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Warszawa 25 czerwca 2013 r. 
 

Przewodniczący 

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów 
Grzegorz NEMS 

 

Działając w imieniu i z upoważnienia zarządów głównych: Sto-

warzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, Związku Emerytów i Ren-
cistów Pożarnictwa RP Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, 

Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Więziennictwa – wyrażamy po-

parcie i solidaryzujemy się z protestem Związków Zawodowych Służb 
Mundurowych przeciwko odbieraniu należnych praw funkcjonariuszy. Po-

pieramy żądania zaniechania prac nad wprowadzeniem przepisów o zwol-

nieniach lekarskich, obniżających świadczenia chorobowe ze 100% do 
80%, o nowych regulacjach grup inwalidzkich. Uznajemy za słuszne po-

stulaty waloryzacji uposażeń, wprowadzenia odpłatności za nadgodziny, 

służbę w nocy, niedziele i święta oraz przeznaczenia środków z wakatów 
na fundusz motywacyjny. Uznajemy za słuszne żądanie strony związko-

wej, aby  minister spraw wewnętrznych nawiązał dialog z przedstawiciela-

mi środowiska służb mundurowych. 

 
Emeryci i renciści Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i 

Służby Więziennej rozumieją, jak trudne są warunki służby ich młod-

szych kolegów, gdyż  przez lata sami ich doświadczyli. Dlatego wspieramy 
Wasze działania i solidaryzujemy się w akcji protestacyjnej. Przekazaliśmy 

zalecenie naszym strukturom regionalnym, aby nawiązali kontakty robo-

cze ze związkami zawodowymi służb mundurowych i włączyli się do akcji 
protestacyjnych w terenie. Podtrzymujemy naszą deklarację poparcia Wa-

szego stanowiska wyrażonego 7 lutego br. na posiedzeniu Parlamentarne-

go Zespołu Służb Mundurowych oraz 28 maja podczas spotkania z wice-
ministrem spraw wewnętrznych Marcinem Jabłońskim. Jednocześnie pro-

simy o akcentowanie naszej współpracy i współdziałania w komunikacji 

społecznej.  

 
Sugerujemy podejmowanie przez Federację Związków  Zawodo-

wych Służb Mundurowych krytyki projektu ustawy o komisjach lekar-

skich MSW, która zakłada pozbawienie emerytów i rencistów połowy fun-
duszu socjalnego od 1 stycznia 2014 roku. Proponujemy, aby w rozmo-

wach na szczeblu rządowym na temat funduszu socjalnego emerytów i 

rencistów, obok Waszych przedstawicieli, mogli uczestniczyć  delegaci Fe-
deracji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, która skupia ponad sto tysię-

cy członków. Wasza sugestia w tym względzie będzie bardzo pozytywnie 

odbierana przez całe środowisko emerytów i rencistów. 
 

Z wyrazami szacunku 

Henryk Borowiński 
wiceprezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych 
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Postanowienie ETPC 
 
Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał postanowienie w dniu 14 maja 2013r, że skargi dotyczące 
obniżek emerytur byłych pracowników polskich służb ochrony państwa komunistycznego są niedo-
puszczalne 
W swojej decyzji w przypadku Cichopek i 1627 innych odwołań przeciwko Polsce (Nos aplikacji. 15189/10, 
16970/10, 17185/10, 18215/10, 18848/10, 19152/10, 19915/10, 20080/10, 20705/10, 20725/10, 
21259/10, 21270/10, 21279/10, 21456/10, 22603/10, 22748/10 i 23217/10) Europejski Trybunał Praw 
Człowieka jednogłośnie uznał skargę za niedopuszczalną. 
 
Decyzja jest ostateczna. 
Trybunał uznał, że ogólnie system redukcji emerytury nie powoduje nadmiernego obciążenia skarżących: 
oni nie cierpią na utratę środków utrzymania a obecny zastosowany system świadczeń jest bardziej korzyst-
ny niż ogólny system emerytalny.  

Służba odwołujących się w tajnej policji, utworzonej aby naruszać prawa człowieka chronionych na mocy 
Europejskiej Konwencji, powinna być traktowana jako istotna okoliczność dla obniżenia świadczeń emery-
talnych. Polskie władze wykorzystały możliwe środki konieczne do osiągnięcia zamierzonego celu , kładąc 
kres przywilejom emerytalnym przysługujących członkom byłej komunistycznej policji politycznej, w celu 
zapewnienia większej sprawiedliwości emerytury 
 
