711/19) sąd cytuje 
wypowiedzi ówczesnego Sekretarza Stanu w MSWiA J. Zielińskiego 
przedstawiającego propozycję wprowadzenia do ustawy art. 8a: 
"funkcjonariusze, którzy zostali dopuszczeni do pracy w wolnej Polsce w 
różnych służbach i którzy w sposób rzetelny pełnili swoje obowiązki, którzy 
mają swoje zasługi po roku 1990, byli nawet odznaczani, nagradzani, 
ofiarnie, że tak powiem, wykonywali swoje obowiązki niezależnie od tego, 
że wcześniej pełnili służbę w organach bezpieczeństwa totalitarnego 
państwa, powinni być potraktowani inaczej niż reszta. Po rozważeniu tych 
argumentów proponujemy taki przepis, który został państwu przedłożony 
w poprawce nr 1. To byłoby wprowadzenie art. 8a" (Zapis Posiedzenia 
Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji (nr 76) i Komisji Polityki 
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Społecznej i Rodziny (nr 55) z dnia 14 grudnia 2016 r. Sejm VIII Kadencji, 
s. 8). 
Oznacza to, że proponowane rozwiązanie powinno uchronić przed 
zmniejszeniem uprawnień emerytalno-rentowych tych funkcjonariuszy, 
których służba po 1989 r. nie budziła wątpliwości co do lojalności wobec 
demokratycznego państwa, a przepisy powinny mieć, jak najszerszą 
interpretację. 
Art. 8a 
1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji, w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wyłączyć stosowanie 
art. 15c wysokość emerytury osoby pełniącej służbę na rzecz 
totalitarnego państwa, art. 22a wysokość renty inwalidzkiej osoby 
pełniącej służbę na rzecz totalitarnego państwa i art. 24a renta 
rodzinna po osobie, która pełniła służbę na rzecz totalitarnego 
państwa w stosunku do osób pełniących służbę, o której mowa w art. 
13b ustawowe pojęcie służby na rzecz totalitarnego państwa, ze 
względu na: 

1) krótkotrwałą służbę przed dniem 31 lipca 1990 r. oraz 

2) rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków po dniu 12 września 
1989 r., w szczególności z narażeniem zdrowia i życia. 

2. Do osób, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy 
art. 15 emerytura funkcjonariusza pozostającego w służbie przed 
dniem 2 stycznia 1999 r., art. 22 wysokość renty inwalidzkiej i art. 24 
warunki przyznawania i wysokość renty rodzinnej. 

Wobec powyższego konieczne jest objaśnienie terminów, które w 
interpretacji Naczelnego Sądu Administracyjnego wyznaczają możliwość 
skorzystania z dobrodziejstwa art. 8a 

I. Szczególnie uzasadnione przypadki. 

II. Krótkotrwała służba. 

III. Rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków. 

IV. Służba na rzecz totalitarnego państwa. 
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Ad I. Szczególnie uzasadnione przypadki. 
Jest to przesłanka obejmującą swym zakresem następujące sytuacje (np. 
OSK 1976/19): 

− służba pełniona była krótkotrwale przed dniem 31 lipca 1990 r. i 
jednocześnie po dniu 12 września 1989 r.  zadania i obowiązki 
wykonywanie były rzetelnie - oba warunki muszą być spełnione 
łącznie, 

− służba pełniona była krótkotrwale przed dniem 31 lipca 1990 r. i 
jednocześnie po dniu 12 września 1989 r.  zadania i obowiązki 
wykonywanie były w sposób nierzetelny, ale w trakcie służby doszło 
do tego, że funkcjonariusz narażał swoje życie lub zdrowie, a nawet 
doszło do uszczerbku na jego życiu lub zdrowiu, 

− gdy uprawniony nie spełnia żadnego z w/w warunków  ustawy, 
jednakże, jak wynika to z zasady sprawiedliwości społecznej, przepis 
powinien mieć  zastosowanie, np. w sytuacjach, gdy służba w 
formacjach wymienionych w art. 13b ustawy nie charakteryzowała się 
bezpośrednim zaangażowaniem w realizację zadań i funkcji państwa 
totalitarnego, czy też nie miała takiego charakteru, tj. była np. 
działalnością ograniczającą się do zwykłych, standardowych działań 
podejmowanych w służbie publicznej, tj. służbie na rzecz państwa 
jako takiego, a tym samym nie ma - z punktu widzenia aksjologicznych 
podstaw demokratycznego państwa prawnego - konotacji 
pejoratywnych, a zatem wystąpiły w sprawie "szczególnie 
uzasadnione przypadki" obalające domniemanie służby 
charakteryzującej się zindywidualizowanym zaangażowaniem w 
działalność bezpośrednio ukierunkowaną na realizowanie ustrojowo 
zdeterminowanych zadań i funkcji właściwych państwu totalitarnemu 
(np. I OSK 1895/19), 

− gdy uprawniony odszedł ze służby przed dniem 13 września 1989 r., 
ale jego działania nie miały konotacji pejoratywnych, j. w. (np. I OSK 
2476/19). 

− Organ, oceniając, zatem spełnianie przez uprawnionego warunków 
do wydania wobec niego decyzji z art. 8a ust. 1 ustawy powinien 
zbadać nie tylko występowanie okoliczności dotyczących 
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krótkotrwałej służby i rzetelnego wykonywania zadań, ale również 
ocenić, w sytuacji, gdy nie zostaną one spełnione, czy nie występują 
inne szczególne okoliczności pozwalające na zastosowanie 
dobrodziejstwa art. 8a ustawy. Takie rozumienie przesłanki 
"szczególnie uzasadnionego przypadku" oznacza, że informacja z 
IPN, o której mowa w art. 13a ustawy nie stanowi, swego rodzaju 
niepodważalnego i ostatecznego orzeczenia przesadzającego 
kwestie związane z pełnieniem służby przez byłego funkcjonariusza 
na rzecz totalitarnego państwa. 

Gdy jednak osoba angażowała się w sposób bezpośrednio 
ukierunkowany na realizowanie charakterystycznych dla ustroju państwa 
totalitarnego zadań i funkcji, to wówczas brak podstaw, aby przyjmować, 
że regulacja art. 8a ust. 1 ustawy powinna jej dotyczyć (np. I OSK 
1711/19). 

Ad II. Krótkotrwała służba. 
Pojęcie "krótkotrwałej" służby odnosić należy do niżej wymienionych 
okresów. 
1. Do całego okresu funkcjonowania totalitarnego państwa; przemawia 

to dodatkowo za możliwością kwalifikowania służby kilkuletniej jako 
mającej charakter "krótkotrwały" w rozumieniu art. 8a ust. 1 pkt 1 
ustawy (np. I OSK 2114/19, I OSK 1711/19). 

2. Podnieść należy, że w trakcie dyskusji nad poprawką ustawową osoby 
popierające jej wprowadzenie nie precyzowały jednoznacznie, jak 
rozumieją pojęcie służby "krótkotrwałej". Prezentując poprawkę 
wskazano: "Wyjaśniam, że (...) chodzi o cały ten okres, który jest 
objęty ustawą, czyli od 1944 r. do [...] lipca 1990 r., bo ten okres 
traktujemy jako czas służby w tych formacjach, które były formacjami 
totalitarnego państwa" wypowiedź J. Zielińskiego Sekretarza Stanu w 
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (Zapis Posiedzenia 
Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji (nr 75) i Komisji Polityki 
Społecznej i Rodziny (nr 55) z dnia 14 grudnia 2016 r. Sejm VIII 
Kadencji, s. 16). Wspomniana wypowiedź prominentnego 
przedstawiciela rządu nie pozwala również wykluczyć, że - w ocenie 
projektodawcy a potem prawodawcy - pojęcie "krótkotrwałej" służby 
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odnosić należy do całego okresu funkcjonowania totalitarnego 
państwa. 

3. Do całego okresu służby funkcjonariusza (np. I OSK 1895/19). 
4. Jako pewnego rodzaju wskazówkę interpretacyjną wskazywano w 

trakcie prac nad treścią art. 8a ustawy, że co najmniej 20% całego 
okresu służby funkcjonariusza można uznać za okres 
krótkotrwałej służby, (por. wypowiedź posła J. Meysztowicza 
podczas komisji sejmowych obradujących nad poprawką - Zapis 
Posiedzenia Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji (nr 76) i 
Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (nr 55) z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Sejm VIII Kadencji, s. 19). 

5. Zarówno długość okresu służby pełnionej na rzecz totalitarnego 
państwa, jak również stosunek długości okresu tej służby do ogólnego 
okresu służby, powinny wykazywać zdecydowaną przewagę tej 
drugiej. 

6. Nieuprawnione jest ocena spełnienia przesłanki krótkotrwałości w 
odniesieniu do wszystkich okresów składkowych i nieskładkowych, w 
tym w szczególności okresu pracy cywilnej i służby wojskowej. 
Punktem odniesienia dla ustalenia "krótkotrwałości służby przed 
dniem 31 lipca 1990 r." powinien być cały okres służby pełnionej przez 
osobę, której dotyczy postępowanie prowadzone na podstawie art. 8a 
ust. 1 ustawy i na tym tle należy oceniać, czy okres służby tej osoby 
przed dniem 31 lipca 1990 r. w stosunku do całego okresu służby tej 
osoby spełnia kryterium "krótkotrwałości". Art. 8a ust. 1 ustawy 
zaopatrzeniowej odnosi się jedynie do okresu służby i to tylko w tych 
formacjach, do których zastosowanie znajduje ustawa 
zaopatrzeniowa (np. I OSK 2553/19). 

