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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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INFORMACJA DOTYCZĄCA WPŁYWU I 
ROZPOZNANIA SPRAW W SĄDZIE 

APELACYJNYM W WARSZAWIE I SKARG 
KASACYJNYCH W SĄDZIE NAJWYŻSZYM W 

SPRAWACH OBNIŻONYCH EMERYTUR I RENT 

Sąd Apelacyjny w Warszawie obejmuje obszar terytorialny działania: 

• Sądu Okręgowego w Warszawie, 

• Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. 

Do dnia 15 września 2021 r. do Sądu Apelacyjnego wpłynęło łącznie 560 
apelacji, z czego: 

• 551 apelacji Dyrektora ZER MSWiA, 

• 9 apelacji ubezpieczonego. 

Spośród 560 apelacji: 

• 90 spraw zakończyło się wydaniem wyroku; 

• w 84 sprawach oddalono apelację Dyrektora ZER MSWiA 
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• 6 zwrócono do Sądu Okręgowego, 

• 10 spraw zakończyło się wydaniem postanowienia w przedmiocie 
umorzenia postępowania, odrzucenia apelacji lub z art. 174 §1 
pkt 1 k.p.c. (dot. śmierci osoby ubezpieczonej). 

Poniżej prezentuję dane uzyskane z Zakładu Emerytalno-Rentowego 
MSWiA dotyczące skarg kasacyjnych wniesionych przez ten organ do 
dnia 9 września 2021 r. wraz z fragmentem oryginalnej odpowiedzi (dane 
te dotyczą terenu całego kraju). 

„W okresie od początku 2020 r. złożonych zostało przez organ emerytalny 
określony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych do Sądu 
Najwyższego 7 skarg kasacyjnych, w tym: 

• 5 skarg w sprawach dotyczących emerytury policyjnej i renty 
inwalidzkiej, 

• 2 skargi w sprawach dotyczących renty rodzinnej. 

Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 398 §1 ustawy z dnia  
17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 
1575), zwany dalej KPC, podstawę skargi kasacyjnej można oprzeć na 
naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub 
niewłaściwe zastosowanie lub naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli 
uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.  

W myśl art. 398 §1 KPC, Sąd Najwyższy przyjmuje skargę kasacyjną do 
rozpoznania, jeżeli: 

1) w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne; 

2) istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne 
wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów; 

3) zachodzi nieważność postępowania lub 

4) skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona. 

Każdorazowo zatem, przy ewentualnym złożeniu skargi kasacyjnej organ 
emerytalny kieruje się brzmieniem ww. przepisów KPC. 
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Do chwili obecnej wniesione przez organy emerytalne skargi kasacyjne 
nie zostały rozpoznane przez Sąd Najwyższy. 

Dodatkowo uprzejmie informuję, iż organ emerytalny nie prowadzi 
statystyk w zakresie liczby kasacji wniesionych przez odwołujących do 
Sądu Najwyższego od wyroków Sądów Apelacyjnych.” 

Jolanta Domańska-Paluszak, tel. 515 214 773 
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KOMENDANT MIEJSKI POLICJI ŚWIADOMIE 
IGNORUJE PRAWOMOCNY WYROK SĄDU 

Sąd sądem …, a sprawiedliwość musi być po stronie organu Policji, 
chciałoby się rzec trawestując nieśmiertelny cytat z filmu S. Chęcińskiego. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w dniu 27 maja 2021 r. 
wydał wyrok w sprawie sygn. akt II SA/Rz 504/21, którym uchylił 
zaskarżoną decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie i 
poprzedzającą ją decyzję Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie i 
zobowiązał organy Policji obydwu instancji „do ponownego rozpoznania 
ww. wniosku z uwzględnieniem oceny prawnej wyrażonej w wyroku. 
Organy obowiązane będą uwzględnić wykładnię art. 115a ustawy o Policji 
ustaloną przez Trybunał w wyroku z dnia 30 października 2018 r., sygn. K 
7/15 oraz pominąć w przedmiotowej sprawie art. 9 ust. 1-2 ustawy z dnia 
14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia 
służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych 
innych ustaw z uwagi na sprzeczność tej regulacji z wyrokiem Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r., sygn. K 7/15”. Pełna treść 
wyroku w wyszukiwarce NSA: 

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/EA242B9AA8 

Niestety Komendant Miejski Policji w Krośnie, o zgrozo, nie tylko nie 
wykonał prawomocnego wyroku Sądu mimo jasnych i jednoznacznych 
wskazań, lecz uznał że jest uprawniony do przeprowadzenia kolejnej, 
własnej oceny prawnej, w której uzasadnia swoje działanie, a to brakiem 
jednolitej linii orzeczniczej NSA, a to brakiem odpowiedzi Trybunału 
Konstytucyjnego na pytanie WSA w Białymstoku, by w końcu zamiast 
subsumcji dokonać na wzór Sejmu „reasumpcji” i nie zważając na 
konkretne zalecenia Sądu, stwierdzić, że możliwość dochodzenia 
roszczenia uległa przedawnieniu. Na tej, pozostającej w kolizji z 
zaleceniami Sądu i oderwanej od stanu faktycznego i prawnego, 
podstawie odmówił wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za 
niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy. 