Podstawowe fakty 
Wszyscy z pośród 1628 skarżących się, z których jeden jest Adam Cichopek, są obywatelami polskimi. 
Obecnie mieszkają w Polsce. Wszyscy wnioskodawcy byli funkcjonariuszami byłej służby bezpieczeństwa 
państwa , odpowiednikami tajnej policji, w różnych okresach między 1944 i 1990 r w okresie reżimu komu-
nistycznego w Polsce. Ta polityczna policja wzorowana na KGB miała swoje odpowiedniki w innych krajach 
komunistycznych, takich jak STASI w NRD lub Securitate w Rumunii. W 2009r Ustawą z 2009 r. została 
wprowadzona przez Sejm zmiana do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych, policji i 
Służby Bezpieczeństwa 
W wyniku tej regulacji zastosowano mniej korzystny współczynnik do ustalania wysokości emerytur, w za-
kresie, w jakim zostały nabyte w okresie zatrudnienia w komunistycznych organach bezpieczeństwa pań-
stwa w 1944-1990 co spowodowało, że emerytury skarżących zostały zmniejszone. 
Preambuła ustawy z 2009r stanowi m. innymi,  że zatrudnienie lub usługi w komunistycznych organach 
bezpieczeństwa państwa był "Nierozerwalnie związane z łamania praw człowieka i obywatela popełnione w 
imię Komunistyczny reżim totalitarny ".Większość skarżących złożyła odwołanie od decyzji ZER MSW 
zmniejszającej ich emerytury do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie i kolejne odwołania do Sądu Apelacyjne-
go lub Sądu Najwyższego, które były albo nieskuteczne, albo były w toku w chwili złożenia przez skarżącego 
wniosku do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 
W lutym 2009 roku grupa członków parlamentu należących głównie do Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
zwróciła się do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie, że ustawa z 2009 r. była  niezgodne z Konstytu-
cją, w szczególności z zasadami praworządności, domniemaniem niewinności, sprawiedliwości społecznej, 
prawem do zabezpieczenia społecznego, proporcjonalności, podziału i równowagi władzy i ochrony praw na-
bytych.  

W dniu 24 lutego 2010 r. Trybunał Konstytucyjny RP odrzucił wnioski skarżących 
Skargi, procedury i skład Trybunału 
W okresie pomiędzy marcem 2010 r. a kwietniem 2013 roku1628 osób złożyło wnioski do Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka. 
Opierając się na artykule 1 Protokołu nr 1 (ochrona własności) Konwencji Praw Człowieka, skarżący zarzu-
cają, że ustawa z 2009 r. spowodowała drastyczne zmniejszenie ich emerytur do poziomu, który nie może 
być uzasadniony celami realizowanymi w interesie publicznym. 
Stwierdzili oni, że ograniczenia były nieproporcjonalne, niesprawiedliwe i nakładały nadmierne obciążenia. 
Powołując się na art 14 (Zakaz dyskryminacji) Europejskiej Konwencji, w związku z art 1 
Protokołu nr 1, wnioskodawcy  skarżą się, że zostali poddani dyskryminacji ze względu na ich przeszłe za-
trudnienie w byłych organach bezpieczeństwa państwa. Powołując się na artykuł 6 § § 1 i 2 (prawo do rze-
telnego procesu sądowego / domniemanie niewinności) Europejskiej Konwencji skarżący zarzucają także, że 
ustawa z 2009 r.,  zarzuca im popełnienie zbrodni, której nie popełnili. 
Powołując się na art. 7 (bez karania bez podstawy prawnej), skarżący twierdzą, że to odniesienie do 
"zbrodni" było równoznaczne z ich ukaraniem za przestępstwa, które nie zostały im udowodnione. 
Skarżący zarzucają także na podstawie artykułu 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego), 
że ustawa z 2009 r., w sposób ogólny, ale jednoznaczny przypisuje im pełną odpowiedzialność za zbrodnie, 
krzywdy i niesprawiedliwości systemu komunistycznego, nie dając im prawa do dobrego imienia. 
Twierdzą oni ponadto, powołując się na art 14 w związku z artykułem 8, że są dyskryminowani ze względu 
na swoją przeszłe zatrudnienie przez zbiorową odpowiedzialność przypisania im negatywnych cech osobo-
wych. 
 
 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 
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Preambuła 2009 ustawy. 
Powołując się na art 3 (zakaz nieludzkiego i poniżającego traktowania), skarżący 
utrzymywali, że stwierdzenia zawarte w preambule do ustawy z 2009 r. i w orzeczeniu Trybunału były poni-
żające, szczególnie stwierdzając, że była tajna policja miała otrzymać emerytury nie dlatego, że pracowała, 
ale "w zamian za utrzymywanie nieludzkiego reżimu ". Wreszcie, na podstawie artykułu 13 (prawo do sku-
tecznego środka odwoławczego) , w połączeniu z Artykułami 3, 6 § § 1 i 2, 8 i Artykułem 1 Protokołu nr 1, 
wnioskodawcy skarżyli się, że nie mieli skutecznego środka zaskarżenia od odpowiedzialności zbiorowej, 
moralnej i nagannego zachowania przypisanego im przez preambułę ustawy z 2009 r. oraz  ograniczenia ich 
uprawnień emerytalnych. 
 
Orzeczenie zostało wydane przez Izbę siedmiu, składający się w następujący sposób:  
Ineta Ziemele (Łotwa), prezes, Päivi Hirvelä (Finlandia),Nicolaou George (Cypr), Ledi Bianku (Albania), 
Zdravka Kalaydjieva (Bułgaria), Krzysztof Wojtyczek (Polska), Faris Vehabović (Bośnia i Hercegowi-
na), sędziowie, oraz Françoise Elens-Passos, Kanclerz Sekcji. 
 