Ad III. Rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków. 
Rzetelnie działanie to działanie takie, które powinno cechować normalne 

wykonywanie obowiązków przez każdego człowieka. Nie ma podstaw 
do kwestionowania rzetelności wykonywania obowiązków, jeżeli brak 
dowodów na działanie nierzetelne, takich jak np. nagany czy inne 
przewidziane prawem sankcje negatywne będące reakcją na sposób 
działania określonej osoby. 
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Dla stwierdzenia rzetelności działania nie jest konieczne (np. I Osk 
1895/19): 
− legitymowanie się nagrodami czy wyróżnieniami dotyczącymi 

przebiegu służby (chociaż nagrody i wyróżnienia mogą ugruntowywać 
w przekonaniu o rzetelności wykonywania zadań i obowiązków), 

− wykazywanie działania z narażeniem zdrowia i życia (chociaż również 
takie działania mogą przemawiać za rzetelnością wykonywania zadań 
i obowiązków). 

Ad. IV. Służba na rzecz totalitarnego państwa. 
1. Informacja o przebiegu służba wystawiana przez IPN, o której mowa 

w art. 13a ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej ma wskazywać okresy 
służby na rzecz totalitarnego państwa. Powyższa informacja 
natomiast nie przesądza o tym, czy służba w tym okresie miała 
charakter realizacji zadań polegających na bezpośrednim 
zaangażowaniu w realizację zadań i funkcji państwa totalitarnego, czy 
też nie miała takiego charakteru. W istocie, taka informacja ma jedynie 
charakter dokumentu urzędowego potwierdzającego fakt oraz okresy 
służby w wymienionych w art. 13b ustawy instytucjach i formacjach.  
Zgodnie zaś z brzmieniem art. 76 § 1 i 2 k.p.a., dokumenty urzędowe 
sporządzone przez powołane do tego organy państwowe w ich 
zakresie działania lub inne podmioty w zakresie poruczonych im z 
mocy prawa lub porozumienia spraw stanowią dowód tego, co zostało 
w nich urzędowo stwierdzone. Nie wyłącza to jednak możliwości 
przeprowadzenia dowodu przeciwko treści tych dokumentów - art. 76 
§ 3 k.p.a. Należy przy tym zauważyć, że Kodeks postępowania 
administracyjnego nie wprowadza ograniczeń w odniesieniu do 
środków dowodowych, które organ orzekający może dopuścić w celu 
obalenia mocy dowodowej dokumentów urzędowych. Domniemanie 
zgodności z prawdą dokumentu urzędowego może być obalone 
wszelkimi środkami dowodowymi, jednakże strona, która zaprzecza 
prawdziwości dokumentu urzędowego, powinna tę okoliczność 
udowodnić. W razie zaś obalenia domniemania zgodności z prawdą 
lub domniemania prawdziwości dokumentu urzędowego nie może on 
być potraktowany jako dowód w sprawie. 
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W myśl art. 13a ust. 6 ustawy zaopatrzeniowej do informacji z IPN nie 
stosuje się przepisów k.p.a. Taki zapis wyraża jednoznacznie wolę 
prawodawcy, aby dane stanowisko, zajmowane w toku postępowania, 
nie mogło być samodzielnie kwestionowane w myśl zasad, 
przewidzianych w danym Kodeksie. Chodzi więc o możliwość 
odwołania się do wyższej instancji, a następnie do sądu. 
Wyłączenie informacji z IPN spod działania k.p.a., nie usprawiedliwia 
konstatacji, jakoby miałaby być ona aktem ostatecznym i 
niepodważalnym, kreującym w istotnym zakresie sytuację prawną 
osób, pobierających świadczenia emerytalne i rentowe, 
niepodlegającym żadnej kontroli w postępowaniu administracyjnym, a 
później sądowym. Intencji takiej nie sposób przypisać racjonalnemu 
prawodawcy, szanującemu konstytucyjne zasady państwa prawnego. 
Prowadzi to jednoznacznie do konkluzji, że - skoro zamknięto 
szczególne tryby odrębnego kwestionowania informacji z IPN - 
legalność danego stanowiska - jego zgodność z prawem - musi być 
badana w ramach kontroli w związku z wydawaniem orzeczeń, w myśl 
art. 8a ustawy. Oznacza to, że jeżeli w toku postępowania wyrażona 
w informacji IPN ocena w kwestii istotnej, jak okres "pełnienia służby 
na rzecz totalitarnego państwa" jest kwestionowana, rolą organu 
administracji jest odniesienie się co do meritum sformułowanych 
zarzutów. Organ może to także uczynić zwróciwszy się wcześniej o 
dodatkowe wyjaśnienia od instytucji wyspecjalizowanej, jaką jest IPN. 
Wynika to z zasady swobodnej oceny dowodów oraz ustalenia w 
postępowaniu administracyjnym prawdy materialnej (art. 7, art. 75 § 
1, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a.), (np. I OSK 1976/19, I OSK 2114/19). 
Sąd (dot. wyroku WSA II SA/Wa 2268/18 z dnia 12 kwietnia 2019 r.) 
nie podziela stanowiska ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 
zgodnie z którym informacja IPN jest wiążąca w postępowaniu 
prowadzonym w trybie art. 8a ustawy zaopatrzeniowej. Wskazana 
informacja jest przygotowywana przez IPN w trybie art. 13a ustawy 
zaopatrzeniowej na wniosek organu emerytalnego i jego równoważna 
z zaświadczeniem o przebiegu służby. Oznacza to, że informacja taka 
sporządzana jest dla potrzeb obliczenia zaopatrzenia emerytalnego 
przysługującego funkcjonariuszowi, a nie w postępowaniu toczącym 
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się w trybie art. 8a ustawy zaopatrzeniowej. Nie bez znaczenia jest 
przy tym, że od decyzji ustalającej prawo do zaopatrzenia 
emerytalnego przysługuje odwołanie według zasad określonych w 
przepisach Kodeksu postępowania cywilnego (art. 32 ust. 4 ustawy 
zaopatrzeniowej). Stanowisko to potwierdza art. 13a ust. 6, który 
wyłącza stosowanie do tej informacji przepisów Kodeksu 
postępowania administracyjnego. Natomiast w niniejszym 
postępowaniu, które podlega reżimowi postępowania uregulowanego 
w Kodeksie postępowania administracyjnego, informacja taka 
stanowi, zdaniem Sądu, co najwyżej dowód w postaci dokumentu 
urzędowego, który podlega takiej samej ocenie organu, jak każdy inny 
prawem dopuszczalny dowód w postępowaniu administracyjnym. 
W tym zakresie Sąd przywołał pogląd Trybunału Konstytucyjnego 
wyrażony w wyroku z dnia 11 stycznia 2012 r., sygn. akt K 36/09, 
zgodnie z którym informacja o przebiegu służby byłego 
funkcjonariusza organów bezpieczeństwa PRL, mimo braku 
możliwości bezpośredniego jej zakwestionowania w postępowaniu 
przed IPN przez funkcjonariusza, którego informacja dotyczy, 
podlega, jak każdy inny dowód, badaniu i ocenie przez organ 
podejmujący decyzję na jego podstawie i w konsekwencji podlega 
ocenie przez sąd. Powyższe stanowisko, w ocenie Sądu, mimo że 
wypowiedziane na gruncie poprzedniej ustawy lustracyjnej, pozostaje 
aktualne również w stanie prawnym uregulowanym w ustawie 
zaopatrzeniowej. 

2. W art. 13b ustawy wskazano, że za służbę na rzecz totalitarnego 
państwa uznaje się służbę od dnia [...] lipca 1944 r. do dnia [...] lipca 
1990 r. w wymienionych enumeratywnie 67 formacjach, jednostkach 
organizacyjnych lub stanowiskach służbowych. 
Służba "na rzecz" państwa nie musi być jednak tożsama ze służbą 
pełnioną w okresie istnienia tego państwa i w ramach istniejących w 
tym państwie organów i instytucji. Nie każde bowiem nawiązanie 
stosunku prawnego w ramach służby państwowej wiąże się 
automatycznie z zindywidualizowanym zaangażowaniem 
bezpośrednio ukierunkowanym na realizowanie charakterystycznych 
dla ustroju tego państwa jego zadań i funkcji. Charakteru służby "na 
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rzecz" państwa o określonym profilu ustrojowym nie przejawia ani taka 
aktywność, która ogranicza się do zwykłych, standardowych działań 
podejmowanych w służbie publicznej, tj. służbie na rzecz państwa 
jako takiego, bez bezpośredniego zaangażowania w realizację 
specyficznych - z punktu widzenia podstaw ustrojowych - zadań i 
funkcji tego państwa, ani tym bardziej taka aktywność, która pozostaje 
w bezpośredniej opozycji do zadań i funkcji państwa totalitarnego. 

Organ administracji, którego decyzję sąd uchylił, rozpoznając ponownie 
sprawę, jest związany wykładnią przepisów materialnoprawnych 
przedstawionych przez sąd na podstawie art. 188 w zw. z art. 145 § 1 pkt 
1 lit. a i c oraz art. 153 P.p.s.a. Organ zobowiązany jest jeszcze raz ustalić 
okoliczności dotyczące kryterium krótkotrwałości służby, rzetelności 
służby, a niezależnie od wyników tych ustaleń, zbadać, czy służba 
charakteryzowała się bezpośrednim zaangażowaniem w realizację zadań 
i funkcji państwa totalitarnego, czy też nie miała takiego charakteru, tj. była 
np. działalnością ograniczającą się do zwykłych, standardowych 
czynności i działań jakie podejmowane są w każdym organie, czy instytucji 
publicznej. W przypadku ustalenia przez organ, że działalność ograniczała 
się do zwykłych, standardowych działań podejmowanych w służbie 
publicznej, tj. służbie na rzecz państwa jako takiego, a tym samym 
wystąpiły w sprawie "szczególnie uzasadnione przypadki" obalające 
domniemanie służby charakteryzującej się zindywidualizowanym 
zaangażowaniem w działalność bezpośrednio właściwą dla państwa 
totalitarnego, wydanie decyzji o odmowie wyłączenia stosowania art. 15c, 
art. 22a i art. 24a w stosunku do tego funkcjonariusza powinno być 
wykluczone. Opracowano na podstawie wyroków wraz z uzasadnieniami 
Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach: 
I OSK 1424/19, I OSK 1464/19, I OSK 1631/19, I OSK 1654/19, I OSK 1771/19, 
I OSK 1895/19, I OSK 1924/19, I OSK 1976/19, I OSK 2114/19, I OSK 2247/19 
OSK 2476/19, I OSK 2553/19. 