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/EA242B9AA8
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Niestety uczynił to całkowicie świadomie, podkreślając w treści decyzji, że 
postępuje wbrew zobowiązaniu Sądu, który drobiazgowo odniósł się do 
kwestii przedawnienia. Nie ulega zatem wątpliwości, że mamy tu do 
czynienia z rażącym naruszeniem art. 153 p.p.s.a. Przepis ten 
zobowiązuje organ do uwzględnienia w ponownym orzekaniu sądowej 
oceny prawnej i nakazuje mu wykonanie sądowych wskazań dotyczących 
tego, co musi uczynić przed merytorycznym orzeczeniem. Nie jest rolą 
organu jakiekolwiek kwestionowanie oceny prawnej i ww. wskazań - organ 
ma obowiązek się do nich zastosować w pełni, nawet jeżeli uważa inaczej 
(por. wyrok WSA w Szczecinie z dnia 13 lutego 2020 r., sygn. Akt I SA/Sz 
913/19). Związanie organów administracji publicznej oraz sądów oceną 
prawną oznacza, że w tym zakresie nie mogą one formułować nowych 
ocen prawnych sprzecznych z wyrażonymi wcześniej w orzeczeniu 
sądowym, i zobowiązane są do podporządkowania się jej w pełnym 
zakresie. W zaistniałej sytuacji bardzo trudno komentować takie cyniczne 
lekceważenie obowiązującego prawa, wyrażamy jednak nadzieję, że jest 
to tylko odosobniony incydent, który nie znajdzie naśladowców i nie 
wejdzie do kanonu rutynowych działań Policji. Oczekujemy, że ten 
gorszący przypadek zostanie rozwiązany tak jak należy, czyli nie tylko 
spotka się z krytyczną oceną organów zwierzchnich Policji, ale przede 
wszystkim bardzo szybko dojdzie do stwierdzenia nieważności tej 
bezprawnej decyzji i niezwłocznej wypłaty wyrównania ekwiwalentu. 
Pozostając w tej nadziei prezentujemy kopię decyzji wydanej przez 
Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie z jednoczesnym przesłaniem 
skierowanym do policyjnych decydentów – nie idźcie tą drogą. To droga 
niedopuszczalna w demokratycznym państwie prawnym, bo nie tylko 
narusza elementarne standardy prawa, lecz także wywraca do góry 
nogami obowiązujący porządek prawny i rozumienie sprawiedliwości. 

Poniżej Decyzja Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie z 27.08.2021. 
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LIST POSŁA ANDRZEJA ROZENKA 
Warszawa, 16.09.2021 

Koleżanki i Koledzy, Represjonowani! 
Krzywda jaką Wam uczyniono 
ma wiele ponurych  
i tragicznych wymiarów. 
Jednym z nich jest 
wykluczenie doświadczonych 
funkcjonariuszy ze sztafety 
pokoleniowej, której celem 
jest przekazywanie wiedzy  
i umiejętności swoim 
następcom. Widzimy co się 
dzieje w policji. Wszyscy 
jesteśmy przerażeni 

ignorancją i brakiem wyszkolenia. Skutki tego często są tragiczne. 
Obywatel, który powinien policjantom ufać, drży o swoje zdrowie a nawet 
życie. 

Widzimy też, że niekompetencja króluje w innych służbach. Rozpanoszyła 
się na wszystkich niemalże szczeblach i paraliżuje pracę ważnych struktur 
aparatu państwa. 

Gdy dodamy do tego kolesiostwo, nepotyzm i służalczość polityczną, 
powstaje obraz państwa w stanie permanentnego zagrożenia. Państwa 
zżeranego od środka przez raka, który jest złośliwy i atakuje wszystkie 
organy. 

Wiem, bo często rozmawiamy, że Wasze kompetencje i doświadczenie 
mogłyby przyczynić się w sposób istotny do uleczenia tej części 
organizmu państwowego, która odpowiada za bezpieczeństwo obywateli. 
Ale jako represjonowani, jesteście obywatelami drugiej kategorii. Nikt Was 
nie poprosi o radę, wsparcie, podzielenie się doświadczeniem. 

I dobrze! Bo każdy z nas musi mieć świadomość, że współpraca z tym 
reżimem jest po prostu kolaboracją. Ci, którzy spowodowali krzywdę 
kilkudziesięciu tysięcy niewinnych funkcjonariuszy, nie zasługują na 
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żadną współpracę. Ci, którzy zbrodnią parlamentarną spowodowali 
śmierć 63 osób, zasługują wyłącznie na odpowiedzialność karną i wieczne 
potępienie. 

10 października byłem gościem konferencji „Pamięć, Prawda, Przyszłość” 
w Kołobrzegu. Była tam też Pani Józefa Rutkowska, którą znacie z filmu 
Andrzeja Dziedzica „Czy ktoś za tę zbrodnię odpowie?”. Wraz z mężem 
popełniła samobójstwo. On skutecznie opuścił ten padół, ją uratowała 
ukochana suczka, która lizaniem wybudziła swoją panią ze śpiączki. Pani 
Józefa jest żywym aktem oskarżenia. Jest wyrzutem sumienia tego 
nieludzkiego, okrutnego reżimu, który niszczy ludzi. Takich osób jak Pani 
Józefa jest więcej, coraz więcej. Wywodzą się z wielu środowisk, nie tylko 
emerytów mundurowych. Reżim ma swoje ofiary, ich lista się wydłuża. Dla 
nich, dla pamięci o nich, musimy stale pilnować, żeby wskazówka 
moralnego kompasu pokazująca zło nigdy nie zachwiała się i zawsze 
wskazywała jego źródło. Bo źródło jest jedno, żadne relatywizowanie, 
żaden symetryzm, nie wchodzą w grę! 

Dziękuję za tę potrzebną konferencję. Padło tam wiele istotnych słów, 
pojawiły się nowe koncepcje, wybrzmiał głośno ton jedności środowiska. 
Jest nas w sumie niewielu. Naszą siłą jest wzajemny szacunek i wspólne 
cele, które nas jednoczą. 

Byłem, jestem i zawsze będę z Wami! 

Andrzej Rozenek 
 

PS Dziękuję za wszystkie wyrazy wsparcia. Jesteście niezawodnymi 
Przyjaciółmi, za co jestem Wam bardzo wdzięczny. 

AR 
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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


16 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 9 (111) 2021 

INFOTEKA NR 50 
Przegląd mediów – 24. 09. 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 

Z IPN na ubitej ziemi  
https://bractwomundurowerp.pl/z-ipn-na-ubitej-ziemi/?fbclid=IwAR13P8x-
DUOdR3BaPWHV1zUWH3PjnQuLrvJxnAid-ZCHZXOxdHRckuQbmaA 

30 sierpnia 2021 

Z IPN na ubitej ziemi. By. Artykuł z zaproszeniem do dyskusji i współpracy 

Zanim zacznę – apel. 