Decyzja Trybunału na podstawie Artykułu 1 Protokołu nr 1 do Konwencji 
Sąd, uwzględniając fakt, że skarżący opracowali niemal identyczne skargi, choć inaczej sformułowane, zde-
cydował się połączyć wszystkie wnioski  i rozpatrzyć wszystkie sprawy za pomocą jednej "ogólnej decyzji" 
dotyczącej wszystkich ewentualnych naruszeń Konwencji. 
W tym celu Trybunał wybrał 10 przypadków jako przykłady potwierdzające rzeczywisty wpływ ustawy z 
2009r na  prawa emerytalne wszystkich skarżących. 
Sąd musi najpierw wyjaśnić, że jeśli Umawiające się Państwo posiada w mocy przepisy przewidujące upraw-
nienia emerytalne to przepisy te należy uznać za generowanie praw majątkowych na podstawie artykułu 1 
Protokołu nr 1. Zmniejszenie lub zabranie emerytury może zatem stanowić naruszenie dóbr, które musi być  
uzasadnione. W odniesieniu do emerytur skarżących, Trybunał uznał, że rozwiązania zastosowane w ra-

mach Ustawy z 2009r spowodowało ograniczenie nieodwołalnie części ich emerytur otrzymywanych przed i 
do dnia 1 stycznia 2010 roku. Stanowią one zatem ingerencję w prawa majątkowe skarżących chronione 
artykułem 1 Protokołu nr 1. 
W tym przypadku rozwiązania prawne były stosowane zgodnie z ustawodawstwem, które zostało przyjęte 
przez polski Parlament, a więc ingerencja w prawa własności skarżącego była zgodna z prawem. Jednakże 
Trybunał orzekł, że zaskarżone prawa nie można uznać za naruszające samą istotę praw emerytalnych. To 
nie oznacza, że ich prawa emerytalne, raz nabyte, są nietykalne i nie mogą być zmienione. Artykuł 1 Proto-
kołu nr 1 stanowi, władza ustawodawcza państwa ma prawo do zmniejszenia lub zmiany kwoty świadczenia 
z zabezpieczenia społecznego 
Należy nadmienić, że skarżący nie doznał utraty środków utrzymania, lub całkowitego pozbawienia świad-
czeń. 
Mimo, że kwestionowane rozwiązania prawne zmniejszyły przywileje emerytalne specjalnie stworzone dla 
osób zatrudnionych w komunistycznych instytucjach państwowych, które służyły niedemokratycznemu 
reżimowi, to jednak utrzymano dla tych osób system emerytalny, który jest bardziej korzystny niż ogólny 
system zabezpieczenia społecznego. 
W związku z powyższym, nie można powiedzieć, że Państwo Polskie  spowodowało , że  skarżący ponoszą 
nieproporcjonalne i nadmierne obciążenie. 
Służba skarżących w tajnej policji, stworzonej w celu naruszenia praw człowieka, chronionych na mocy 
Konwencji, powinna być traktowana jako istotna okoliczność dla tej kategorii osób, których dotyczą reduk-
cje świadczeń emerytalnych. 
Władze polskie nie rozciąga zakresu podmiotowego poza rozwiązania prawne, które są konieczne do osią-
gnięcia słusznego celu; kładąc kres przywilejom emerytalnym  członkom byłej komunistycznej politycznej 
Policji, w celu zapewnienia bardziej sprawiedliwego systemu emerytalnego. W konsekwencji Trybunał uznał, 
że zarzuty były w sposób oczywisty nieuzasadnione w rozumieniu artykułu 35 § 3(a) (kryteria dopuszczalno-
ści) i oświadczył, że skargi są niedopuszczalne. 
 
Inne artykuły 
Trybunał uznał, że skargi na podstawie artykułu 6 § § 1 i 2 oraz art 7 były niezgodne z postanowieniami 
Konwencji, ponieważ naruszenia prawa przywołane przez skarżących, takie jak domniemanie niewinności, 
tylko stosuje się do postępowań karnych. Dlatego zarzuty nie są objęte zakresem Konwencji i jako takie były 
niedopuszczalne. 
Trybunał wyjaśnił, że artykuł 13 gwarantuje krajowe rozwiązania/ możliwości radzenia sobie z  
"roszczeniem spornym" na gruncie Konwencji 
Jak Trybunał stwierdził wszystkie zarzuty skarżących są sposób oczywisty nieuzasadnione lub niezgodne z 
Postanowieniami Konwencji nie było sporne reklamacje. 
 W związku z tym, Trybunał uznał, że artykuł 13 nie miał zastosowania. Decyzja ta jest dostępna tylko w 
języku angielskim. *) 
Niniejsza informacja prasowa to dokument opracowany przez sekretariat i nie ma mocy prawnej Decyzje, 
orzeczenia i dalsze informacje na temat działalności Trybunału można znaleźć na stronie : 
www.echr.coe.int. 

Europoseł Janusz Zemke zlecił już przetłumaczenie tekstu Postanowienia. - przyp. JKK 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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 A może lepiej napić się mydlin. Wynika to z 
prostego faktu, ze po mydlinach będę miał uzasad-
nione odruchy wymiotne, natomiast czytając różnej 
maści recenzentów decyzji Trybunału w Strasburgu 
mam wrażenie, że jestem owładnięty jakimś bliżej nie 
określonym amokiem. A tak przy okazji to mam pre-
tensje do moich niegdysiejszych wykładowców Pra-
wa, w każdej postaci, którzy na Szkole Podoficerskiej, 
Oficerskiej i Akademii uczyli na zasady Dura lex sed 
lex. My generalnie w swojej naiwności nadal uważali-
śmy, że to nasze koślawe prawo jak widać bardzo 
elastyczne do aktualnych potrzeb, przynajmniej na 
forum organizacji europejskich będzie obiektywnie 
ocenione.  
 
