
 

 

MIESIĘCZNIK ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W OLSZTYNIE 

Czarnecki 
- o przyjaźniach, które 

nie umierają 

Kowalewicz 
- o posiedzeniu ZG 

- o wigilii służb  
 mundurowych 

- o zebraniu Koła w 

  Olsztynie 

Orkisz 
- skarga na ZG 
- o orzeczeniu US War-

szawa 

Libuda 
- o posiedzeniu ZG 

Papis 
- o zaangażowaniu  

   sędzi 

Makowski 
- o odpytywaniu  
 z myśli o historii 

Mieczysław 
- list do Redakcji 

Redakcja 
- odpowiada  

 Mieczysławowi 

Fiedorowicz 
- opłatek w Lidzbarku 

Skwirowski 
- o darowiznach  

  i spadkach 

Otłowski 
- o politykach i polityce 
w barwach słów. 

 

 

Święta już za nami, 
Nowy Roczek bieży 
Niesie nowe zmiany, 
Życia powiew świeży. 
 
Na list, na spotkanie, 
Przyjaciel twój czeka. 
Nie chce być samotnym 
Jak w jesieni ławka. 
      JKK 



 

 

M ożna westchnąć i ode-
tchnąć z ulgą, że ten rok 

minął wreszcie! Rok przemian i 
zmian chociaż niewielkich, by 
nie napisać nieznacznych w 
tzw. terenie, lecz znaczących u 
szczytów Stowarzyszenia - 
wszak był to rok wyborczy… Nie 
same wybory przy końcu ka-
dencji - było ich przecież sporo 
wcześniej i będą kolejne - roz-
paliły emocje, a próba destabili-
zacji SEiRP przez zakwestiono-
wanie ich prawidłowości. 
Wbrew temu co „szeptanki” 

niosły, że użyto niejasnych 
przepisów Statutu do zakwe-
stionowania wyboru „nowego” 
prezesa ZG, jestem przekonany, 
że u podłoża Skargi znalazła się 
j e d y n i e  k o n i e c z n o ś ć 
„wyprostowania” rozumienia 
wspomnianych (nie wchodząc  
w szczegóły) przepisów. Przeka-
zana przez Urząd Nadzoru in-
terpretacja naszego statutu w 
tym względzie kończy sprawę i 
pozwala na normalną pracę tak 
ZG, jak i wszystkich członków 
SEiRP. 
Wewnątrz OBI znajdziecie Pań-
stwo szereg tekstów omawiają-
cych Skargę i jej skutki. Pozwoli 

to wyrobić sobie swoją własną 
opinię o całości ciągu niefortun-
nego rozumienia statutowych 
uregulowań. 
Parę stron miesięcznika poświę-
ciliśmy życzeniom świątecznym 
i noworocznym jakie nadeszły 
do Redakcji pocztą tradycyjną i 
mailami. Nie wszystkie, tylko 
niewielką ich część, te które 
otrzymaliśmy wcześniej i zmie-
ściły się na zaplanowanych, a i 
tak dodatkowo „dołożonych” 
stronach. 
Wszystkim za życzenie dzię-
kujemy, kłaniamy się w pas 
do samej ziemi. 
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Od Redakcji 

S towarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyj-
nych  to dorobek  24 lat  zbiorowej działalno-

ści. Pracy liderów oraz pracy absolutnie nie bez-
imiennych i nie anonimowych członków podsta-
wowych organizacji. Dlatego nie wolno  nam  go 
zmarnować. Jesteśmy to winni wszystkim poli-
cyjnym emerytom. Wszystkim, którzy dziś cze-
kają na pomoc, na odrobinę ludzkiej życzliwości, 
na to, by „w życiu na spocznij” nie pozostało im 
tylko czekanie. To oni oczekują naszej pomocy. 
Chcę także pomagać tym, którzy nie potrafią 
poradzić z samotnością i nadążyć za uciekają-
cym światem.  

T aka była moja motywacja ubiegania się o 
funkcję Prezesa ZG SEiRP. Wynik wyborów 

nie był jednogłośny. Szanuję to i z pokorą przyj-
muję świadomość, że nie wszyscy zgadzają się z 
moim "programem". Dlatego zapraszam do 
współpracy wszystkich, również swoich oponen-
tów. W swoich działaniach nadal będę łączyć, 
nie dzielić. 