Ukazem, w satrapii swej niezmierzonej prezesa Bractwa Mundurowego 
RP – naszego drogiego Mario – mianowany zostałem szefem działu 
prawnego Bractwa. Jako zatem początkujący prawnik (mam zaledwie 50 
lat praktyki) apeluję do wszystkich mądrych głów prawniczych o 
współpracę. Mam parę pomysłów tudzież doświadczeń z własnej praktyki, 
które ku pożytkowi wszystkich viribus unitis można wykorzystać. 
Zapraszam do współpracy… 

Praktycznie wszyscy represjonowani dotknięci są jeszcze jedną krzywdą 
ze strony IPN, a mianowicie wpisem do katalogu „byłych”, dostępnym 
każdemu, kto ma dojście do Internetu. Wpis nazwiska b. funkcjonariusza 
ma charakter stygmatyzujący. Jest to dotkliwe zarówno dla samych 
zainteresowanych, jak i ich rodzin. 

Taką możliwość dla tej „historycznej” policji politycznej, jaką faktycznie jest 
IPN, stworzyła ustawa o IPN, który z niej korzysta do woli. Czy słusznie? 

Moim zdaniem, ta zasada pozostaje w sprzeczności z Konstytucją, która 
w praktyce polskiej stawia na piedestale godność człowieka, jako wartość 
nadrzędną i niezbywalną (art. 30 i – pomocniczo, art. 31 Konstytucji). 

 

https://bractwomundurowerp.pl/z-ipn-na-ubitej-ziemi/?fbclid=IwAR13P8x-DUOdR3BaPWHV1zUWH3PjnQuLrvJxnAid-ZCHZXOxdHRckuQbmaA
https://bractwomundurowerp.pl/z-ipn-na-ubitej-ziemi/?fbclid=IwAR13P8x-DUOdR3BaPWHV1zUWH3PjnQuLrvJxnAid-ZCHZXOxdHRckuQbmaA
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Błędy zbiorowej dezubekizacji  
https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8233575,dezubeki
zacji-stowarzyszen-sluzb-mundurowych-morawiecki-zawiadomienie-do-
prokuratury.html?fbclid=IwAR0FLtQr2YROpLswHXV6vo8DvJWDxqWzC
UCJ-2u7GTshlIB4McIa1PdRLbs  

Paulina Nowosielska 30 sierpnia 2021 

Błędy zbiorowej dezubekizacji. Federacja Stowarzyszeń Służb 
Mundurowych wzywa premiera do przeprosin. 

Premier powiedział, że mordowali polskich patriotów, w tym  
ks. Popiełuszkę. W odpowiedzi byli funkcjonariusze zawiadamiają 
prokuraturę. 

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych złożyła do prokuratury 
zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez premiera, 
któremu zarzuca pomówienie (art. 212 k.k.) i przekroczenie uprawnień 
(art. 231 k.k.). Chodzi o wypowiedź z września ubiegłego roku. Mateusz 
Morawiecki podczas obchodów rocznicy napaści ZSRR na Polskę odniósł 
się do orzeczenia SN. Sąd Najwyższy wskazał, że kryterium ,,służby na 
rzecz totalitarnego państwa” (o którym mówi ustawa dezubekizacyjna 
obniżająca świadczenia byłym funkcjonariuszom) powinno być 
każdorazowo oceniane na podstawie indywidualnych czynów. Premier 
uznał to za „haniebny wyrok”, gdyż „zwalnia z odpowiedzialności 
funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa. Tych, 
którzy mordowali polskich patriotów. Mordowali Żołnierzy Wyklętych, 
naszych żołnierzy powstania antykomunistycznego i mordowali  
ks. Jerzego Popiełuszkę, ks. Zycha, ks. Suchowolca, ks. Niedzielaka i to 
jeszcze w 1989 r.”. 

W zawiadomieniu czytamy, że wypowiedź Mateusza Morawieckiego ma 
charakter pomawiający wszystkich funkcjonariuszy, którzy w czasach 
PRL przepracowali chociażby jeden dzień, a w demokratycznej Polsce 
pełnili wieloletnią, nieskazitelną służbę. 

 

  

https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8233575,dezubekizacji-stowarzyszen-sluzb-mundurowych-morawiecki-zawiadomienie-do-prokuratury.html?fbclid=IwAR0FLtQr2YROpLswHXV6vo8DvJWDxqWzCUCJ-2u7GTshlIB4McIa1PdRLbs
https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8233575,dezubekizacji-stowarzyszen-sluzb-mundurowych-morawiecki-zawiadomienie-do-prokuratury.html?fbclid=IwAR0FLtQr2YROpLswHXV6vo8DvJWDxqWzCUCJ-2u7GTshlIB4McIa1PdRLbs
https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8233575,dezubekizacji-stowarzyszen-sluzb-mundurowych-morawiecki-zawiadomienie-do-prokuratury.html?fbclid=IwAR0FLtQr2YROpLswHXV6vo8DvJWDxqWzCUCJ-2u7GTshlIB4McIa1PdRLbs
https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8233575,dezubekizacji-stowarzyszen-sluzb-mundurowych-morawiecki-zawiadomienie-do-prokuratury.html?fbclid=IwAR0FLtQr2YROpLswHXV6vo8DvJWDxqWzCUCJ-2u7GTshlIB4McIa1PdRLbs
https://www.gazetaprawna.pl/autor/39042,paulina-nowosielska
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Mundurowi walczą o pieniądze z ZUS  
https://www.rp.pl/mundurowi/art18944641-mundurowi-walcza-o-
pieniadze-z-zus 

Mateusz Rzemek, 22 września 2021 

Mundurowi walczą o pieniądze z ZUS. SN rozstrzygnie trwające od lat 
wątpliwości, czy emerytowani wojskowi i policjanci mają prawo do 
drugiego świadczenia za opłacone w cywilu składki. 