Okazało się że jednak szybciej zacznę wierzyć w bo-
ciany (co przy moim wieku nie jest nawet odrobinę 
uzasadnione) niż pojmę o co tu do cholery chodzi. " 
polskie władze nie rozszerzyły zakresu tych 

środków poza to, co było konieczne, by osiągnąć 
uzasadniony cel, jakim było ukrócenie przywile-
jów emerytalnych, z których korzystali członko-
wie dawnej komunistycznej policji politycznej, 
aby zapewnić większą uczciwość systemu emery-
talnego”.  
To ja mając emeryturę w wysokości 2300 zł na rękę 
teraz 1600 zł. czerpałem dwoma rękoma z tych ko-
munistycznych przywilejów???. No, a nasz sławny 
agent, czy poseł, bo diabli wiedzą co bardziej przy-
sparza mu pseudo dumy to ile wyciąga miesięcznie – 
ponad 3 razy więcej, plus te skromne diety poselskie. 
On nawet do Sejmu załapał się na zasadzie intrygi 
politycznej, którą naiwni ludkowie odebrali, jako 
przyczynek do głosowania na tego pseudo bohatera. 
 
Moje rozważania wprowadziła na należytą drogę moja 
szlachetna małżonka. (ta, z której szydzono, ze 
wreszcie dobrali się do komunistycznej d... jej męża). 
Ona po kobiecemu powiedziała, jak nie wiesz o co 
chodzi to chodzi o pieniądze. No tak ! Jak przedsta-
wiłem wyżej to osobiście straciłem około 700 zł na 
rękę, licząc trzy i pół roku (42 miesiące x 700 zł = 
29400 zł + odsetki) daje wynik zastraszający. I przeli-
czając podawane przez „obiektywne media” informa-
cją, że z  tych „przywilejów” obdarto ok. 41 000 funk-
cjonariuszy, nie chce mi się nawet liczyć, ale taka 
kwota mogła by rozwalić system finansowy jedynego, 
zdaniem obecnej władzy, kraju, który ma dodatni 
bilans (?!). 
 
I co, mieli oni prawo dopuścić do nowej Grecji, Por-
tugali?! Oczywiście, że nie. Więc wydali decyzję osta-
teczną. Chciało by się odrobinę podyskutować na 
temat Euro - posłów, którzy zabierali głos w tej spra-
wie, lecz przyglądając się naszym posłom typu Kur-
ski, Czarnecki - szkoda słów. Tam też funkcjonuje 
system TKM i Po nas choćby potop.  
Odsyłam do rozmowy z profesorem M. Piotrowskim 
też Euro posłem, który tropi unijne absurdy: proste 
banany, marchewka jako owoc, instrukcja wchodze-
nia po drabinie, na temat „Języka neutralnego płcio-
wo w Parlamencie Europejskim” nie wspomnę. W 
sumie za taką kasę to trzeba się czymś zajmować.  
 

 Szanowni Koleżanki i Koledzy. Trudno rewolu-
cja wymaga ofiar. Nam pozostaje jedynie wyciągnąć 
stosowne wnioski z tej nauki. I jak to wielokrotnie 
głosiłem na naszym forum tylko w kupie jest siła, o 
czym mogą przekonać się nasi następcy. Próbowali 
buntować się za te zmniejszone wynagrodzenie pod-
czas ewentualnych choroby I co? Kicha!  
A skoro prowadziłem na wstępie wyliczankę matema-
tyczną to podsumowując ilość tych, których obrabo-
wano z emerytur plus tych których ominęła ta pseu-
do dziejowa sprawiedliwość, plus ich małżonkowie, 
plus ich dzieci, a nawet wnuki i ich rodziny, daje to 
potężną siłę wyborczą.  
 
Tak! Tak! Nie ma co leżeć na tapczanie i …ślipać w 
telewizor, bo jak wspomniałem odruchów wymiot-
nych nie koniecznie można oczekiwać od oglądanej 
TV. Weźmy się do kupy. Udajmy się na wybory . Jak 
wielu zauważyło posłowie tacy jak J. Zemke zasługu-
ją przynajmniej na to aby podziękować im naszymi 
głosami za duży wkład w naszej sprawie.  
 Oczywiście można zamknąć się w domowym 
zaciszu , lecz przyjmując obecne notowania partii z 
„prawem” w tytule nie można wykluczyć, że jak pod-
powiedział im Trybunał w Strasburgu to i tak nam 
dużo pozostawiono bowiem: „system obniżający 
emerytury nie oznaczał nadmiernych obciążeń 

dla skarżących, którzy nie doznali utraty środ-
ków do życia albo całkowitego pozbawienia 
świadczeń, a system ten był i tak bardziej ko-
rzystny niż inne systemy emerytalne".  
 
Jak widać, tam w Strasburgu oni uważają, że nadal 
jesteśmy uprzywilejowani. Z pewnością nie dotyczy to 
niejakiego Jana Marii R., który z powodu wyroku 
sądowego rozpłakał się i inni obecni posłowie zrzucą 
się mu na grzywnę w czapkę, bo on siedząc sobie we 
Włoszech nie ma kasy!. My na taką pomoc nie może-
my liczyć, a więc zadbajmy o siebie sami.  

Życząc dużo cierpliwości:  
Bohdan Makowski s. Władysława.  