A  jak jest wiele do zrobienia, słychać najgło-
śniej w podstawowych komórkach organiza-

cji. Znam te głosy i oczekiwania. Wiem również, 
czego nie uczyniono tu, na naszej stowarzysze-
niowej „górze”. Dlatego tę kadencję Zarząd 
Główny rozpocznie od siebie, od zmiany metodo-
logii wytyczania oraz osiągania  bliższych i dal-
szych celów. Zmienione zostaną funkcje i zada-
nia członków Prezydium ZG, którzy w większym 
niż dotąd stopniu winni przejawiać kreatyw-
ność. Przeprowadzona będzie racjonalizacja 
kosztów funkcjonowania Zarządu Głównego po-
przez efektywne wydawanie środków finanso-
wych. Zarząd Główny będzie planować wydat-
ki szczegółowe i z nich się rozliczać. Nadwyżki 
budżetowe przekazywane będą na wsparcie fi-
nansowania działań realizowanych przez organi-
zacje terenowe. Zweryfikowany zostanie podział 
środków z działalności  ubezpieczeniowej, w 
większym stopniu uwzględniający potrzeby or-
ganizacji terenowych. Struktury tereno-

we otrzymają w ten sposób wsparcie finansowe, 
konieczne do podniesienia sprawności działania. 
Z drugiej strony, organizacjom podstawowym 
zostanie ograniczona ilość zadań biurokratycz-
nych i sprawozdawczych, stanowiących obecnie 
jedną z przyczyn obniżenia efektywności ich 
działania. Jestem zdecydowanym zwolennikiem 
kolegialnego wypracowywania decyzji. Aby osią-
gnąć sukces należy działać zespołowo. Dlatego 
nie zgadzam się z ukształtowaną praktyką, kie-
dy kilka osób „wiedziało najlepiej” i samodzielnie 
decydowało. Pozycja należna Zarządowi Główne-
mu zostanie przywrócona.  

W  kwestii usprawnienia form działania zo-
stanie rozszerzona współpraca z organami 

władzy i administracji państwowej, w sprawach 
odnoszących się do służb mundurowych oraz z 
organizacjami pozarządowymi, które w swoich 
programach odnoszą się do spraw emerytów i 
rencistów, w tym szczególnie z organizacja-
mi zrzeszonymi w Federacji Stowarzyszeń Służb 
Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej. 
Stawiam również zadanie przywrócenia rangi 
Stowarzyszenia do tej,  jaką mieliśmy w prze-
szłości, gdy w każdym ważnym dla nas wydarze-
niu brali udział ministrowie spraw wewnętrz-

nych i komendanci główni policji. Dlatego wszel-
kie nasze działania merytoryczne oraz organiza-
cyjne, jak kwestie socjalne, siedziby, logistyka, 
powinny być oparte na współdziałaniu z Policją. 
Jest to nasze naturalne „środowisko” i jak w 
rodzinie powinniśmy ze sobą prowadzić partner-
ski dialog oraz wzajemnie się wspierać, a nie 
obrażać się na siebie.  

O czywiście, istnieje pewna niewiadoma. Bo 
czyż nie ma wśród nas takich, którzy wolą 

szukać wrogów wśród żywych, czcić poległych, 
a  współczesnych lub niedawnych nawet przyja-
ciół, ignorować?  A czy my, obywatele tej oto 
właśnie Polski, potrafimy się jednoczyć tylko 
przy katafalkach i na cmentarzach?  
Nie, nie wierzę, że już przyjaźnie umarły, a lojal-
ność między nami nic nie znaczy ! 

Zdzisław Czarnecki 
Warszawa, październik 2014 r. 

Przyjaźnie nie umierają! 
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Porządek obrad 
posiedzenia Zarządu Głównego SEiRP 
w dniu 3 grudnia.2014r. w Warszawie 

Obrady odbędą się w dniu 3 grudnia.2014r. (środa)) 

w siedzibie ZG SEiRP w Warszawie przy ul. Doma-

niewskiej 36/38 w godz. w godz. 10:00 – 15:00.  