Chodzi o byłych mundurowych, którzy do służby wstąpili przed 1 stycznia 
1999 r. i w myśl art. 95 ustawy o emeryturach i rentach z FUS muszą 
wybrać, czy chcą pobierać emeryturę za służbę w wojsku lub policji czy z 
ZUS – wypracowaną na etacie, czy też z działalności gospodarczej już po 
przejściu w stan spoczynku. W myśl tego samego przepisu emerytowani 
mundurowi, którzy służbę rozpoczęli od 1 stycznia 1999 r., mogą już 
łączyć te świadczenia. 

 

Policja chce pieniędzy  
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/2134692,1,policja
-chce-pieniedzy-polacy-jej-nie-popra-nie-ufaja-sluzbom-pis.read 

Piotr Pytlakowski, 14 września 2021 

Policja chce pieniędzy. Polacy jej nie poprą, nie ufają służbom PiS.  

Mundurowi domagają się podwyżek. Mówią, że skoro więcej dostali 
prezydent, premier, ministrowie i parlamentarzyści, to oni też chcą! 
Problem w tym, że ich oczekiwania nie zyskują już takiego społecznego 
wsparcia jak chociażby żądania medyków czy nauczycieli. 

 

  

https://www.rp.pl/mundurowi/art18944641-mundurowi-walcza-o-pieniadze-z-zus
https://www.rp.pl/mundurowi/art18944641-mundurowi-walcza-o-pieniadze-z-zus
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/2134692,1,policja-chce-pieniedzy-polacy-jej-nie-popra-nie-ufaja-sluzbom-pis.read
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/2134692,1,policja-chce-pieniedzy-polacy-jej-nie-popra-nie-ufaja-sluzbom-pis.read
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Kamiński: sugerowanie przez byłego ministra, że policja 
"zabija ludzi", jest niedopuszczalne  
https://radio.opole.pl/104,480740,kaminski-sugerowanie-przez-bylego-
ministra-ze-po 

PAP, 21 września 2021 

Kamiński: sugerowanie przez byłego ministra, że policja "zabija ludzi", jest 
niedopuszczalne 
Niedopuszczalne jest obrażanie polskich Policjantów i sugerowanie przez 
byłego ministra spraw wewnętrznych, że polska Policja "zabija ludzi" - 
podkreślił szef MSWiA Mariusz Kamiński w reakcji na słowa Bartłomieja 
Sienkiewicza dotyczące śmierci trzech mężczyzn, wobec których 
interweniowała policja. 

 

Psia grypa dwa. Protest policjantów zaostrza się  
https://tvn24.pl/polska/protest-policjantow-zaostrza-sie-psia-grypa-dwa-
5417522 

Robert Zieliński, tvn24.pl, 21 września 2021 

"Psia grypa" dwa. Protest policjantów zaostrza się. 

Policjanci już nie tylko odmawiają wystawiania mandatów, ale zaczynają 
masowo chodzić na zwolnienia lekarskie. Inaczej niż w przypadku "psiej 
grypy" sprzed trzech lat, związek zawodowy nie kontroluje protestu, a 
wręcz oskarżany jest o zdradę interesów mundurowych. Za "strajkiem" 
stoi tajemnicza grupa, która używa kanałów na Telegramie, do których 
zapisanych są już tysiące policjantów. 

 

  

https://radio.opole.pl/104,480740,kaminski-sugerowanie-przez-bylego-ministra-ze-po
https://radio.opole.pl/104,480740,kaminski-sugerowanie-przez-bylego-ministra-ze-po
https://tvn24.pl/polska/protest-policjantow-zaostrza-sie-psia-grypa-dwa-5417522
https://tvn24.pl/polska/protest-policjantow-zaostrza-sie-psia-grypa-dwa-5417522
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Oficerowie ABW oskarżają przełożonych o defraudację 
pieniędzy  
https://www.onet.pl/?utm_source=l.facebook.com_viasg_wiadomosci&ut
m_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&pid=9e79
8e7e-61e7-4ad5-bf76-3486be044d61&sid=b177a2c9-166f-4113-9b28-
185bbe554807&utm_v=2  

Oficerowie ABW oskarżają przełożonych o defraudację pieniędzy. "Wydawali je 
na imprezy, alkohol i gadżety". Mateusz Baczyński. 14 września 2021 r. 

Trójka oficerów ABW z Olsztyna oskarżyła swoich przełożonych o 
defraudowanie pieniędzy pochodzących ze zwolnień lekarskich. Kiedy 
poinformowali o tym szefa ABW, wszczęto wobec nich postępowania 
dyscyplinarne. Onet dotarł do zeznań składanych w tej sprawie w 
prokuraturze. Wynika z nich, że wysoko postawieni funkcjonariusze ABW 
wydawali nie swoje pieniądze na imprezy, alkohol i gadżety. 

 

Człowiek, który nie rozmawia z Kaczyńskim  
http://tygodniknie.pl/  

Michał Marszał, 4 września 2021. O walce z Włodzimierzem Czarzastym, 
przeszłości i przyszłości „NIE” rozmawia z Andrzejem Rozenkiem, naszym 
dobrym kolegą, który chce przejąć władze na Lewicy. 

- Co tam się u Was odwala w partii? Będziecie na Lewicy wprowadzać 
stan wyjątkowy? - Odwala się w dawnym Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej. Przewodniczący Włodzimierz Czarzasty z jakiegoś 
powodu boi się stanąć do uczciwych wyborów. Najpierw wpadł na pomysł, 
że po połączeniu z Wiosną reelekcję zagwarantują mu ludzie Biedronia. 
To jednak było za mało, teraz profilaktycznie wycina wszystkich 
konkurentów. Najpierw świetnego łódzkiego posła Tomasza Trelę, a teraz 
mnie. 