 
P.S. 
 Osobiście w ostatnim okresie bardziej mocno 
jestem zaaferowany sprawami rodzinnymi. Wreszcie 
zostałem dziadkiem. Syn idąc w moje ślady z podnie-
sionym czołem mówi: jestem Paweł Makowski syn 
Bohdana. Jest dumny z dokonań swojego ojca. Ma 
normalną pracę i godziwe wynagrodzenie, jego żona 
również. Snują realne plany na przyszłość, lecz oni 
żyją w … Kanadzie. Jak możecie się Państwo domy-
śleć nic nie stoi na przeszkodzie, aby udać się do 
niego i tam doczekać jak to ludzie mówią wieczoru 
życia. Jednak coś mnie w tym wariackim Kraju 
wstrzymuje. Chyba tylko przyjaciele, co prawda 
obecnie w okrojonym składzie ale za to Ci autentycz-
ni, nie farbowani. 

Pozdrawiam. BM 

Giżycko 26.06.2013 

Zarząd Wojewódzki SEiRP w Olsztynie i Redakcja 

OBI życzy Dziadkowi Makowskiemu, by dziecko 

rósło zdrowo i miało szczęśliwe życie.  

W imieniu ZW SEiRP i Redakcji OBI.  

Jerzy K. Kowalewicz 
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Biją w nas jak w kaczy k…. 



 

 

NSZZ Policjantów, NSZZ Funkcjonariuszy i Pra-
cowników Więziennictwa, NSZZ Funkcjonariuszy 
Straży Granicznej, ZZ Państwowej Straży Pożar-
nej „Florian”, Krajowa Sekcja Pożarnictwa 
„Solidarność”, NSZZ Pracowników Pożarnictwa, 
działający w ramach Międzyzwiązkowego Woje-
wódzkiego Komitetu Protestacyjnego Służb Mun-
durowych woj. warmińsko-mazurskiego 
 
Protestują przeciwko: 

1. Łamaniu zasad dialogu społecznego; 

2. Niedotrzymywaniu obietnic przez Premiera i 

Rząd RP; 

3. Obniżeniu zasiłku chorobowego o 20%; 

4. Możliwości pozbywania się funkcjonariuszy po 

182 dniach choroby; 

5. Likwidacji III grupy inwalidzkiej; 

6. Finansowaniu przez funkcjonariuszy niedoszaco-

wanego budżetu; 

7. Pauperyzacji funkcjonariuszy i ich rodzin; 

8. Łamaniu zasad BHP w wielu jednostkach; 

9. Niskiemu poziomowi ochrony zdrowia funkcjona-

riuszy 
  
Żądają: 

1. Zapłaty za nadgodziny; 

2. Zapłaty za służby nocne; 

3. Zapłaty za służbę w dni wolne od pracy; 

4. Waloryzacji uposażeń; 

5. Wypełnienia wakatów; 

  

 
Popierają: 

1. Możliwość kontrolowania funkcjonariuszy na 

chorobowym; 

2. Możliwość kontrolowania zwolnień lekarskich; 

3. Wprowadzenie w służbie przepisów antymobbin-

gowych; 

4. Opracowanie raportu o stanie zdrowia funkcjo-

nariuszy; 

5. Kampanie społeczne przeciw agresji wobec poli-

cjantów; 

6. Działania w kierunku poprawy wizerunku funk-

cjonariuszy w społeczeństwie 
 

U ważamy, że większość proponowanych przez 
Rząd rozwiązań to swego rodzaju yравниловка, 

nie mająca nic wspólnego z właściwie pojmowaną 
sprawiedliwością społeczną. Warunków służby nie da 
się porównać z warunkami pracy, na straży których 
stoi kodeks pracy i skutecznie działające organy kon-
troli i sądownictwa. Funkcjonariusze wypełniają 
swoje zadania o każdej porze nocy i dnia nie bacząc 
na warunki atmosferyczne oraz groźbę utraty życia i 
zdrowia, niosą społeczeństwu pomoc przez 24 godzi-
ny na dobę. Nie są kuloodporni, ognioodporni, po-
zbawieni strachu i nerwów. Są zwykłymi ludźmi wy-
konującymi często niezwykłe zadania. W wielu wy-
padkach przypłacają to utratą zdrowia a nawet życia. 
W cywilizowanym świecie nikogo nie dziwi, że w 
związku z tym trochę częściej chorują. Zaprojektowa-
ne rozwiązania godzą w podstawę egzystencji wszyst-
kich tych funkcjonariuszy, którzy niosąc pomoc in-
nym ludziom nie baczą na własne zdrowie. Gdy za-
chorują, stracą 1/5 dochodu, bo w wielu przypad-
kach nie da się ustalić związku choroby ze służbą, 
gdy ulegną poważnemu wypadkowi – będzie można 
wydalić ich ze służby po 182 dniach, nie dając szans 
na wyzdrowienie. Komu takie rozwiązanie sprzyja i 
jaką korzyść odczuje społeczeństwo? Gdzie tu spra-
wiedliwość społeczna? W dążeniach do zbliżania sys-
temów zabrakło Rządowi konsekwencji. Funkcjona-
riuszom nie płaci się za przepracowane godziny nad-
liczbowe, nie płaci się za służbę pełnioną w nocy i we 
wszystkie dni wolne ustawowo od pracy. W tym za-
kresie nie przedstawiono żadnych propozycji pod 
hasłem „zbliżania systemów”! 
 
 

(Ciąg dalszy na stronie 7) 
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http://www.zwnszzp.olsztyn.pl/aktualnosci/221-komunikat-wojewodzkiego-komitetu-protestacyjnego 

Publikacja Komunikatu za zgodą Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów. 

Komunikat 
Wojewódzkiego Komitetu Protestacyjnego ZW NSZZ Policji w Olsztynie. 