Jolanta Domańska - Paluszak 

Analiza będzie sukcesywnie uzupełniana w miarę przeglądu kolejnych 
pojawiających się wyroków NSA będzie prezentowana w zakładce: 
https://www.seirp.pl/orzeczenia-naczelnego-sadu-administracyjnego  

https://www.seirp.pl/orzeczenia-naczelnego-sadu-administracyjnego
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EKWIWALENT ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP 

Ekwiwalent 
mapa drogowa, nowe wzory dokumentów 

I. Wprowadzenie – 20.02.2020 
II. Mapa drogowa. Wzory Pism – 20.02.2020 

III. Informacje bieżące – (30.10.2018 – 19.02.2020) 
IV. Informacje najnowsze – po 20.02.2020 

 
IV. Informacje Najnowsze 

1. Jak nie środkowy palec to figa. Wirus partyjnej destrukcji niszczy 
prawo, logikę i zdrowy rozsądek. 

2. Wyroki sądów administracyjnych opublikowane w Centralnej 
Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych dot. skarg policjantów 
na decyzje /odmowy, bezczynność/ w sprawie wypłaty 
wyrównania ekwiwalentu. 

3. III SA - Kr 1282/19 - Wyrok WSA w Krakowie. 

Link do aktualnej treści opracowania: 

https://www.seirp.pl/ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop 

  

https://www.seirp.pl/ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop
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APEL PREZESA ZG SEIRP  
DO CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW O WSPARCIE 

ZBIÓRKI ELEKTRONICZNEJ 

Szanowni Państwo! 
Uprzejmie informuję, że Decyzją 2/VIII/2020 z 17 marca 2020 roku 
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych postanowiło uruchomić wewnętrzną zbiórkę elektroniczną na 
rzecz Pani Józefy z Koła SEiRP we Włocławku. 

W październiku 2019 roku dowiedzieliśmy się o dramacie, który dotknął 
małżeństwo z Włocławka, które porażone bezdusznymi restrykcji ustawy 
represyjnej, nie widząc sensu i szans na dalsze życie postanowiło odejść 
z tego świata. W konsekwencji nasza Koleżanka straciła męża, a po 
długim pobycie w szpitalu zderzyła się z brutalną bezwzględnością życia, 
które pozbawiło ją nie tylko męża, ale także środków do dalszej 
egzystencji i dachu nad głową. 

Dzięki Koleżankom i Kolegom z Włocławka i Bydgoszczy monitorujemy 
sytuację naszej Koleżanki Józefy od początku. Sądząc, że nagłośnienie 
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sprawy pomoże rozwiązać ten skrajnie trudny problem, zainteresowaliśmy 
zdarzeniem media. Szczególne znaczenie miał artykuł opublikowany 
przez Rzeczpospolitą i dalsze zainteresowanie sprawą Pani Redaktor 
Izabeli Kacprzak, której zaangażowanie nie pozwala władzom Włocławka 
zapomnieć o tej tragicznej sprawie. Niestety wszystkie dotychczas podjęte 
wysiłki nie przyniosły oczekiwanego skutku, w efekcie Koleżanka Józefa 
w kwietniu straci dach nad głową, a szansa na otrzymanie lokum od 
miasta otworzy się dopiero w 2021 roku. 

Uważam, że w tej sytuacji My Wszyscy – Członkowie i Sympatycy 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych nie możemy pozostać 
obojętni. Sądzę, że to jest godzina naszej próby, która daje nam szansę 
wykazać się jako organizacji, jako środowisku ludzi odpowiedzialnych, 
pełnych empatii, ludzi, którzy potrafią pochylić się nad życiem drugiego, 
żyjącego obok nas człowieka i nie pozwolą aby w tym najtrudniejszym 
momencie pozostał sam. 

Dlatego, traktując swoją propozycję jako nasz wspólny, ludzki, koleżeński 
obowiązek, uruchomiamy zbiórkę pieniędzy na udzielenie doraźnej 
pomocy naszej Koleżance, w szczególności na wynajęcie i opłacenie jej 
lokum do czasu uzyskania mieszkania od władz Włocławka. 

Do przeprowadzenia zbiórki wyodrębniliśmy konto ZG SEiRP: 

56 2030 0045 1110 0000 0412 8290 
na które można dokonywać wpłat z dopiskiem "dla Józefy". 

Serdecznie do tego zachęcam. 
Biorąc pod uwagę naszą liczebność, jestem przekonany, że wystarczy, 
aby każdy z nas poświęcił na ten cel nawet niewielką kwotę kilku czy 
kilkunastu złotych. 

Liczę, że moja prośba znajdzie zrozumienie i poparcie Wszystkich 
naszych Członków i Sympatyków. Pomóżmy naszej Koleżance, to nasz 
wielki ludzki obowiązek. To także obowiązek naszego Stowarzyszenia. 

Informuję ponadto, że na wniosek Kolegów z Komisji OPP w trybie pilnym 
została naszej Koleżance przyznana i wypłacona znacząca pomoc 
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finansowa ze środków Organizacji Pożytku Publicznego SEiRP 
pochodzących w całości z 1% odpisu podatkowego naszych Członków i 
Sympatyków. 

Dla bliższego zapoznania z sytuacją Koleżanki Józefy polecam film 
nakręcony przez naszych Kolegów dostępny na kanale YOU TUBE, 
dostępny pod linkiem:  

https://www.youtube.com/watch?v=PPbIQbljzWc&feature=youtu.be&fbcli
d=IwAR2lIBZ-cWe1h6H4skdOlVrPHzUL-
yBJbWm5AXHhBt_IFSxD1LDH3swqbGA, 

oraz przedstawione w załącznikach moje pismo /apel/ do Prezesów 
Zarządów i Kół SEiRP oraz artykuły Grażyny Zawadki i Izabeli Kacprzak 
w Rzeczpospolitej: „Dezubekizacja: Małżonkowie po utracie emerytur 
wybrali śmierć” 

https://www.rp.pl/Dezubekizacja/311279917-Dezubekizacja-
Malzonkowie-po-utracie-emerytur-wybrali-smierc.html 

oraz Darii Różańskiej - Danisz z portalu: na Temat: "Wiesiu poszedł sam". 
Stracili emerytury, wybrali śmierć” 

https://natemat.pl/301227,skutki-ustawy-dezubekizacyjnej-zmniejszyli-
emerytury-wybrali-smierc 

Z poważaniem 

Antoni Duda – Prezes ZG SEiRP 
  

https://www.youtube.com/watch?v=PPbIQbljzWc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2lIBZ-cWe1h6H4skdOlVrPHzUL-yBJbWm5AXHhBt_IFSxD1LDH3swqbGA
https://www.youtube.com/watch?v=PPbIQbljzWc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2lIBZ-cWe1h6H4skdOlVrPHzUL-yBJbWm5AXHhBt_IFSxD1LDH3swqbGA
https://www.youtube.com/watch?v=PPbIQbljzWc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2lIBZ-cWe1h6H4skdOlVrPHzUL-yBJbWm5AXHhBt_IFSxD1LDH3swqbGA
https://www.rp.pl/Dezubekizacja/311279917-Dezubekizacja-Malzonkowie-po-utracie-emerytur-wybrali-smierc.html
https://www.rp.pl/Dezubekizacja/311279917-Dezubekizacja-Malzonkowie-po-utracie-emerytur-wybrali-smierc.html
https://natemat.pl/301227,skutki-ustawy-dezubekizacyjnej-zmniejszyli-emerytury-wybrali-smierc
https://natemat.pl/301227,skutki-ustawy-dezubekizacyjnej-zmniejszyli-emerytury-wybrali-smierc
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Szanowni Państwo! 
Koleżanki i Koledzy Prezesi Zarządów Oddziałów Wojewódzkich i 
Okręgowych! Koleżanki i Koledzy Prezesi Kół SEiRP! Koleżanki i 
Koledzy! 
Uprzejmie informuję, że w dniu 17 marca 2020 roku Prezydium ZG SEiRP, 
na mój wniosek jednomyślnie podjęło w trybie elektronicznym /ze względu 
na ograniczenia związane z epidemią koronawirusa/ dwie decyzje: 

 decyzję nr 1 o przyznaniu Pani Józefie z Koła SEiRP we Włocławku 
pomocy finansowej z funduszu OPP, 

 decyzję nr 2 o uruchomieniu wewnętrznej zbiórki elektronicznej na 
rzecz Pani Józefy. 

Pieniądze przyznane decyzją nr 1 ze środków OPP, Koledzy z Koła SEiRP 
we Włocławku doręczyli już naszej Koleżance. Natomiast wewnętrzna 
zbiórka elektroniczna na rzecz Pani Józefy z Koła SEiRP we Włocławku, 
zostanie przeprowadzona na konto ZG SEiRP: 56 2030 0045 1110 0000 
0412 8290 z dopiskiem "dla Józefy". Decyzje te podjęliśmy w związku z 
tym, że nasza Koleżanka Józefa, dramatycznym splotem okoliczności 
otrzymała od losu drugie życie, ale już na starcie znalazła się w skrajnie 
trudnych warunkach egzystencji, ze względu na brak mieszkania i 
środków na bieżące utrzymanie. 

Ze względu na powyższe, zwracam się do Was Koleżanki i Koledzy - 
Prezesi Zarządów i Kół SEiRP, a za waszym pośrednictwem do 
Wszystkich naszych Koleżanek i Kolegów – o to abyśmy znaleźli w sobie 
zrozumienie i empatię, prawdziwie ludzką wrażliwość na los drugiego 
człowieka w potrzebie i w miarę naszych możliwości udzielili wsparcia 
naszej Koleżance. 