 

  

https://www.onet.pl/?utm_source=l.facebook.com_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&pid=9e798e7e-61e7-4ad5-bf76-3486be044d61&sid=b177a2c9-166f-4113-9b28-185bbe554807&utm_v=2
https://www.onet.pl/?utm_source=l.facebook.com_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&pid=9e798e7e-61e7-4ad5-bf76-3486be044d61&sid=b177a2c9-166f-4113-9b28-185bbe554807&utm_v=2
https://www.onet.pl/?utm_source=l.facebook.com_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&pid=9e798e7e-61e7-4ad5-bf76-3486be044d61&sid=b177a2c9-166f-4113-9b28-185bbe554807&utm_v=2
https://www.onet.pl/?utm_source=l.facebook.com_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&pid=9e798e7e-61e7-4ad5-bf76-3486be044d61&sid=b177a2c9-166f-4113-9b28-185bbe554807&utm_v=2
https://wiadomosci.onet.pl/autorzy/mateusz-baczynski
http://tygodniknie.pl/
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Eksmitowanym z mieszkań służb mundurowych może 
grozić bezdomność  
https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-mswia-eksmitowanym-mieszkan-
sluzb-mundurowych-grozi-bezdomnosc?fbclid=IwAR08I-
VwES0qw_IAYPIDw2plelGqcYf12xLYaw-XGjwbk6eUr64RvO8Yi-w 

07 września 2021 

Eksmitowanym z mieszkań służb mundurowych może grozić 
bezdomność. Rzecznik pisze do MSWiA. Choć generalnie większość 
lokatorów jest chroniona przed eksmisją "na bruk", to nie dotyczy to 
mieszkań służbowych, które są przyznawane, ale i opróżniane decyzją 
administracyjną. Obywatele wciąż skarżą się na nakazy opuszczania 
takich lokali zajmowanych bez tytułu prawnego. Takim osobom może 
grozić bezdomność. Niektórzy mają bowiem bardzo trudną sytuację 
zdrowotną i materialną - co uniemożliwia im zaspokojenie potrzeb 
mieszkaniowych we własnym zakresie. Jedną ze skarg złożył obywatel, 
który zajmuje lokal policyjny bez tytułu prawnego. Ma on znaczny stopień 
niepełnosprawności, wymaga pomocy w codziennym życiu, a samotnie 
wychowuje niepełnoletnie dziecko. 

 

Policjanci i funkcjonariusze Straży Granicznej 
dostaną podwyżki  

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,27608169,policjanci-
i-funkcjonariusze-strazy-granicznej-dostana-podwyzki.html  
Joanna Szwalikowska, 23 września 2021 

Policjanci i funkcjonariusze Straży Granicznej dostaną podwyżki. 
Związkowcy przyjęli ofertę MSWiA. AD. Związkowcy ze Straży Granicznej, 
a wcześniej również z policji zgodzili się na propozycje podwyżek, które 
przedstawiło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - donosi 
RMF FM. Choć pogranicznicy początkowo domagali się wyższej 
podwyżki, ostatecznie przystali na niższą propozycję. 

 

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-mswia-eksmitowanym-mieszkan-sluzb-mundurowych-grozi-bezdomnosc?fbclid=IwAR08I-VwES0qw_IAYPIDw2plelGqcYf12xLYaw-XGjwbk6eUr64RvO8Yi-w
https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-mswia-eksmitowanym-mieszkan-sluzb-mundurowych-grozi-bezdomnosc?fbclid=IwAR08I-VwES0qw_IAYPIDw2plelGqcYf12xLYaw-XGjwbk6eUr64RvO8Yi-w
https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-mswia-eksmitowanym-mieszkan-sluzb-mundurowych-grozi-bezdomnosc?fbclid=IwAR08I-VwES0qw_IAYPIDw2plelGqcYf12xLYaw-XGjwbk6eUr64RvO8Yi-w
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,27608169,policjanci-i-funkcjonariusze-strazy-granicznej-dostana-podwyzki.html
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,27608169,policjanci-i-funkcjonariusze-strazy-granicznej-dostana-podwyzki.html
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Polska przegrywa w Strasburgu. Chodzi o brutalność 
Policji  
https://www.rp.pl/mundurowi/art18878811-polska-przegrywa-w-
strasburgu-chodzi-o-brutalnosc-
policji?fbclid=IwAR2W1VOv0yeuZrsYTmy7-6KkXsXWGd0W5owM2-
kpnL1KpHql6ElYCfH7Kd8 

02 września 2021 

Polska przegrywa w Strasburgu. Chodzi o brutalność Policji. Europejski 
Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok dotyczący pobicia dwóch 
mężczyzn przez funkcjonariuszy policji w trakcie interwencji. Helsińska 
Fundacja Praw Człowieka podaje, że do zdarzenia doszło w Krakowie  
w 2015 r., gdy policja wtargnęła do mieszkania jednego z mężczyzn, 
ponieważ sądziła, że ukrywa się w nim osoba podejrzana o przestępstwo. 
Według skarżących po sforsowaniu drzwi funkcjonariusze rozpylili gaz 
łzawiący (choć w środku znajdowało się m.in. 5-miesięczne dziecko)  
i powalili na ziemię mężczyznę i zaczęli bić. Wkrótce do mieszkania 
przybył też drugi mężczyzna i również został pobity przez funkcjonariuszy. 
Mężczyźni trafili do aresztu, lecz wkrótce potem zostali odwiezieni do 
szpitala, ponieważ w wyniku pobicia ich stan się pogarszał. 

 

Propozycja MSWiA przyjęta. Szef NSZZP: Jutro 
podpisujemy porozumienie  
https://www.infosecurity24.pl/propozycja-mswia-przyjeta-szef-nszzp-
jutro-podpisujemy-porozumienie 
23 września 2021 

Propozycja MSWiA przyjęta. Szef NSZZP: Jutro podpisujemy 
porozumienie. "To nie jest idealna propozycja, ale jest dobra" - mówi 
komentując ofertę jaką MSWiA złożyło mundurowym, Rafał Jankowski, 
przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. "Bądźmy 
realistami" - dodaje - "<<wyszarpaliśmy>> tyle, ile było możliwe na tę 
chwilę". 