1. Otwarcie obrad. (Zdzisław Czarnecki) 

a. Powitanie członków ZG i  zaproszonych gości. 

b. Poinformowanie o trybie zwołania posiedzenia i 

jego celach. 

1. Wybór protokolanta (Joanna Szczepańska 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków 

4. Informacja Prezesa ZG z przebiegu posiedzenia 

Prezydium ZG w dniu 06 listopada 2014 r. dot. 

założeń organizacji pracy ZG na okres kadencji. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały ZG 

nr 24 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie: przy-

jęcia zasad gospodarki finansowej Stowarzysze-

nia oraz uchylenia uchwały ZG nr 24 z dnia 21 

grudnia 2012 r. w sprawie sprawozdawczości i 

składek członkowskich. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały 

ZG nr 15 z dnia 9 października 2014 r. w sprawie 

Ordynacji Wyborczej. 

7. Podział obowiązków członków Prezydium 

(Zdzisław Czarnecki, Zdzisław Pietryka) 

8. Komisje Problemowe –  uzupełnienie składu Ko-

misji (Zdzisław Pietryka) 

9. Przyjęcie  harmonogramu pracy  ZG na 2015r. – 

terminarz i zgłoszenie tematów  

10. Przyjęcie uchwały ZG o wyróżnieniach i odzna-

czeniach (Zdzisław Bartula) 

11. Przewidywane wykonanie budżetu ZG za 2014r. 

(Zdzisław Bartula) 

12. Zatwierdzenie planu budżetu ZG na 2015 r. 

(Zdzisław Bartula) 

13. Bieżące sprawy organizacyjne. 

a. Omówienie trybu zgłaszania zadań do podjęcia 

przez członków ZG, w ramach planu pracy ZG na 

2015 r. i opracowania harmonogramu ich reali-

zacji. 

14  Sprawy wniesione. 

a. Wniosek Leszka Orkisza z dnia 13 listopada 

2014 r. dot. Zwrotu kosztów udziału w posiedze-

niach ZG wszystkich członków ZG 

b. Sprawa udzielenia imiennego pełnomocnictwa 

Prezesa ZG dla kol. Przemyslawa Portusia  na 

zarejestrowanie we władzach samorządowych 

Zamościa i innych przyległych powiatach Koła 

SEiRP w Zamościu jako beneficjanta dla dotacji i 

wsparcia dla organizacji pozarządowych. 

15. Dyskusja 

16. Zamknięcie obrad. 

 

U ważam za konieczną publikację całego 
„Porządku obrad”, który na pierwszym, 

inauguracyjnym posiedzenie ZG nie został w 
pełni zrealizowany. Ilość spraw do 
„załatwienia” nie na tyle wielka, by „porządku” 
nie zrealizować. A jednak nie udało się! 
Powodem, jak sądzę, tej inauguracyjnej wpad-
ki, było nadmierne „rozgadanie” uczestników i 
włączenie do obrad skargi Leszka Orkisza, na 
„Działalność ZG”. Skargi, która i tak nie była 
dyskutowaną (brak czasu), nie została przyjęta 
do dalszego procedowania (brak quorum w 
końcowej części obrad), była obecną w narracji 
przez cały czas obrad (11.00 - 16.00) wprowa-
dzając pewne napięcie i usztywnienie stano-
wisk w niektórych dyskutowanych tematach. 
Wspomnianą skargę Leszka Orkisza „na dzia-
łalność ZG SEiRP” publikuję in extenso na 
stronach 5 - 7. Dlaczego publikuję? Uważam, 
że jej treść jest na tyle istotna, by poznało ją 
szersze grono - co nie znaczy, że niżej podpisa-
ny, z jej zawartością w pełni się zgadza. 