 

 

R zekoma troska  Rządu o zwiększenie ilości poli-
cjantów na ulicach poprzez likwidację nadużyć 

związanych z absencją chorobową również trąci fał-
szem. Skala problemu jaką powoduje bowiem zakła-
dany promil nadużyć na tle ogólnej liczny zwolnień 
lekarskich (uzasadnionych!), jest niczym w porówna-
niu do skali sztucznie utrzymywanych wakatów. Dla 
przykładu w Policji liczba wakatów kształtuje się na 
poziomie około 6% i w odróżnieniu od tamtego pro-
blemu, jest problemem rzeczywistym i wymiernym. 
Konieczność utrzymywania przez Komendanta Głów-
nego Policji wakatów wiąże się z półtoramiliardową 
dziurą w budżecie tej instytucji i przekłada się na 
nadmierne obciążenie policjantów zadaniami. Ma to 
odzwierciedlenie w ogromnej liczbie wygenerowanych 
nadgodzin, za które, jak wspomniano, nie trzeba 
funkcjonariuszom płacić. Garnizon warmińsko-
mazurskiej Policji wygenerował w 2012 roku ponad 

170 tys. nadgodzin. W pozostałych służbach skala 
problemu kształtuje się podobnie. Rząd nie chce 
przyjąć do wiadomości tego problemu a media nie są 
zainteresowane nazwaniem zwykłego wyzysku funk-
cjonariuszy po imieniu. Zamiast tego część z nich 
podziela retorykę Rządu przedstawiając policjantów, 
pograniczników, więzienników i strażaków jako paso-
żytów których przywileje pogłębiają kryzys i zubażają 
społeczeństwo. Z całą stanowczością sprzeciwiamy 
się dyskryminacji funkcjonariuszy i degradacji etosu 
służby! Zamierzamy wykorzystać wszelkie dozwolone 
prawem sposoby, aby zapobiec zmianom niekorzyst-
nym dla funkcjonariuszy i bezpieczeństwa państwa! 
 

Zdjęcie „radarowców” ze strony: 
www.mmszczecin.pl 

(Ciąg dalszy ze strony 6) 
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W  Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, w dniu 19 czerwca 2013 r., przedstawiciele ZW SEiRP w 
Olsztynie spotkali się z Komendantem Wojewódzkim, nadinsp. Józefem Gdańskim. Głównym celem i 

powodem spotkania było poinformowanie Pana Komendanta o działalności Zarządu Wojewódzkiego i Kół 
Terenowych SEiRP.  
W spotkaniu z nadinsp. Józefem Gdańskim udział wzięli: Prezes Koła SEiRP w Nidzicy Jan Zarecki, członek 
ZW SEiRP w Olsztynie kol. Julian Czajka i Prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Jerzy K. Kowalewicz. 
Pan Komendant z uwagą wysłuchał przedstawionej informacji o działaniu i planach SEiRP. Zapewnił przed-
stawicieli o swojej przychylności i wspieraniu poczynań Stowarzyszenia w integracji środowiska policyjnego. 
Pozytywnie ustosunkował się Pan Komendant Wojewódzki do wysiłków Koła w Nidzicy w utrzymaniu w do-
brej kondycji ośrodka wypoczynkowo-rekreacyjnego w Jabłonce. Ośrodek ten służy do wypoczynku po rów-
ni policjantom czynnym i emerytom policyjnym. Uzyskano także obietnicę, że w przypadku uzyskania ja-
kichś dodatkowych funduszy, KWP postara się wesprzeć nimi renowację infrastruktury ośrodka. 
Przybyli na spotkanie serdecznie podziękowali Panu Komendantowi za dotychczasowe wsparcie działań 
SEiRP i obietnicę dalszej przychylności. 

Jerzy K. Kowalewicz. 



 

 

11 czerwca 2013 r., na zaproszenie Marszałka Województwa Warmińsko Mazur-
skiego, pana Jacka Protasa, przedstawiciele ZW SEiRP Eugeniusz Jagiełłowicz i 

Jerzy K Kowalewicz, wzięli udział w II Zjeździe Latarników Warmii i Mazur. Latar-
nicy działają na rzecz cyfryzacji pod skrzydłami ministra Michała Boniego. Na 
Konferencji z udziałem marszałka Protasa zastanawiano się nad metodami i spo-
sobami „oswajania” osób w wieku 50+ z wykorzystywaniem sieci internetowej do 
ułatwiania codziennych czynności i spraw. Nie mają być to „zwyczajne kursy”, 
ale praktyczne pokazanie np.: wysyłanie maili, dokonywania operacji finanso-
wych z konta bankowego, używanie komunikatorów internetowych, czy wreszcie 
wędrówek po sieci. 
Prezentując nasz, SEiRPu dorobek w tej dziedzinie prezes ZW poinformował o 
wydawaniu cyfrowego miesięcznika OBI co niejako sprowokowało wielu członków 
Stowarzyszenia do założenia kont mailowych i zapoznania się z działaniem pocz-
ty internetowej. SEiRP ma zaproszenie na kolejną tego rodzaju konferencję. 
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Olsztyńskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego w 
Olsztynie było organizatorem X Jubileuszowego Mię-
dzynarodowego Kongresu Brydżowego 2013 Open, 

który odbył się w Olsztynie w dniach  28-30 czerwca 
2013r w Hali Widowiskowo-Sportowej URANIA (Aleja 
Józefa Klemensa Piłsudskiego 44). 
W czasie Kongresu rozegrano II Mistrzostwa Stowa-
rzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. 
Patronat nad tą wielką galą brydżową objęli: Marsza-
łek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Ja-
cek Protas i Prezydent Olsztyna Pan Piotr Grzymo-
wicz. Kongres i pozostałe imprezy są m. in. realizo-
wane przy wsparciu finansowym Samorządu Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego i Gminy Olsz-
tyn. Komitetowi Honorowemu Kongresu przewodni-
czy Urszula Pasławska - Podsekretarz Stanu w Mini-
sterstwie Skarbu Państwa. 
Patronat medialny i prasowy: TVP Olsztyn, Polskie 
Radio Olsztyn, Gazeta Olsztyńska. 