 

https://www.rp.pl/mundurowi/art18878811-polska-przegrywa-w-strasburgu-chodzi-o-brutalnosc-policji?fbclid=IwAR2W1VOv0yeuZrsYTmy7-6KkXsXWGd0W5owM2-kpnL1KpHql6ElYCfH7Kd8
https://www.rp.pl/mundurowi/art18878811-polska-przegrywa-w-strasburgu-chodzi-o-brutalnosc-policji?fbclid=IwAR2W1VOv0yeuZrsYTmy7-6KkXsXWGd0W5owM2-kpnL1KpHql6ElYCfH7Kd8
https://www.rp.pl/mundurowi/art18878811-polska-przegrywa-w-strasburgu-chodzi-o-brutalnosc-policji?fbclid=IwAR2W1VOv0yeuZrsYTmy7-6KkXsXWGd0W5owM2-kpnL1KpHql6ElYCfH7Kd8
https://www.rp.pl/mundurowi/art18878811-polska-przegrywa-w-strasburgu-chodzi-o-brutalnosc-policji?fbclid=IwAR2W1VOv0yeuZrsYTmy7-6KkXsXWGd0W5owM2-kpnL1KpHql6ElYCfH7Kd8
https://www.infosecurity24.pl/propozycja-mswia-przyjeta-szef-nszzp-jutro-podpisujemy-porozumienie
https://www.infosecurity24.pl/propozycja-mswia-przyjeta-szef-nszzp-jutro-podpisujemy-porozumienie
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ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO 
W OLSZTYNIE 

KOŁA W KĘTRZYNIE I MRĄGOWIE 
Dziewiąta autokarowa wycieczka współpracujących Kół Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych w Mrągowie i Kętrzynie w dniach od 
30.08.2021 do 06.09.2021 do miejscowości Murzasichle k/Zakopanego. 

Zaprzyjaźnione od lat wielu Koła SEiRP z sąsiadujących powiatów 
Kętrzyn, Mrągowo po raz dziewiąty zorganizowały wycieczkę autokarową 
w celu aktywnego wypoczynku, integracji i turystycznego zwiedzanie 
miejsc jeszcze nie widzianych. Wszystko to udało się jakoś pogodzić, 
inaczej mówiąc było połączone przyjemne z pożytecznym.  

W pierwszy dzień naszej wycieczki zwiedzaliśmy Kopalnię soli 
w Wieliczce. Pani przewodnik oprowadzając nas wyjaśniała, jak 
wydobywano sól dawniej i jakim była ona cennym towarem. W kopalni jest 
dużo do zwiedzania są tam okazałe przedmioty i pomieszczenia włącznie 
z urządzonymi tam kaplicami. 

Po zwiedzeniu kopalni udaliśmy się do miejsca zakwaterowania 
w Ośrodku „Szarotka” w miejscowości Murzasichle k/Zakopanego. 
W ośrodku oczekiwał na nas obiad, który po tak długiej i męczącej podróży 
przy brzydkiej deszczowej pogodzie, smakował znakomicie.  

Dnia następnego we wtorek 31.08.2021 udaliśmy się autokarem na 
sześciogodzinne zwiedzanie Krakowa. 

Bardzo miła i uprzejma Pani przewodnik Aneta D. L. oprowadziła nas po 
Wawelu, Zamku Królewskim, Katedrze Wawelskiej z Dzwonem 
Zygmunta, domu Jana Długosza. Odwiedziliśmy: Pałac Górków, Kościół 
św. Piotra i Pawła, Kościół św. Andrzeja, dom Heleny Modrzejewskiej, 
Pałac Biskupi i okno Papieskie, Sukiennice, Rynek Główny, Pomnik 
A Mickiewicza, Bazylikę Mariacką z ołtarzem Wita Stwosza, dom Jana 
Matejki, Bramę Floriańską i Barbakan. Zadowolenie zwiedzającym nie 
zmącił nawet cięgla padający deszcze krakowski. 
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W kolejny dzień 03.09.2021r zwiedzaliśmy Zakopane. Tam zwiedzaliśmy 
Gubałówkę podziwialiśmy piękne uroki naszych gór, zwiedzaliśmy Dolinę 
Kościeliską i stary przycmentarny Kościół. 

Na Krzeptówkach byliśmy w tamtejszym kościele i w zabytkowej Kaplicy 
na Jaszczurówce - jej nazwa „Jaszczurówka” ponoć wzięła się od 
żyjących w tym miejscu salamander łaciatych. Wjechaliśmy na 
Gubałówkę, by spacerem przejść jej szczytem. Do Zakopanego 
zjechaliśmy gondolami, by spacerem przejść Krupówkami. Zwiedzaliśmy 
także Rusinowa Polanę, tam odbyliśmy pieszą wycieczkę do Sanktuarium 
Matki Boskiej i powrót na Wierch Porońca. Po pięciu godzinach 
zwiedzania powrót do miejsca zakwaterowania na obiad. 

04.09.2021 zwiedzaliśmy Dolinę Strążyską. Spacerowaliśmy pod 
północną ścianą Giewontu do Wodospadu Siklawicy i dalej drogą Pod 
Reglami. 

Następnie zwiedzaliśmy Centrum Edukacji Przyrodniczej, gdzie 
widzieliśmy wiele ciekawych rzeczy między innymi zwierzęta 
zamieszkujące w naszych górach nie żywe, lecz ich piękne makiety. 
04.09.2021 po kolacji zorganizowaliśmy wieczorek integracyjny. Były 
podziękowania, tańce przy muzyce, śpiewy biesiadnych pieśni oraz inne 
atrakcje. Wycieczkowicze są zadowoleni i w dobrych nastrojach. Do 
Prezesów Kół i Kierowniczki wycieczki dochodzą sygnały z propozycją 
oby jak najdłużej trwała współpraca i organizowano takie integracyjne 
wycieczki. Słowa serdecznych podziękowań kieruję do Pani Hanny M. 
sprawczyni naszych wycieczek w imieniu Prezesów Zarządów obu Kół 
oraz wszystkich uczestników wycieczki. Była to prawdziwa integracja. 
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tekst i zdjęcia: Stanisław Żach, Prezes Koła w Kętrzynie 
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ZARZĄD ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO 
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