Koleżanki i Koledzy, jest nas w Stowarzyszeniu kilkanaście tysięcy, z 
czego tylko kilka procent pobiera emerytury i renty w najniższym 
wymiarze, dlatego, wyrażam nadzieję, nie powinno stanowić dla nas 
problemu poświęcenie na rzecz naszej Koleżanki Józefy – kilku, 
kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu złotych. To jest pierwsza tak trudna 
sytuacja nadzwyczajna, chociaż nie jedyna, którą powinniśmy 
potraktować jako egzamin naszego humanizmu, mobilności, 
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odpowiedzialności i chęci pomocy człowiekowi w potrzebie. Pomocy, bez 
której nasza Koleżanka sobie nie poradzi. Nie możemy jej zawieść. Liczę, 
że mój apel znajdzie zrozumienie i wsparcie Wszystkich naszych 
Członków i Sympatyków. Pomóżmy naszej Koleżance, to nasz wielki 
ludzki obowiązek. To także obowiązek naszego Stowarzyszenia. 

Korzystając z okazji pragnę serdecznie podziękować Koleżankom i 
Kolegom z Prezydium ZG SEiRP, z Komisji OPP oraz z Koła SEiRP we 
Włocławku i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy za 
dotychczasowe zaangażowanie w tej sprawie. 

Informację o zbiórce umieścimy na naszej stronie. Sytuację Koleżanki 
Józefy dobitnie przedstawia film nakręcony przez naszych Kolegów 
dostępny na kanale YOU TUBE: 

https://www.youtube.com/watch?v=PPbIQbljzWc&feature=youtu.be&fbcli
d=IwAR2lIBZ-cWe1h6H4skdOlVrPHzUL-
yBJbWm5AXHhBt_IFSxD1LDH3swqbGA 

oraz wyżej wymienione artykuły w załącznikach do mojego apelu. 

Z poważaniem  

Antoni Duda – Prezes ZG SEiRP 
  

https://www.youtube.com/watch?v=PPbIQbljzWc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2lIBZ-cWe1h6H4skdOlVrPHzUL-yBJbWm5AXHhBt_IFSxD1LDH3swqbGA
https://www.youtube.com/watch?v=PPbIQbljzWc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2lIBZ-cWe1h6H4skdOlVrPHzUL-yBJbWm5AXHhBt_IFSxD1LDH3swqbGA
https://www.youtube.com/watch?v=PPbIQbljzWc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2lIBZ-cWe1h6H4skdOlVrPHzUL-yBJbWm5AXHhBt_IFSxD1LDH3swqbGA
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Zbiórka dla Józefy – apel o wpłaty i podziękowania 
Prezesa ZG SEiRP 

Tak jak informowaliśmy Prezydium Zarządu Głównego SEiRP w 
głosowaniu w trybie elektronicznym  w dniu  17 marca 2020 r., uwzględniło 
wniosek Prezesa ZG SEiRP  i działając na podstawie § 18 ust 2 pkt 2 
Statutu Stowarzyszenia przyznało Koleżance Józefie Rutkowskiej z Koła 
SEiRP we Włocławku znaczącą kwotę pomocy finansowej ze środków 
Organizacji Pożytku Publicznego SEiRP pochodzących w całości z 1% 
odpisu podatkowego naszych Członków i Sympatyków, a także 
postanowiło uruchomić wewnętrzną zbiórkę elektroniczną „Dla Józefy”. 
Apel Prezesa ZG i pismo do Zarządów i Kół do zapoznania w zakładce: 

https://www.seirp.pl/apel-prezesa-zg-do-czlonkow-i-sympatykow-
stowarzyszenia 

Tylko w marcu na konto zbiórki wpłynęło ponad 10 tysięcy złotych. Mając 
na uwadze nadzwyczajnie trudną sytuację społeczną w jakiej przyszło 
nam żyć, zgodnie z intencjami wyrażonymi w apelach Prezesa, chcemy, 
aby informacja o zbiórce dotarła do wszystkich naszych Członków i 
Sympatyków skupionych we wszystkich Kołach SEiRP w Polsce, dlatego 
zbiórkę będziemy prowadzić do końca maja 2020 roku.  Prezes ZG SEiRP 
– Antoni Duda wszystkim darczyńcom, którzy znaleźli czas i wsparli naszą 
zbiórkę złożył serdeczne podziękowania. Poniżej prezentujemy treść tych 
podziękowań i zachęcamy do wpłat:  

  

https://www.seirp.pl/apel-prezesa-zg-do-czlonkow-i-sympatykow-stowarzyszenia
https://www.seirp.pl/apel-prezesa-zg-do-czlonkow-i-sympatykow-stowarzyszenia


30 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 4 (94) 2020 

Podziękowanie Prezesa ZG SEiRP Członkom i 
Sympatykom za wsparcie zbiórki elektronicznej 

Szanowni Państwo! 
Dnia 17 marca 2020 roku Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych na podstawie Decyzji 2/VIII/2020 
uruchomiło wewnętrzną zbiórkę elektroniczną na rzecz Pani Józefy z Koła 
SEiRP we Włocławku. W październiku 2019 roku nasze środowisko 
obiegła informacja o dramacie, który stał się udziałem małżeństwa Józefy 
i Wiesława. Konsekwencje ustawy represyjnej zabrały im życie, zdrowie, 
mieszkanie. Zostały choroby, samotność i bezdomność.  

Wszystkie te tragedie dotknęły koleżankę Józefę (Ziutę), która utraciła 
męża i dach nad głową. Wydawało się, że została sama. Okazało się 
jednak, że tak nie jest. Wielu z nas, poruszonych jej historią odpowiedziało 
na nasz apel o pomoc dla Ziuty. Tylko przez niespełna trzy tygodnie, w 
niezwykle trudnym czasie, na konto zbiórki SEiRP: 

56 2030 0045 1110 0000 0412 8290 
z dopiskiem "dla Józefy" 

wpłynęło ponad 10 tysięcy zł. Najserdeczniej jak potrafię dziękuję 
wszystkim darczyńcom, ludziom wrażliwym i hojnym. Bardzo dziękuję 
znanej osobie publicznej, która wpłaciła 1000 zł. Dziękuję Koleżankom i 
Kolegom, których stać było na wpłaty po 100, 200 czy 300 złotych. Równie 
serdecznie dziękuję też tym, którym bardzo często brakuje na leki i 
elementarne wydatki, a mimo to przekazali na konto po 5, 10 czy 15 lub 
20 złotych. Dziękuję też innym, w których szczodrość nie wątpię i którzy 
podzielą się z Ziutą choć najmniejszym skrawkiem dobra. Nasza zbiórka 
trwa nadal, bardzo proszę o wpłaty. Liczy się każdy grosz. 

Z poważaniem! 

Antoni Duda – Prezes ZG SEiRP 
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LIST POSŁA ANDRZEJA ROZENKA 
Warszawa, 16.04.2020 r.  

Koleżanki i Koledzy! Represjonowani! 
Zwracam się do Was w kolejną 
miesięcznicę uchwalenia ustawy 
represyjnej (16.12.2016 r.), która 
przyniosła śmierć co najmniej 60 
osobom, a dla kilkudziesięciu tysięcy 
mundurowych okazała się 
bezprecedensowym aktem pogardy i 
bezprawia. 

Po pierwsze, pamiętajcie o środkach ostrożności. Nie dajcie się zarazie, 
traktujcie zagrożenie poważnie, zastosujcie wszystkie dostępne środki 
prewencji. 

Po drugie, obudźcie się! Nasza walka trwa! To oczywiste, że pandemia 
koronawirusa zmieniła radykalnie główne tematy debaty politycznej. 
Musimy jednak wspólnie zrobić wszystko, żeby nie dać rządzącym i opinii 
publicznej zapomnieć o naszej tragedii. 

Dlatego proszę Was o wzmożenie aktywności w mediach 
społecznościowych. Zostanie to zauważone, tylko wtedy, gdy będziemy 
mówić jednym głosem, który będzie wydobywał się z tysięcy ust. Nie 
mamy swoich mediów, nie możemy z publicznych pieniędzy zapłacić 
„dziennikarzom” 2 miliardy złotych, ale mamy siebie i nasze zasięgi. Gdy 
je zsumować, okaże się, że możemy dotrzeć do milionów ludzi. 

Co robić? 

Skupmy się na tym, co najlepiej działa na opinię publiczną. Z moich i 
Waszych obserwacji wynika, że filmy dokumentalne Andrzeja Dziedzica 
mogą zmiękczyć najtwardsze serca. Problem polega tylko na tym, że na 
razie widziało je nieliczne grono, głównie osobiście zainteresowanych. 

Musimy wszyscy, jak jeden mąż, zacząć je regularnie publikować w sieci. 
Narzućmy sami sobie ścisły reżim. Proponuję, żeby każdy codziennie 
opublikował jeden wpis zawierający odnośnik do jednego z tych filmów. 
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Oczywiście można, a nawet wypada, każdy taki link po swojemu 
skomentować. Możecie popisać się własną inwencją, napisać, dlaczego 
to ważne, czemu ktoś niezainteresowany powinien obejrzeć ten 
dokument. 

Tylko jeden wpis dziennie! To chyba nie jest zbyt dużo? Dla ułatwienia 
zamieszczam linki, które wystarczy skopiować i wkleić do przeglądarki. W 
razie problemów, na pewno chętnie pomogą młodsi członkowie rodziny 
albo koleżanki i koledzy bardziej biegli w internecie. 

„Listy śmierci”: 
https://www.youtube.com/watch?v=VllzDGzFO1g 

„Czy ktoś za tę zbrodnię odpowie?”: 
https://www.youtube.com/watch?v=PPbIQbljzWc&t=9s 

„Listy śmierci” wersja z angielskimi napisami: 
https://www.youtube.com/watch?v=7gY_utddUGE&t=11s 

OBYWATELE RP, Toruń, Konferencja „Solidarni z Represjonowanymi”: 
https://www.youtube.com/watch?v=ewMnsDUEoOM 

„ZADOWOLONY?”: 
https://www.youtube.com/watch?v=a-JqWgrKFdU&t=9s 

Proszę też, żebyście przy okazji zasubskrybowali kanał YOU TUBE 
Andrzeja Dziedzica. Zrobił dla nas bardzo dużo, naprawdę zasługuje na 
więcej niż 191 (sic!) subskrypcji. 