W tegorocznych Mistrzostwach Stowarzyszenia Eme-
rytów i Rencistów Policyjnych walkę stoczyło sześć 
par, o dwie więcej niż w roku minionym. Wyniki roz-

grywek podaję w 
tabeli u dołu 
strony. 
Należy dodać, że 
u c z e s t n i c y 
„naszego” tur-
nieju wzięli 
udział w pozo-
stałych rozgryw-
kach zdobywa-
j ąc  ko le jne 
punkty w klasy-
fikacjach indy-
widualnych i 
drużynowych. 

JKK 
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Migawki z rozgrywek. 
Z chwilą rozpoczęcia rozgrywek w 
hali głównej zapanowała cisza. Nie 
mówię o słyszeniu przysłowiowej 
muchy, ale było słychać jedynie 
przypadkowe szurnięcie krzesłem 
czy głośniejszy oddech. Nawet karty 
nie szeleściły. W takim klimacie i 
atmosferze - chociaż wyczuwało się 

woń sportowych zmagań w innych dyscyplinach, 
można skupić się na grze. Jedynie panie księgowa 
ZW SEiRP Maria Kowalewicz i kasjerka turnieju ga-
worzyły coś wesoło w sposób nie przeszkadzający 
zawodnikom, których osiągnięcia można obejrzeć w 
tabelce na poprzedniej stronie. 

Tekst i zdjęcia: Jerzy K. Kowalewicz 
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     Koleżanki i koledzy  z Koła SE i RP w Lidzbarku-
Warmińskim którzy czuli się na siłach oraz mieli 
sprawne rowery 14 czerwca o godzinie 16.00 spotkali 
się w rejonie kasyna wojskowego ,by z tego miejsca 
udać się do rogatek miasta /m .Długołęka/ gdzie ma 
swój początek ścieżka rowerowa prowadząca na od-
cinku 28,5 km do Ornety .Jest to ta sama trasa, któ-
rą Koleżanki i Koledzy z Koła SEiRP jechali w lipcu 
ubiegłego roku, lecz w mniejszej liczebnie grupie. 
      Tym razem, jak i w minionym roku, również po-
goda dopisała i aby uniknąć jazdy w zenicie słońca, 
start wycieczki specjalnie  wyznaczono na godziny 
popołudniowe. Mimo to było bardzo ciepło .Trasa jest 
świetnie przygotowana i wiedzie przez malownicze 
tereny .Po dojechaniu do wsi Łaniewo grupa zjechała 
z trasy głównej by po ok. 2 km dojechać nad rzekę  
Łynę i tam odpocząć nad jedną z kilku przystani ka-
jakowych, które rozmieszczone są wzdłuż rzeki. Trze-
ba nadmienić, iż ścieżka rowerowa jest wyposażona 
w pełną infrastrukturę i ma własne stanice do rekre-
acji i odpoczynku. 
       Na przystani po krótkim odpoczynku, sprawdze-
niu przez jednego z kolegów ciepłoty wody i dna   
rzeki wykryto też awarię koła w rowerze koleżanki 
towarzyszącej grupie. Nie zdecydowano się zostawić 
jej samej i kontynuować wycieczkę .Postanowiono 
całą grupą wracać do Lidzbarka-Warmińskiego a w 
drodze powrotnej kilkanaście razy dopompowywano 
powietrze do dziurawego ogumienia . Z tej awarii wy-
niesiono jednocześnie nauczkę na przyszłość by na 
takie dalsze eskapady rowerowe zabierać też podsta-
wowy sprzęt serwisowy. 
        Po powrocie do miasta, cała grupa zajechała na 
działkę rekreacyjną przyjaciół-Krysi i Irka Rubackich 
i tam do wieczora  odpoczywano i relaksowano się 
przy grillu  /i nie tylko/.Wszyscy uczestnicy zgodnie 
orzekli ,że wycieczka i cała impreza były bardzo uda-
ne. 

Tekst i foto: Lucjan Fiedorowicz 

Drugi Rajd Rowerowy to już niemal tradycja, a trzeci - 
może jeszcze w tym roku, tę tradycję utrwali, Czego, 
jednemu z najaktywniejszych Kół SEiRP serdecznie 
życzę. 

Jerzy K. Kowalewicz 
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Lidzbark Warm. pedałuje do Ornety i z powrotem. 
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Utartym zwyczajem Zarząd Koła SEiRP przy WSPol. 
w Szczytnie dnia 15 czerwca 2013 r. zorganizował 
spotkanie sportowo - integracyjne swoich członków. 
Po powitaniu zebranych przez prezesa Zarządu Koła 
R. Gidzińskiego oraz przekazaniu ważnych informa-
cji, rozpoczęto biesiadowanie. 
 