KOŁO W OPOCZNIE 
Dwa w jednym… 
Pandemia, jak długa pauza w szkole wyłączyła nas z możliwości tak 
potrzebnych wszystkim spotkań we wspólnym gronie - w końcu się 
udało. 
W dniu 27 sierpnia 2021 r. w domu weselnym „Jaś i Małgosia” w Opocznie 
Zarząd Koła SEiRP w Opocznie zorganizował uroczystość łączącą 
obchody XXX-lecia powstania Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych, która przypadała w roku 2020, z obchodami tegorocznego 
Święta Policji. Na uroczystości oprócz zrzeszonych członków zaproszeni 
zostali sympatycy naszego Stowarzyszenia oraz koleżanki i koledzy 
z zaprzyjaźnionych Kół SEiRP w Piotrkowie Trybunalskim i Tomaszowie 
Mazowieckim. Było ku temu stosowne miejsce i czas do składania sobie 
życzeń jak też podsumowania ostatniego okresu działalności 
Stowarzyszenia. Spotkanie poprowadził Kol. Bernard Adamczyk - prezes 
Koła SEiRP w Opocznie, który zaakcentował cele jakie ma przed sobą 
działalność Zarządu Koła przy wsparciu członków i sympatyków oraz 
potrzebę istnienia. Nieodzowne są tu działania skupiające się wokół 
pomocy członom tej grupy, wzajemną integracją a policjantami 
odchodzącymi na emerytalny odpoczynek celem pozyskiwania ich jako 
przyszłych członków na rzecz prężnej działalności stowarzyszeniowej. 
Bardzo ważnym elementem była chwila, w której można było podziękować 
osobom wspierającym naszą działalność w różnej formie 
i przyczyniającym się do aktywnej pracy na rzecz środowiska emerytów 
i rencistów policyjnych skupionych w naszym Stowarzyszeniu. 

Na wniosek Zarządu Koła SEiRP w Opocznie i Zarządu Oddziału 
Okręgowego SEiRP w Piotrkowie Trybunalskim, uchwałą Zarządu 
Głównego SEiRP odznaczeniami uhonorowani zostali: Dyplomem 
z odznaką „Za zasługi” dla SEiRP: Pan Tadeusz Wojciechowski – wójt 
Gminy Sławno, Pan Jan Wiktorowicz – właściciel firmy „AGRO-WIKT” 
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z siedzibą w Opocznie, insp. Konrad Kobierski – komendant Powiatowy 
Policji w Opocznie, insp. Wojciech Dworak – były zastępca komendanta 
Powiatowego Policji w Opocznie, Kol. Jacek Kowalski – wiceprezes 
Zarządu Koła SEiRP w Opocznie. 

„Dyplomem Uznania” uhonorowani zostali: Kol., Kol. Jacek Lesiak, 
Ryszard Zieliński, Roman Moskalczyk, Ryszard Kędziora. 

Odznaczenia i Dyplomy wyróżnionym wręczyli, Kol. Wojciech Trzeciecki 
– członek Prezydium ZG SEiRP oraz Kol. Andrzej Król – „Prezes 
Honorowy” Koła SEiRP w Opocznie. W imieniu odznaczonych 
i wyróżnionych podziękowania złożyli Pan Tadeusz Wojciechowski i insp. 
Konrad Kobierski. Spotkanie przebiegało w sympatycznej atmosferze 
podczas rozmów w gronie zaprzyjaźnionych osób.  
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tekst i zdjęcia: Marek Predoń, Mieczysław Pietrasik 
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KOŁO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 
Emeryci – zwiedzają… /Beskid Żywiecki…/ 

W dniach 15 – 17 września 2021 r. Zarząd Koła SEiRP w Piotrkowie 
Trybunalskim zorganizował trzydniową wycieczkę w rejon Beskidu 
Żywieckiego. Wycieczce autokarowej przewodniczył Kol. Antoni Ozga. 
Uczestnikami wycieczki byli członkowie i sympatycy Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych w Piotrkowie Trybunalskim i w 
Tomaszowie Mazowieckim, a program wycieczki przedstawiał się 
następująco: 

Dzień I. W godzinach wczesno-porannych nastąpił wyjazd z Piotrkowa 
Trybunalskiego do Pszczyny. W Pszczynie zwiedzanie Zamku – w istocie 
pałacu, dawnej rezydencji magnackiej, jego Zbrojowni wraz z parkiem 
krajobrazowym w stylu angielskim o powierzchni 156 ha tworzący zespół 
pałacowo-parkowy. W roku 1946 zamieniony na Muzeum Zamkowe w 
Pszczynie. Następnie przejazd do Bielska-Białej i zwiedzanie przepięknej 
Starówki miasta. Przejazd do miasta Żywca i zwiedzanie Rynku oraz z 
zewnątrz podziwianie wyglądu Zamku Żywieckiego. Następnie udano się 
na obiadokolację i spoczynek nocny. 
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Dzień II. Pobudka, śniadanie i przejazd do wsi Węgierska Górka – 
zwiedzanie Ciężkiego Schronu Bojowego „Wędrowiec” z okresu II Wojny 
Światowej. Uzbrojony w jedno forteczne działo przeciwpancerne „Bofors” 
oraz w 3 ciężkiego kalibru karabiny maszynowe. Schronem dowodził kpt. 
Tadeusz Semik. Schron i miejsce zwane jest także „Polskim Westerplatte” 
południa kraju, którego obrońcy po 3 dniach zaciętych walk z wojskami 
hitlerowskim zostali pokonani. Przejazd do Koniakowa ze zwiedzaniem 
znanych wyrobów szydełkowo-koronkarskich, m.in. serwetki, serwety i 
znane powszechnie „Stringi”, następie wjazd na punkt widokowy na Górze 
Ochodzita – zwiedzanie Karczmy Góralskiej „Ochodzita” z wizytą w Galerii 
gawędziarza Tadeusza Ruckiego – Góralskie opowieści i bajania, gra na 
ligawkach i trąbitach pasterskich, pokaz wyrabiania nici z runa owczego 
na kołowrotku. Zwiedzanie Bacówki Góralskiej i Sklepu Góralskiego z 
wyrobami rzemiosła góralskiego. Przejazd do miasta Wisła z krótkim 
spacerem i zwiedzaniem Rynku. Zwiedzanie „Galerii Adama Małysza”. 
Spacer ze zwiedzaniem Zapory Jeziora Czerniańskiego z wodospadem 
na rz. Wisełka. Wjazd kolejką krzesełkową na Cieńków i spacer grzbietem 
góry na skocznię narciarską w Wiśle Malince im. Adama Małysza a 
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następie zjazd kolejką krzesełkową w dół skoczni. Powrót do miasta 
Żywiec przez Szczyrk z widokiem na Pałac Prezydencki. Obiadokolacja i 
spoczynek nocny. 
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Dzień III. Pobudka, śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd na dalsze 
zwiedzanie. Rejs stateczkiem po Jeziorze Żywieckim. Wyjazd kolejką 
linowo terenową na Górę Żar z podziwianiem widoków Panoramy 
Beskidów Żywieckich. Następnie dojazd do wsi Rychwałd ze zwiedzaniem 
obiektów Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej. Powrót do Żywca i 
zwiedzanie Prywatnego Muzeum należącego do Grupy Żywiec, które 
zostało otwarte w 2006 roku, zajmuje powierzchnię 1600 m2. Obiad w 
Restauracji Browaru Żywiec i powrót do Piotrkowa Trybunalskiego w 
godzinach wieczorowych. 
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Ja tam również byłem, zwiedzałem, słyszałem, zobaczyłem, miód, wino, 
piwo piłem, a co w największym skrócie wyżej zamieściłem. 