Wszystko o co Was proszę nic nie kosztuje, poza Waszym czasem i 
odrobiną woli. Zaczynamy jutro, tj. 17 kwietnia. Wklejamy linki z filmami 
Andrzeja Dziedzica do następnej miesięcznicy, czyli do 16 maja. 

Nie dajmy zapomnieć o tragicznej śmierci 60 osób! Nie dajmy zapomnieć 
o cierpieniu dziesiątek tysięcy! Niech oprawcy wiedzą, że ich ofiary 
jeszcze żyją i wciąż żądają sprawiedliwości. 

Z góry dziękuję za wszystko co zrobicie. 

Wasz zawsze oddany, 
Andrzej Rozenek /-/  

https://www.youtube.com/watch?v=VllzDGzFO1g
https://www.youtube.com/watch?v=PPbIQbljzWc&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=7gY_utddUGE&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=ewMnsDUEoOM
https://www.youtube.com/watch?v=a-JqWgrKFdU&t=9s
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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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APEL ZWIĄZKU BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY 
SŁUŻB OCHRONY PAŃSTWA 

Kolejne pikiety przed Sądem 
Okręgowym na Płockiej. Jak informują 
koleżanki i koledzy ze Związku Byłych 
Funkcjonariuszy Służb Ochrony 
Państwa - przed Sądem Okręgowym 
przy ul. Płockiej 9 w godz. 7:50–9:00 
odbędą się kolejne pikiety w sprawie 
przywrócenia świadczeń emerytalnych 
i rentowych. Pikiety będą się odbywać 
cyklicznie (do odwołania): 

 

 każdego 16-tego dnia miesiąca (z wyjątkiem sobót i niedziel), 

 w pozostałych tygodniach - w każdy czwartek 
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PROTEST EMERYTÓW I RENCISTÓW SŁUŻB 
MUNDUROWYCH 

Zaproszenie do uczestnictwa w proteście 

 

„ALARM GRANICZNY TRWA” 

WCZORAJ MY! DZISIAJ ONI! JUTRO WY? 
PROTEST 

EMERYTÓW I RENCISTÓW 
SŁUŻB MUNDUROWYCH 

objętych uchwalaną przez PIS Ustawą zaopatrzeniową funkcjonariuszy i ich rodzin. 
Dz.U. z 2016 r. poz. 2270 

25.04.2020 r. godzina 11.00 – 18.00 

CIESZYN 
(Rynek - Most Wolności – Most Przyjaźni) 
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STOP BEZPRAWIU! 

Bezprawne i bezpodstawne obniżenie emerytur i rent wypracowanych 
podczas długoletniej służby w Straży Granicznej, Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, oraz niedopuszczanie do 
osądzenia spraw przez niezawisłe sądy 

RAŻĄCO NARUSZA KONSTYTUCJĘ RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ: 

ZASADĘ PAŃSTWA PRAWA 

ZASADĘ OCHRONY PRAW NABYTYCH ZASADĘ NIE DZIAŁANIA PRAWA WSTECZ 

ZASADĘ SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ 

ZASADĘ PRAWA DO SĄDU i DO ROZPOZNANIA SPRAWY BEZ ZBĘDNEJ ZWŁOKI 

ZASADĘ PRAWA DO WŁASNOŚCI 

ZASADĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZBIOROWEJ 

Bez wykazywania winy indywidualnej drastycznie obniża świadczenia 
emerytalne i rentowe, zastępując władzę sądowniczą władzą ustawodawczą. Jest 
przejawem oczywistej represji, zemsty i szykanowania ludzi, którzy z oddaniem 
służyli Polsce. Skandalicznie narusza prawa majątkowe - okres do dnia 
31.07.1990 roku przelicza w wysokości 0,00 % za każdy rok służby, przyznając 
świadczenie w wysokości 926 zł netto, a emeryturę wypracowaną w 
demokratycznej Polsce ogranicza do kwoty 1.8… złoty netto. Poprzez 
zastosowanie odpowiedzialności zbiorowej jest szykanowaniem, zabronionym i 
nie stosowanym w demokratycznych państwach prawa. 

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2270) 

 
Podstawa prawna: Konstytucja RP art.2, art.67 ust.1 w zw. z art.31 ust. 3, art. 45 ust. 1 w zw.  z art. 10 ust. 
1 i 2, art. 42 w zw. z art. 6 ust. 2 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, art. 30 
oraz 47 Konstytucji RP w zw. z art. 8 Konwencji Rzymskiej i art. 64 ust.1 i 2 w zw. z art. 67 ust.1 w zw. z art. 
31 ust. 3 Konstytucji RP w zw. z art. 1 protokołu nr 1 do Konwencji Rzymskiej w zw. z art. 14 wspomnianej 
Konwencji. 
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. poz.2270) 
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INFOTEKA NR 33. 

Przegląd mediów – 17. 04. 2020 r. 

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje 
opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z 
ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla 
naszego środowiska. Wiele z tych materiałów ma charakter dyskusyjny – 
mamy do nich krytyczny stosunek i nie podzielamy zawartych w nich 
konkluzji. Umieszczamy je w dokonanym wyborze licząc, że każdy 
zainteresowany może z tych treści skorzystać w procesach o odzyskanie 
emerytury. Taki charakter mają m. in. artykuły inspirowane przez  
IPN - owskich historyków. 

Sąd zmasakrował ustawę dezubekizacyjną. "Podważa 
zaufanie do państwa" 
https://gliwice.wyborcza.pl/gliwice/7,95519,25810687,sad-zmasakrowal-
ustawe-dezubekizacyjna-z-pobudek-
politycznych.html?fbclid=IwAR1kr26gjnBtBGC6OLkX1DZVVsEFMMvsyv
Vuqc5SeRG31K-tAfRAOoT0GlA 

Marcin Pietraszewski, 23 03 2020 

Sąd przywrócił byłemu oficerowi SB emeryturę odebraną ustawą 
dezubekizacyjną. - Wprowadzono ją z pobudek politycznych, a jej zapisy 
naruszają Konstytucję - uznała sędzia Grażyna Łazowska z Sądu 
Okręgowego w Gliwicach. 

 

Zbiórka „Dla Józefy” 
Prezes ZG SEiRP – Antoni Duda wszystkim darczyńcom, którzy znaleźli 
czas i wsparli naszą zbiórkę złożył serdeczne podziękowania. Poniżej 
prezentujemy treść tych podziękowań i zachęcamy do wpłat:  

 

https://gliwice.wyborcza.pl/gliwice/7,95519,25810687,sad-zmasakrowal-ustawe-dezubekizacyjna-z-pobudek-politycznych.html?fbclid=IwAR1kr26gjnBtBGC6OLkX1DZVVsEFMMvsyvVuqc5SeRG31K-tAfRAOoT0GlA
https://gliwice.wyborcza.pl/gliwice/7,95519,25810687,sad-zmasakrowal-ustawe-dezubekizacyjna-z-pobudek-politycznych.html?fbclid=IwAR1kr26gjnBtBGC6OLkX1DZVVsEFMMvsyvVuqc5SeRG31K-tAfRAOoT0GlA
https://gliwice.wyborcza.pl/gliwice/7,95519,25810687,sad-zmasakrowal-ustawe-dezubekizacyjna-z-pobudek-politycznych.html?fbclid=IwAR1kr26gjnBtBGC6OLkX1DZVVsEFMMvsyvVuqc5SeRG31K-tAfRAOoT0GlA
https://gliwice.wyborcza.pl/gliwice/7,95519,25810687,sad-zmasakrowal-ustawe-dezubekizacyjna-z-pobudek-politycznych.html?fbclid=IwAR1kr26gjnBtBGC6OLkX1DZVVsEFMMvsyvVuqc5SeRG31K-tAfRAOoT0GlA
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Podziękowanie Prezesa ZG SEiRP do Członków i Sympatyków za 
wsparcie zbiórki elektronicznej. Szanowni Państwo! 
/…/ 
Tylko przez niespełna trzy tygodnie, w niezwykle trudnym czasie, na konto 
zbiórki SEiRP 56 2030 0045 1110 0000 0412 8290, z dopiskiem "dla 
Józefy" wpłynęło ponad 10 tysięcy zł. Najserdeczniej jak potrafię dziękuję 
wszystkim darczyńcom, ludziom wrażliwym i hojnym. Bardzo dziękuję 
znanej publicznej osobie, która wpłaciła 1000 zł. Dziękuję Koleżankom i 
Kolegom, których stać było na wpłaty po 100, 200 czy 300 złotych. Równie 
serdecznie dziękuję też tym, którym bardzo często brakuje na leki i 
elementarne wydatki, a mimo to przekazali na konto po 5, 10 czy 15 lub 
20 złotych. Dziękuję też innym, w których szczodrość nie wątpię i którzy 
podzielą się z Ziutą choć najmniejszym skrawkiem dobra. 

Nasza zbiórka trwa nadal, bardzo proszę wpłaty. Liczy się każdy grosz. 

 

Art. 8a - analiza wyroków kasacyjnych Naczelnego Sądu 
Administracyjnego. 
Z myślą o Koleżankach i Kolegach, którzy skorzystali z procedury art. 8a, 
a także o tych którzy rozważają taką możliwość, przedstawiamy 
przygotowaną przez naszą Koleżankę z Biura Zarządu Głównego – 
Jolantę Domańską – Paluszak: „Analizę wyroków Naczelnego Sądu 
Administracyjnego pod kątem dopuszczalności zastosowania wyłączenia 
spod działania ustawy represyjnej na podstawie art. 8a ustawy 
zaopatrzeniowej”. Analiza jest konsekwencją szczegółowego omówienia 
kilkunastu wyroków kasacyjnych Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
które zamieściliśmy na naszej stronie internetowej w zakładce: 
Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Postępowania adm. w 
trybie art.8a ustawy 

https://www.seirp.pl/orzeczenia-naczelnego-sadu-administracyjnego 

Wszystkie omówienia i analiza będą dostępne pod powyższym adresem. 
Roześlemy je również do Zarządów Oddziałów Wojewódzkich i 
Okręgowych 

 

https://www.seirp.pl/orzeczenia-naczelnego-sadu-administracyjnego
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O początkach Urzędu Ochrony Państwa, czyli jak w 
Polsce powstały służby specjalne. 
https://przystanekhistoria.pl/pa2/teksty/64986,O-poczatkach-Urzedu-
Ochrony-Panstwa-czyli-jak-w-Polsce-powstaly-sluzby-specjalne.html 

Rafał Leśkiewicz, 06 04 2020. 