Jerzy K. Kowalewicz 

Posiedzenie Zarządu Głównego 

Prezydium posiedzenia: Zdzisław Pietryka, Zdzisław Czarnecki, Jerzy Kaczmarczyk 

Delegacja z ZW SEiRP Olsztyn 
Lucjan Kołodziejczyk i Jerzy K. Kowalewicz 
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Słupsk 24 listopada.2014 
LESZEK ORKISZ 
Członek Zarządu Głównego 
Członek Honorowy SEiRP  

ZARZĄD.GŁÓWNY.. 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 

W WARSZAWIE 
 

SKARGA NA DZIAŁALNOSC PREZYDIUM. ZG 
 

Działając w oparciu o § 23.ust. 9 Statutu Stowarzyszenia składam do ZG skargę na działalność Prezy-
dium Zarządu Głównego w zakresie moich praw - członka Stowarzyszenia. 
 

ZASTRZEZENIE - w dniu 24.11.2014– mailem-  (ostatnia rozmowa ponaglająca z sekretariatem ZG miała 
miejsce około godz. 11.00), po mojej interwencji telefonicznej, a wcześniej mailowej został wreszcie 
przedstawiony członkom ZG. Protokół z posiedzenia Prezydium ZG  Protokół nosi datę. 6 listopada 2014..  
Nie miałem czasu na dokładna analizę treści tego dokumentu, a chcąc zdążyć z przekazaniem mojej 
skargi i ewentualne nieścisłości w relacji i wnioskach ofiarowuje temu organowi SEiRP. 
Na dzień 24.11.2014 r. na godziny przedpołudniowe nie było także podpisanego powiadomienia o po-
siedzeniu ZG i jego tematyce) mail rozesłano po godz.14.00. 
 

STAN FAKTYCZNY. 
 W dniu 6 listopada.2014 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego. W posie-
dzeniu, oprócz aktualnych członków Prezydium, wzięło udział kilku członków Stowarzyszenia związanych 
z tematyka posiedzenia. Niezależnie od tego w posiedzeniu brał udział Pan CO z organizacji warszaw-
skiej. Żaden z punktów zatwierdzonego posiedzenia nie przewidywał jakiejkolwiek roliwymagającej Jego 
obecności naPrezydium.ZG. Sam CO był zaskoczony i dopytywał się o swoja rolę w Prezydium) i upraw-
nienia. Uzyskał jedynie enigmatyczna i nie konkretną odpowiedz (z protokołu nie wiadomo kto udzielał 
odpowiedzi). Na dodatek odpowiadający(a) powoływał się na przepisy nie dotyczące sprawy lub w żaden 
sposób nie regulujące zagadnienia - w tym Ustawę (chyba o Stowarzyszeniach) i na Statut (chyba SEiRP). 
Nie wiadomo – z protokołu. - kto rzeczywiście prowadził posiedzenie. Jako pierwszy zabrał głos wła-
śnie CO i zabierał go kilka razy w najróżniejszych sprawach. W trakcie realizacji porządku obrad, po 
wystąpieniu Prezesa ZG Z. Czarneckiego po raz kolejny zabrał głos. „doproszony” - bez jakiejkolwiek pod-
stawy prawnej na posiedzenie Prezydium - CO (wspominałem już, że żaden z punktów porządku obrad 
nie przewidywał Jego relacji w jakiekolwiek sprawie—Stowarzyszenia lub osobistej ). 
CO wyraził OPINIĘ, że należy.zastanowić się. Nad UKARANIEM LESZKA. ORKISZA, KTÓRY WYSZEDŁ Z 
PROBLEMAMI STOWARZYSZENIA „NA ZEWNĄTRZ”... 
O dalszym ciągu „rozważań” CO na temat spraw STATUTOWYCH - w tym braku NORM DYSCYPLINUJA-
CYCH CZŁONKÓW!!!!! W protokole ujawnionym na 9 dni przed posiedzeniem ZG cały przebieg dyskusji 
nad problemem UKARANIA ORKISZA nie został w ogóle w protokole.oddany - a głos zabierało kilka 
osób. 
Nie wiadomo też dlaczego nie sformułowano wniosków z tego „SĄDU KAPTUROWEGO”, czy odstąpio-
no od jakichkolwiek dalszych działań. 
Nie dowiemy się z protokołu dlaczego w ogóle Przewodniczący obradom dopuścił do jakiejkolwiek 
dyskusji w „mojej” sprawie - pod nieobecność osoby zainteresowanej, naruszając podstawy Prawa o 
Stowarzyszeniach - nie wyłączając. konstytucyjnych praw obywatelskich. 
 