tekst i foto: Marek Predoń 
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NEKROLOGI 

ZDZISŁAW CIELEBAN – POŻEGNANIE 
Pachnie jesienią, spadają liście z drzew, niebo zachmurzone i od czasu 
do czasu z nieba płyną łzy. Nastrój przygnębienia i cisnące się do oczu 
łzy odczuwamy dzisiaj z powodu śmierci naszego Kolegi Zdzisława 
Cielebana, gdyż odszedł nietuzinkowy członek naszego Stowarzyszenia. 
Człowiek-historia. Nasza znajomość sięga początku lat siedemdziesiątych 
ubiegłego stulecia. Miał wykształcenie medyczne i zatrudniony był 
w ZOMO Katowice. Następnie zdobywał doświadczenie w Wojewódzkim 
Stanowisku Kierowania, komórce operacyjnej zajmującej się 
zabezpieczeniem wielkich imprez na terenie Śląska jak chociażby 
Hokejowych Mistrzostw Świata w Hali Widowiskowo-Sportowej "Spodek". 
W tamtym okresie Katowice i Sosnowiec oraz inne miasta Śląska 
i Zagłębia były wizytówką przemian gospodarczo-społecznych w Polsce. 
Tu biło przemysłowe serce kraju. Zdzisław Cieleban należał do 
funkcjonariuszy aktywnych, wykazywał dużo inwencji i pomysłowości. 
Znalazł się człowiek, niezbędny na miarę tamtych czasów. U schyłku 
kariery w niebieskim mundurze, został Naczelnikiem Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Wojewódzkiej, a ja w tym czasie byłem 
Naczelnikiem Wydziału Prewencji na sąsiednim piętrze. Dawne lata 
wspólnej służby upoważniają mnie do oceny jego osobowości. Lubiliśmy 
się i wzajemnie służbowo byliśmy sobie potrzebni. Należał do 
serdecznych przyjaciół, zawsze pomocny, zawsze pozytywnie 
nastawiony, odważny, odpowiedzialny wobec podwładnych i kolegów. Po 
przejściu na emeryturę rzucił się w wir społecznej pracy na rzecz 
tworzącego się Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów. Był pionierem 
organizacji wojewódzkiej w Katowicach. Wykorzystał doświadczenie 
wyniesione ze służby czynnej i wspaniale przygotował podwaliny pod 
powstanie mobilnego Stowarzyszenia szczebla wojewódzkiego, 
zrzeszającego koleżanki i kolegów wszystkich rodzajów służb policyjnych. 
Jak zwykle zabrał się do tego dzieła z wielką pasją. Jako działacz szczebla 
centralnego na szczeblu Zarządu Głównego spotykałem się z bardzo 
wysoką oceną działaczy z całego kraju, którzy wspominali Zdzisława 
Cielebana jako wysokiej klasy aktywnego społecznika.  
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Autorytet Zdzisława, jak też innych działaczy ze Śląska były przyczynkiem 
do wyboru mnie na funkcję Prezesa Zarządu Głównego. Jako Twój kolega 
a jednocześnie dłużnik dziękuję za całe dobro, jakie mnie dzięki Tobie 
spotkało. 

W imieniu wszystkich członków SEiRP z całej Polski, a szczególnie 
koleżanek i kolegów służby policyjnej województwa Śląskiego dziękuję za 
lata poświęcone naszemu środowisku. Rodzinie i przyjaciołom zmarłego 
składam kondolencje, gdyż strata tak zacnego człowieka to ból i ogromna, 
niepowetowana strata. 

Zdzisławie Cieleban! 
Niech Ci ziemia Śląska lekką będzie. Pozostaniesz na zawsze w 
naszej pamięci. 
Henryk Borowiński - honorowy prezes Zarządu Głównego SEiRP 

Żegnają Cię również wszyscy członkowie Stowarzyszenia Emerytów i 
Rencistów Policyjnych Województwa Śląskiego, którym poświęciłeś wiele 
lat pracy na rzecz naszego środowiska, czy zdobyłeś sobie szacunek i 
uznanie. Zapamiętamy Cię na zawsze jako przyjaciela i życzliwego druha, 
na którego pomoc mógł liczyć każdy potrzebujący. Żegnamy Cię w smutku 
i żalu. 

Cześć Twojej pamięci. 
Ryszard Mędrzyk Prezes ZOW, w imieniu wszystkich członków SEiRP 
Województwa Śląskiego. 

Katowice, dnia 16 września 2021r. 
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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. Monika Tomczyk” 

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, Monika Tomczyk: 662 
167 334 - codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 16.00 

Więcej informacji /poniżej/ tutaj: 

https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Jak%20przyst%C4%8
5pi%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/Jak%20przyst%C4%85pi%C4%87%20do%20ubezpieczenia%20grupowego.pdf
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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 
(136) 2021 

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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