O początkach Urzędu Ochrony Państwa, czyli jak w Polsce powstały 
służby specjalne. Aparat bezpieczeństwa Transformacja ustrojowa. 
Wiosną 1990 r. na fali zmian zapoczątkowanych obradami Okrągłego 
Stołu odbywającymi się rok wcześniej uchwalono ustawę z dnia 6 kwietnia 
o Urzędzie Ochrony Państwa. Jej wejście w życie to data rozpoczęcia 
procesu kształtowania się cywilnych służb specjalnych demokratycznej 
Polski. 

 

30 lat temu Sejm zamknął historię komunistycznej 
bezpieki. Zlikwidował SB 
https://wiadomosci.dziennik.pl/historia/aktualnosci/artykuly/6477880,sb-
bezpieka-sejm-likwidacja-uop-kiszczak-rocznica.html 

30 lat temu, 6 kwietnia 1990 r., Sejm RP uchwalił ustawę o likwidacji 
Służby Bezpieczeństwa. Proces weryfikacji i rozliczenia funkcjonariuszy 
SB do dziś budzi wiele dyskusji i często oceniany jest jako jedno z 
największych zaniechań okresu transformacji. 

 

  

https://przystanekhistoria.pl/pa2/teksty/64986,O-poczatkach-Urzedu-Ochrony-Panstwa-czyli-jak-w-Polsce-powstaly-sluzby-specjalne.html
https://przystanekhistoria.pl/pa2/teksty/64986,O-poczatkach-Urzedu-Ochrony-Panstwa-czyli-jak-w-Polsce-powstaly-sluzby-specjalne.html
https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/aparat-bezpieczenstwa
https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/transformacja-ustrojowa
https://wiadomosci.dziennik.pl/historia/aktualnosci/artykuly/6477880,sb-bezpieka-sejm-likwidacja-uop-kiszczak-rocznica.html
https://wiadomosci.dziennik.pl/historia/aktualnosci/artykuly/6477880,sb-bezpieka-sejm-likwidacja-uop-kiszczak-rocznica.html
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Służba Bezpieczeństwa była jednym z filarów systemu 
PRL 
https://kultura.gazetaprawna.pl/artykuly/1467223,sluzba-
bezpieczenstwa-sb-prl-historia.html 

06 04 2020. 

30 lat temu, 6 kwietnia 1990 r., Sejm RP uchwalił ustawę o likwidacji 
Służby Bezpieczeństwa. Akt ten zamykał historię komunistycznej 
bezpieki. Proces weryfikacji i rozliczenia funkcjonariuszy SB do dziś budzi 
wiele dyskusji i często oceniany jest jako jedno z największych zaniechań 
okresu transformacji. 

 

Sieroty po Kiszczaku /wg IPN/ 
https://przystanekhistoria.pl/pa2/teksty/64479,Sieroty-po-Kiszczaku.html 

Tomasz Kozłowski, 25 03 2020 

Okres historyczny (1980-1990) Epoka solidarności,. W 1990 r. zakończyły 
prace komisje weryfikujące funkcjonariuszy SB. pozytywnie ocenieni 
zostali przyjęci w szeregi UOP oraz Policji. 

 

List prof. Jana Widackiego – wiceministra MSW do 
członków Wojewódzkich Komisji Weryfikacyjnych 
https://przystanekhistoria.pl/pa2/teksty/64479,Sieroty-po-Kiszczaku.html 
Z zasobu IPN (BU 3546/1. źródło: Artykuł Tomasza Kozłowskiego /IPN/: 
„Sieroty po Kiszczaku” opublikowany 25 marca 2020 roku w portalu IPN 
Przystanek Historia. 
 

  

https://kultura.gazetaprawna.pl/artykuly/1467223,sluzba-bezpieczenstwa-sb-prl-historia.html
https://kultura.gazetaprawna.pl/artykuly/1467223,sluzba-bezpieczenstwa-sb-prl-historia.html
https://przystanekhistoria.pl/pa2/teksty/64479,Sieroty-po-Kiszczaku.html
https://przystanekhistoria.pl/pa2/polska-xx-wieku/#1980-1990-Epoka-Solidarno%C5%9Bci
https://przystanekhistoria.pl/pa2/teksty/64479,Sieroty-po-Kiszczaku.html
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Czy jesteśmy dyktaturą? 
https://wyborcza.pl/7,75968,25872264,czy-jestesmy-dyktatura-prosze-
mi-wskazac-jeden-organ-
zdolny.html?fbclid=IwAR3EIlZ9dwJllg_KVPMIaZaZGOrh_Pr5IkUBUWZv
TEpTBFmerGaTXeDi6aw 

Jacek Żakowski, 16 kwietnia 2020 

Czy jesteśmy dyktaturą? Proszę mi wskazać jeden organ zdolny do ukarania 
Szeregowego Posła. Zamach stanu mieliśmy tylko jeden - dokonany przez 
Andrzeja Dudę o godz. 0.15 w nocy z 2 na 3 grudnia 2015 r 

Eliza Michalik napisała, że majowe wybory korespondencyjne „to będzie 
zamach stanu”. 

Nieprawda. Zamach stanu dokonał się prawie pięć lat temu, gdy Andrzej 
Duda bezprawnie odmówił zaprzysiężenia wybranych przez Sejm 
sędziów Trybunału Konstytucyjnego i zaprzysiągł dublerów. 

 

Wybory w maju to będzie zamach stanu 
https://wyborcza.pl/7,75968,25865339,wybory-korespondencyjne-to-
farsa-zaden-przestrzegajacy-prawa.html 

Eliza Michalik, 14 kwietnia 2020 

Wybory korespondencyjne to farsa. Żaden przestrzegający prawa człowiek nie 
powinien wziąć w nich udziału. Wybory w maju to będzie zamach stanu, 
zamach na władzę w Polsce i uniemożliwienie wybrania jej w przepisowy, 
konstytucyjny, gwarantujący uczciwość i uczestnictwo wszystkim 
obywatelom sposób. 

"Cmentarz zamknięty, ale nie dla prezesa PiS – jest jeden człowiek w 
Polsce, który może pójść wszędzie" – czytam na jednym z portali. Tak, to 
prawda. Jeśli widzieliście zdjęcia z obchodów 10. rocznicy katastrofy 
smoleńskiej, które obiegły internet, wiecie, o czym mówię. 

 

  

https://wyborcza.pl/7,75968,25872264,czy-jestesmy-dyktatura-prosze-mi-wskazac-jeden-organ-zdolny.html?fbclid=IwAR3EIlZ9dwJllg_KVPMIaZaZGOrh_Pr5IkUBUWZvTEpTBFmerGaTXeDi6aw
https://wyborcza.pl/7,75968,25872264,czy-jestesmy-dyktatura-prosze-mi-wskazac-jeden-organ-zdolny.html?fbclid=IwAR3EIlZ9dwJllg_KVPMIaZaZGOrh_Pr5IkUBUWZvTEpTBFmerGaTXeDi6aw
https://wyborcza.pl/7,75968,25872264,czy-jestesmy-dyktatura-prosze-mi-wskazac-jeden-organ-zdolny.html?fbclid=IwAR3EIlZ9dwJllg_KVPMIaZaZGOrh_Pr5IkUBUWZvTEpTBFmerGaTXeDi6aw
https://wyborcza.pl/7,75968,25872264,czy-jestesmy-dyktatura-prosze-mi-wskazac-jeden-organ-zdolny.html?fbclid=IwAR3EIlZ9dwJllg_KVPMIaZaZGOrh_Pr5IkUBUWZvTEpTBFmerGaTXeDi6aw
https://wyborcza.pl/7,75968,25865339,wybory-korespondencyjne-to-farsa-zaden-przestrzegajacy-prawa.html
https://wyborcza.pl/7,75968,25865339,wybory-korespondencyjne-to-farsa-zaden-przestrzegajacy-prawa.html
https://wyborcza.pl/7,75968,25865339,wybory-korespondencyjne-to-farsa-zaden-przestrzegajacy-prawa.html
https://wyborcza.pl/7,75968,25865339,wybory-korespondencyjne-to-farsa-zaden-przestrzegajacy-prawa.html
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Dekalog hańby 
http://konstytucyjny.pl/anna-rakowska-trela-wybory-10-maja-zlamia-
konstytucje-i-kodeks-
wyborczy/?fbclid=IwAR1cvzWuVHarIoXgLePDj1kzOmBRb48kUf2ZArKP
ltRKF1QOIVuSwiLp3Kc. 
Anna Rakowska-Trela 

Wybory 10 maja złamią konstytucję i kodeks wyborczy. Przepisy 
konstytucji i kodeksu wyborczego, które zostaną naruszone poprzez 
przeprowadzenie wyborów w maju. /…/ 

DEKALOG HAŃBY. Uchwalając w nocy z 27 na 28 marca zmianę 
kodeksu wyborczego, PiS naruszył podstawowe zasady stanowienia 
prawa. Oto dekalog najważniejszych naruszeń:/…/ 

 

Jak nie środkowy palec to figa c.d. Wirus partyjnej 
destrukcji niszczy prawo, logikę i zdrowy rozsądek 
Wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy jeszcze z tej drogi nie 
skorzystali polecamy naszą mapę drogową: 

https://www.seirp.pl/ii_-mapa-drogowa-%E2%80%93-wzory-pism 

Po enigmatycznej odpowiedzi Komendanta już wówczas postawiliśmy 
retoryczne pytanie co robić: „Co mamy robić? Konsekwentnie sprowadzać 
organy Policji do stosowania procedury administracyjnej, aż do 
wyczerpania w niej wszelkich środków”. Minęło 16 miesięcy. Znowu 
powtarzamy to samo pytanie – co robić? Odpowiedź jest ta sama co 
wówczas. Jej słuszność potwierdza ponad 200 korzystnych dla 
policjantów rozstrzygnięć sądów administracyjnych. A karawana…, trudno 
niech jedzie. 