Spotkanie zorganizowano pod hasłem "Mazurskie 
pejzaże" które odbyło się na terenie Ośrodka Wypo-
czynkowego WSPol. "Wałpusz", położonego nad jezio-
rem Wałpusz. W spotkaniu wzięło udział 70 - ciu 
członków i sympatyków Koła, których dowieziono i 
odwieziono autokarem WSPol. 
Przy ognisku i grillu oraz grochówce prowadzone były 
rozmowy na różne tematy. We wspomnieniach pano-
wie rozmawiali o minionym czasie pracy, a panie 
dyskutowały na tematy kulinarne - szczególnie o 
zbliżającym się okresie przetworów z warzyw i owo-
ców. 
 
Jedna z dyskutantek oświadczyła, że zna dobry spo-
sób na komary: suszony kwiat (biały) dzikiego bzu 

wymieszać z mieloną kawą naturalną i podpalić. 
Osobiście próbowałem, sposób sprawdził się - skut-
kuje dobrze, a dymek ma przyjemny zapach. 
Pogoda i humory dopisały. Spotkanie przebiegało w 
serdecznej i miłej atmosferze, a odtwarzana muzyka 
temu sprzyjała. 
 
Słowa piosenki "Mazury" potwierdzają nasze piękne, 
niepowtarzalne pejzaże: 
  

"Błękit jeziora dokoła, 
A tam w oddali gdzieś las, 
Słońce i przestrzeń nas woła, 
Tutaj więc spędź wolny czas" 

 
Do następnego spotkania w tak serdecznej i miłej 
atmosferze. 

 
 Tekst i zdjęcia: Zdzisław Wnukowicz 
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Emeryci WSPol integrują się w leśnych ostępach. 
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[...] goniłem oskarżonego, który uciekał. Wołałem za 
nim "stój, stój!", ale się nie zatrzymał. Dopiero jak 
krzyknąłem "stój ty skurwysynu!" to wtedy przysta-
nął. 
 

W bójce udziału nie brałem, ponieważ się spóźni-
łem. 
 

- Jak stwierdzono, pozwany mieszkał w dniach 16-17 
sierpnia br. w hotelu nie z kobietą, lecz z żoną. 
 

- Podejrzany cieszy się w swym miejscu zamieszka-
nia opinią dobrą, wszelkie zarobki przepija z kolega-
mi. 
 

- Podejrzany Z. cieszy się złą opinią w swym miejscu 
zamieszkania, a nie znęca się nad rodziną dlatego, że 
jest kawalerem. 
 

- Zarzuty przeciwko mnie, jakobym był nałogowym 
alkoholikiem, nie są prawdziwe, ponieważ nie piję 
wódki, niestety, codziennie. 
 

Pozwany stale stuka w ścianę mieszkania i posługu-
jąc się alfabetem Morsa obraża powoda wulgarnymi 
słowami. 
 

- Oskarżony, będąc w stanie pijanym, dobijał się w 
budynku urzędu do drzwi ustępu i to nie do ustępu 
dla ludzi, ale dla pracowników. 
 

- Katarzyna W. nigdzie nie pracuje, uprawia wolny 
zawód na ulicach miasta, zwłaszcza w okolicach 
Dworca Głównego. 
 

- Pozwana wykorzystała dla siebie trzy miejsca w 
grobowcu, co jej powinno całkowicie na dzień dzi-
siejszy wystarczyć. 
 

- Oskarżyciel leżał na podłodze we wspólnym kory-
tarzu. Nic nie mówił, a tylko rękami dawał fałszywe 
znaki, że umiera. 
 

Pozwana dopuszczała się zdrad małżeńskich w nocy, 
w dzień natomiast próżnowała. 
 

- Wywiad środowiskowy stwierdził, że oskarżony 
jest alfonsem i omegą w tej grupie przestępczej. 
 

- Powódka spełniała wszystkie małżeńskie zachcianki 
pozwanego, tzn. prała, gotowała, sprzątała itp. 
 

- Wprawdzie widziałem jak obywatel Władysław K. 
bił kijem swoją żonę, ale jej wołania o pomoc nie 
słyszałem, ponieważ słuch mam przytępiony. 

Konto Bankowe Zarządu Wojewódzkiego 
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH 

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE 
Kredyt Bank Sp. Akcyjna I Oddział w Olsztynie 

Nr konta: 93 1500 1298 1212 9004 1729 0000 

Dane do faktur /wzór/ 
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH 

ZARZĄD KOŁA W OLSZTYNIE 
10-542 OLSZTYN, UL. DĄBROWSZCZAKÓW 41 

NIP: 8512442679 

Kol. Eugeniuszowi Jagiełłowiczowi,  
doradcy ZW SERP w Olsztynie, powierzono funkcję pełnomocnika ZW ds. poradnictwa prawno-
procesowo-informacyjnego, dotyczącego przypadków zmniejszenia emerytur funkcjonariuszom 
służb specjalnych. 

Kontakt i terminy kontaktów podano w stopce OBI. 
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Okładka pierwsza: Las Miejski w Jakubowie 
Okładka tylna: Z cyklu Olsztyńskie Monumenty.  

Pomnik, alegoria sportowcy 

przy Hali Widowiskowo-Sportowej „Urania” w Olsztynie. 

Adres do korespondencji: 

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie 
Sekcja Socjalna 

ul. Partyzantów 6/8 
10-950 Olsztyn 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych 

Z ZAPISÓW SĄDOWYCH PROTOKOŁÓW (w sieci) 
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