 

  

http://konstytucyjny.pl/anna-rakowska-trela-wybory-10-maja-zlamia-konstytucje-i-kodeks-wyborczy/?fbclid=IwAR1cvzWuVHarIoXgLePDj1kzOmBRb48kUf2ZArKPltRKF1QOIVuSwiLp3Kc
http://konstytucyjny.pl/anna-rakowska-trela-wybory-10-maja-zlamia-konstytucje-i-kodeks-wyborczy/?fbclid=IwAR1cvzWuVHarIoXgLePDj1kzOmBRb48kUf2ZArKPltRKF1QOIVuSwiLp3Kc
http://konstytucyjny.pl/anna-rakowska-trela-wybory-10-maja-zlamia-konstytucje-i-kodeks-wyborczy/?fbclid=IwAR1cvzWuVHarIoXgLePDj1kzOmBRb48kUf2ZArKPltRKF1QOIVuSwiLp3Kc
http://konstytucyjny.pl/anna-rakowska-trela-wybory-10-maja-zlamia-konstytucje-i-kodeks-wyborczy/?fbclid=IwAR1cvzWuVHarIoXgLePDj1kzOmBRb48kUf2ZArKPltRKF1QOIVuSwiLp3Kc
https://www.seirp.pl/ii_-mapa-drogowa-%E2%80%93-wzory-pism
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Szef NSZZ policjantów alarmuje. Co my teraz mamy 
mówić ludziom 
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/katastrofa-smolenska-kontrowersje-
wokol-uroczystosci-policjanci-zaniepokojeni/j4bpg6f 

Daniel Olczykowski, 11 04 2020 

Kontrowersje wokół uroczystości smoleńskich. Rafał Jankowski: policjanci pytają 
- co my teraz mamy mówić ludziom? Delegacja władz państwowych złożyła 
w piątek wieńce przed pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz 
pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej w Warszawie. Wiele kontrowersji 
wywołał fakt, że przedstawiciele władzy nie zachowali należytych 
odstępów, ignorując wprowadzane przez siebie zalecenia. - Otrzymaliśmy 
setki sygnałów od policjantów w kraju z prostym pytaniem: co my teraz 
mamy mówić ludziom, gdy będziemy podejmować interwencje - mówi 
Onetowi asp. sztab. Rafał Jankowski, szef NSZZ Policjantów. 

 

Żadnych układów z Kaczyńskim 
https://wyborcza.pl/7,75968,25878622,adam-michnik-zadnych-ukladow-
z-kaczynskim.html 

Adam Michnik, 17 kwietnia 2020 

Żadnych układów z Kaczyńskim. Ponure widma dwóch pandemii krążą nad 
Polską. Wirusa, który zatruwa płuca, i PiS, który zatruwa umysły i serca 
Polaków. Te dwa widma zawarły szatański sojusz, by przekształcić 
demokratyczną Rzeczpospolitą w dyktaturę, gdzie człowiek będzie 
własnością państwa, gdzie będzie jedna partia, jedna władza, jeden wódz. 

 

  

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/katastrofa-smolenska-kontrowersje-wokol-uroczystosci-policjanci-zaniepokojeni/j4bpg6f
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/katastrofa-smolenska-kontrowersje-wokol-uroczystosci-policjanci-zaniepokojeni/j4bpg6f
https://wiadomosci.onet.pl/autorzy/daniel-olczykowski
https://wyborcza.pl/7,75968,25878622,adam-michnik-zadnych-ukladow-z-kaczynskim.html
https://wyborcza.pl/7,75968,25878622,adam-michnik-zadnych-ukladow-z-kaczynskim.html
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W maju tylko wybory korespondencyjne, tradycyjne 
najwcześniej za dwa lata 
https://wyborcza.pl/7,75398,25879295,szumowski-rekomenduje-wybory-
korespondencyjne-w-maju.html 

Agnieszka Kublik, 17 04 2020 

Szumowski rekomenduje wybory korespondencyjne w maju. W maju tylko 
wybory korespondencyjne, tradycyjne najwcześniej za dwa lata - minister 
zdrowia Łukasz Szumowski po raz pierwszy publicznie wydał taką 
rekomendację. 

 

  

https://wyborcza.pl/7,75398,25879295,szumowski-rekomenduje-wybory-korespondencyjne-w-maju.html
https://wyborcza.pl/7,75398,25879295,szumowski-rekomenduje-wybory-korespondencyjne-w-maju.html


45 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 4 (94) 2020 

ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO  
W KATOWICACH 

SĄD ZMASAKROWAŁ USTAWĘ 
DEZUBEKIZACYJNĄ. "PODWAŻA ZAUFANIE 

DO PAŃSTWA" 
Marcin Pietraszewski, 23 marca 2020  

https://gliwice.wyborcza.pl/gliwice/7,95519,25810687,sad-zmasakrowal-
ustawe-dezubekizacyjna-z-pobudek-politycznych.html 

W marcu w sądach w Katowicach i Gliwicach miało się odbyć kilkanaście 
procesów wytoczonych MSWIA przez policyjnych emerytów w związku z 
ustawą dezubekizacyjną (Patryk Ogorzałek) 

Sąd przywrócił byłemu oficerowi SB emeryturę odebraną ustawą 
dezubekizacyjną. Wprowadzono ją z pobudek politycznych, a jej zapisy 

https://gliwice.wyborcza.pl/gliwice/7,95519,25810687,sad-zmasakrowal-ustawe-dezubekizacyjna-z-pobudek-politycznych.html
https://gliwice.wyborcza.pl/gliwice/7,95519,25810687,sad-zmasakrowal-ustawe-dezubekizacyjna-z-pobudek-politycznych.html


46 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 4 (94) 2020 

naruszają Konstytucję - uznała sędzia Grażyna Łazowska z Sądu 
Okręgowego w Gliwicach. 

Pozew przeciwko MSWiA złożył 80-letni Konrad Kolano z Gliwic (dane 
osobowe bohatera zostały zmienione). Mężczyzna przed laty pracował w 
Hucie Baildon, potem w kopalni Kazimierz-Juliusz, następnie wstąpił do 
milicji, gdzie był oficerem operacyjnym. Po jakimś czasie przeszedł do II 
wydziału SB. To była komórka kontrwywiadowcza zajmująca się 
tropieniem zagranicznych szpiegów działający w PRL-u. K. na emeryturę 
odszedł w 1990r. 

Emerytura została zmniejszona do 756 zł 
Mężczyzna co miesiąc dostawał 3,4 tys. zł, jednak w czasach rządów 
koalicji PO-PSL w ramach pierwszej ustawy dezubekizacyjnej jego 
świadczenie emerytalne zmniejszono do 2,8 tys. zł. 

Czytaj także: 

Ofiara dezubekizacji pisze do Polaków: "W kryzysie i osamotnieniu 
zostaną wam tylko mundurowi" 

To jednak nie był koniec. W 2017 r. Kolano dostał pismo z MSWiA z 
informacją, że od teraz będzie dostawał tylko 756 zł emerytury. Powód? 
Politycy PiS przeforsowali wtedy tzw. drugą ustawę dezubekizacyjną, 
która całkowicie pozbawiła nabytych świadczeń byłych funkcjonariuszy 
aparatu bezpieczeństwa PRL. Według rządu było to przywracanie 
elementarnej sprawiedliwości społecznej. Konrad Kolano złożył pozew 

https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,24566157,ofiara-dezubekizacji-pisze-do-polakow-w-kryzysie-i-osamotnieniu.html
https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,24566157,ofiara-dezubekizacji-pisze-do-polakow-w-kryzysie-i-osamotnieniu.html
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przeciwko MSWiA. Napisał w nim, że ustawa dezubekizacyjna narusza 
Konstytucję oraz Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka. 
Sprawa trafiła do sędzi Grażyny Łazowskiej z Sądu Okręgowego w 
Gliwicach. 

Wzorem sądu w Warszawie sędzia mogła zawiesić postępowanie i 
poczekać na decyzję Trybunału Konstytucyjnego, który ma ocenić zapisy 
ustawy dezubekizacyjnej. Sędzia Łazowska zdecydowała się jednak 
orzekać. Po analizie dokumentacji, bez wzywania świadków, przyznała 
Konradowi Kolano rację i przywróciła mu emeryturę w wysokości 2,8 tys. 
zł. Dodatkowo MSWiA musi mężczyźnie wyrównać wszystkie świadczenia 
utracone w ciągu ponad dwóch lat. 

Sąd: Ustawa dezubekizacyjna jest sprzeczna z zasadą 
sprawiedliwości społecznej 
Uzasadnienie wyroku wydanego przez sędzię Łazowską to krytyka 
zapisów ustawy dezubekizacyjnej. Przewodnicząca składu orzekającego 
przypomniała, że warunkiem istnienia państwa jest zaufanie obywateli do 
stanowionego prawa oraz przewidywalność postępowania organów 
państwa. A jedną z zasad ochrony tego zaufania jest ochrona praw 
nabytych przez obywateli. 

W ocenie Sądu, przewidziane w policyjnej ustawie emerytalnej obniżenie 
świadczeń dla byłych funkcjonariuszy jest sprzeczne z zasadą 
sprawiedliwości społecznej, zaprzecza zasadzie zaufania państwa i 
prawa, w sposób rażący narusza zasadę ochrony praw nabytych, przez 
co jest niezgodne z Konstytucją” - stwierdziła sędzia Łazowska. 

Zapisy ustawy podyktowane względami politycznymi 
Podkreśliła, że wprowadzenie przez rząd przesłanki „bycia byłym 
funkcjonariuszem pełniącym służbę na rzecz totalitarnego państwa” było 
podyktowane wyłącznie względami politycznymi i wprowadza zasadę 
odpowiedzialności zbiorowej. „Powodowi nie wykazano niczego 
zasługującego na potępienie” - podkreśliła przewodnicząca składu 
orzekającego. W jej ocenie obniżanie świadczeń na takiej podstawie jest 
„nieproporcjonalne do interesu publicznego”. 
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Jestem dumna ze śląskich sędziów, którzy mają odwagę i nie czekają na 
rozstrzygnięcie TK. Wiele osób skrzywdzonych ustawą dezubekizacyjną 
nie ma czasu, bo to ludzie w podeszłym wieku - powiedziała nam Ewa 
Macek z katowickiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. 

Przypomniała, że w ciągu dwóch lat na Śląsku zmarło kilkadziesiąt osób, 
które nie doczekały rozstrzygnięcia sporów z MSWiA. - Wyrok gliwickiego 
sądu jest ważny, bo pokazuje, że nie można wrzucać wszystkich do 
jednego worka bez oceny tego, co robili - podkreśliła Macek. 

Z powodu koronawirusa inne procesy zostały odwołane 
W marcu w sądach w Katowicach i Gliwicach miało się odbyć kilkanaście 
procesów wytoczonych MSWIA przez policyjnych emerytów. Jeden z nich 
dotyczy Krzysztofa Kwiatkowskiego, byłego szefa katowickiej policji oraz 
dowódcy polskich spottersów podczas Euro 2008. Obniżono mu 
emeryturę tylko dlatego, że przez kilka miesięcy ochraniał konsulat 
Czechosłowacji w Katowicach. 

Żadna z marcowych spraw nie trafi jednak na wokandę. Z powodu 
epidemii koronawirusa wszystkie sądy w województwie śląskim odwołały 
planowane rozprawy. 
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ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO  
W OLSZTYNIE 

KOŁO PRZY WSPOL. 
BAL KARNAWAŁOWY 2020 

Bal karnawałowy jaki Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych przy WSPol. zorganizował w sobotę 22 lutego 2020 roku w 
restauracji „Zacisze”, kończył tegoroczny karnawał i jednocześnie był 
ostatnią imprezą zorganizowaną z okazji obchodów 15 lecia powstania 
Koła. Do udziału w zabawie oprócz członków Koła, zaproszeni zostali 
członkowie NSZZ Policjantów w WSPol. Bal rozpoczęli przedstawiciele 
Zarządów Kół SEiRP i NSZZP, którzy powitali uczestników. Balowiczom 
do tańca przygrywał DJ, który tak dobierał muzykę, aby odpowiadała 
bawiącym się osobom. 

Niewątpliwą atrakcją 
był „wjazd pieczonych 
indyków”, które 
ufundował członek 
naszego Koła - 
dziękujemy. Zabawa 
przebiegała w miłej i 
radosnej atmosferze. 
Uczestnicy bawili się 
chętnie, a z 
wypowiedzi jakie się 
dało usłyszeć z ich ust 
wynika, że bal był 
udany, i należałoby 

takie częściej organizować. Jak oświadczyli organizatorzy, takie zabawy 
cieszą się „wzięciem”. Do następnego spotkania na balu. 

zdjęcia i tekst: Zdzisław Wnukowicz 
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KOŁO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM. 
WIOSENNE OSTATKI 

Trzeba na wstępie stwierdzić, że frekwencja na imprezie była w pełni 
satysfakcjonująca zarówno dla samych jej uczestników jak też dla zarządu 
Koła będącego jednocześnie organizatorem przedsięwzięcia. Mowa jest 
o imprezie zorganizowanej 22 lutego 2020r, tym razem również w świetlicy 
Gminnego Ośrodka Kultury w Pilniku k/Lidzbarka Warmińskiego w której 
łącznie z DJ-em uczestniczyło 45 osób. 

Było to uroczyste spotkanie na wieczorze przygotowanym dla członków 
lidzbarskiego Koła SEiRP, ich rodzin, przyjaciół i sympatyków 
Stowarzyszenia. Niemal, że połowa uczestników nie była bezpośrednio 
związana z Kołem SEiRP. Goście pochodzili z Dobrego Miasta i okolic, 
była jedna para ze Skierniewic i kilkoro z Lidzbarka Warmińskiego. Ta 
różnorodność znakomicie wpłynęła na atmosferę spotkania i zabawy. 
Przedział wiekowy biesiadników od 30. kilku lat do około 70-ciu, w niczym 
nie stanowił przeszkody, a wręcz integrował tę tymczasową społeczność 
bowiem starsi przyglądali się z zadowoleniem młodszym a młodzi wręcz 
podziwiali seniorów, że tak wspaniale potrafią się bawić. Zresztą wielu 
seniorów w pomysłowości i kondycji imprezowania było wręcz 
niedoścignionymi dla znacznie młodszych od siebie koleżanek i kolegów. 

22 luty był ostatnią sobotą karnawału a na kolejnej karcie kalendarza 
pojawia się już 8 Marca-Międzynarodowy Dzień Kobiet. Z powodów 
logistycznych, organizacyjnych i innych postanowiono połączyć te dwie 
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okazje właśnie w jedną uroczystość. Po oficjalnym przywitaniu wszystkich 
uczestników, zgromadzonym przedstawiono krótki rys genezy 8-Marca z 
wyszczególnieniem towarzyszących ważniejszych wydarzeń i dat. 
Następnie w kilku zdaniach omówiono zagrożenia na jakie narażeni są 
seniorzy. Zaapelowano też o hojność w przekazywaniu 1% na OPP 
SEiRP w rozliczeniach PiT. 

Kolejnym punktem we wczesnej fazie imprezy były grupowe zdjęcia. Po 
złożeniu Paniom życzeń z okazji 8-Marca i obdarowaniu pięknymi, 
czerwonymi różami zorganizowany na prędko chór męski odśpiewał 
paniom tradycyjne 100-lat. Panie nie pozostały dłużne i tym samym 
odwzajemniły się swoim adoratorom. Wszystko to zostało 
udokumentowane fotograficznie. Podczas zabawy parkiet do tańca z 
rzadka tylko pozostawał pusty, a jeżeli już to na krótko, bowiem DJ Marek 
wspaniałe spisywał się w swej roli. Uczestnicy bardzo zachwalali też 
obfitość i smaki serwowanych przez kucharzy dań i przekąsek. 
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 16.00. Dobre towarzystwo, 
wspaniała atmosfera i dostatek smakowitego jadła sprawiły, że ostatni 
imprezowicze pomagając jeszcze w uprzątnięciu lokalu opuszczali go 
przed godziną 5.00 nad ranem. Do następnego spotkania, tym razem na 
wiosennej, plenerowej biesiadzie przy grillu. 
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tekst: Lucjan Fiedorowicz 

zdjęcia: Elżbieta Fiedorowicz 
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POŻEGNANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO 
W MRĄGOWIE 
Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie, 
insp. Andrzej Skol, w dniu 10.03.2020 r. 
przeszedł w stan spoczynku i zasilił szeregi 
emeryckiej braci. Służbę swoją rozpoczął w 
sierpniu 1997 roku. Od początku związany był 
z Komendą Powiatową Policji w Mrągowie i 
Wydziałem Kryminalnych, gdzie pracował w 
zespole operacyjno-rozpoznawczym, w 
zespole dochodzeniowo-śledczym, w zespole 
do walki z korupcją i przestępczością 
gospodarczą. W sierpniu 2007 roku został I 
Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w 
Ostródzie. Trzy lata później został I Zastępcą 
Komendanta Powiatowego, w czerwcu 2016 
roku objął stanowisko Komendanta 
Powiatowego Policji w Mrągowie. 
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Uroczyste pożegnanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Mrągowie. Na 
uroczystości obecni byli m.in.: I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego 
Policji insp. Arkadiusz Sylwestrzak, Prezes Koła SEiRP w Mrągowie 
nadkom. w st. spocz. Tadeusz Malinowski, przedstawiciele lokalnego 
samorządu, szefowie współdziałających na rzecz bezpieczeństwa 
instytucji i służb, policjanci i pracownicy mrągowskiej komendy, znajomi i 
rodzina. 
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Podczas uroczystości Komendant pożegnał się ze sztandarem KPP w 
Mrągowie i złożył ostatni meldunek I Zastępcy Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Arkadiusz Sylwestrzak. 

tekst: Edward Paga 
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ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO  
W RZESZOWIE 

KOŁO W LUBACZOWIE 

Dnia 8.03.2020 r. w restauracji „U Dina” odbyło się walne zebranie 
sprawozdawcze za 2019 r. Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych w Lubaczowie połączone z obchodami Święta Kobiet. W 
zebraniu uczestniczyli Zastępca Komendant Powiatowy Policji w 
Lubaczowie Janusz Mokszycki, przewodniczący NSZZP przy KPP 
Lubaczów Marek Kobylarz. Zebranie miało charakter dwuczęściowy. W 
pierwszej części walne zebranie po wysłuchaniu sprawozdań, dyskusji, 
zatwierdziło sprawozdanie z działalności i budżetu koła za 2019 r. Podjęło 
stosowne uchwały dotyczące preliminarzu wydatków i kierunków pracy na 
2020 r. 
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W drugiej części zebrania Zarząd Koła złożył serdeczne życzenia swym 
członkiniom z okazji Święta Kobiet a Prezes i Wiceprezes Koła wręczyli 
kobietom symboliczną różę z upominkiem, natomiast Zastępca 
Komendanta Powiatowego wraz z przewodniczącym NSZZP dołączyli się 
do życzeń wręczając uczestniczkom po czerwonej róży z tabliczką 
czekolady. Po życzeniach przy dźwiękach akordeonu i lampce szampana 
wspólnie odśpiewano „Sto lat” i na „Zdrowie Pań”. 

Autor: Marek Kisz 

  



58 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 4 (94) 2020 

PROGRAM UBEZPIECZENIA „SEIRP 2019” 
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OLSZTYŃSKI BIULETYN INFORMACYJNY  
NR (119) 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  

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

https://issuu.com/obizwseirpolsztyn 

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