O C E N A. S T A N U. P R A W N E G O 
Działaność Stowarzyszeń opiera.się o Konstytucyjną zasadę wolności zrzeszania się:  

 Art. 58. 
Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się Zakazane są zrzeszenia, których cel lub działalność są 
sprzeczne z Konstytucją lub ustawą. O odmowie rejestracji lub zakazie działania takiego zrzeszenia 
orzeka sąd. 
W kontynuacji przepisów Konstytucji Sejm RP uchwalił ustawę pod nazwą.„Prawo o stowarzysze-
niach„ (ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 z póz. zm). Z przepisów tejże ustawy: Rozdział 1 Przepisy ogól-
ne: 
Art. 1. 1. Obywatele polscy realizują prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami 



 

 

Konstytucji oraz porządkiem prawnym określonym w ustawach 
Art. 6. 1. Tworzenie stowarzyszeń przyjmujących zasadę bezwzględnego posłuszeństwa ich członków 
wobec władz stowarzyszenia jest zakazane. 
2. Nikogo nie wolno zmuszać do udziału w stowarzyszeniu lub ograniczać jego prawa do wystąpienia ze 
stowarzyszenia. Nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do stowarzyszenia 
albo pozostawania poza nim. 
Rozdział 3. Nadzór nad stowarzyszeniami 
Art. 25. Organ nadzorujący ma prawo:  
 1) żądać dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia, w wyznaczonym terminie, odpisów uchwał walnego 
zebrania członków (zebrania delegatów),  
 2) (skreślony),  
 3) żądać od władz stowarzyszenia niezbędnych wyjaśnień. 
Art. 27. Organem nadzorującym terenową jednostkę organizacyjną stowarzyszenia jest organ.określony w 
art. 8 ust. 5, właściwy ze względu na siedzibę tej jednostki. 

Ze STATUTU SEiRP 
§ 2. 4. Stowarzyszenie jest organizacją działającą w ramach porządku prawnego 
obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, 
§ 14. W wewnętrznej działalności Stowarzyszenia obowiązują w pełni demokratyczne 
zasady równości praw i obowiązków wszystkich członków. 
§ 20. Członkowie zwyczajni mają prawo: 
3) brać udział w zebraniach i posiedzeniach władz wszystkich szczebli organizacyjnych Stowarzyszenia, w 
czasie których podejmowane są decyzje Stowarzyszenia, 
4) uzyskiwać bieżące informacje o decyzjach i uchwałach oraz działalności władz Stowarzyszenia wszyst-
kich szczebli, 
5) wysuwać postulaty i wnioski wobec wszystkich władz Stowarzyszenia, oceniać i poddawać krytyce 
działalność wszystkich władz Stowarzyszenia i poszczególnych członków, 
6) odwoływać się do wszystkich władz Stowarzyszenia, z wyjątkiem spraw uregulowanych odrębnie w 
niniejszym statucie, 
§ 23. 9. Wszystkie władze Stowarzyszenia są obowiązane: 
1).badać i rozpatrywać wnioski, prośby i zażalenia członków Stowarzyszenia oraz informować zaintereso-
wanych o sposobie załatwienia zgłoszonych spraw 
2) systematycznie informować swoich członków o podjętych uchwałach. 

Prezydium Zarządu Głównego.  
§ 30. 1. Prezydium ZG w składzie do 15 członków, kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia. Spośród 
składu Prezydium Zarząd Główny wybiera Prezesa, l-go Wiceprezesa, 1-4 Wiceprezesów oraz Sekretarza i 
Skarbnika, o ile nie zostali wybrani przez Zjazd w wyborach bezpośrednich 

Z REGULAMINU. ZG. - 2010 r 
Rozdział 2 Prezydium Zarządu Głównego 

Na posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego są zapraszani i mogą brać udział z głosem doradczym: prze-
wodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej i Prezes Zarządu Wojewódzkiego w Warszawie  

INNE OKOLICZNOŚCI FAKTYCZNE. 
W trakcie VII Zjazdu w Soczewce w związku z brakiem jakiejkolwiek reakcji zarówno ze strony Prezydium 
Zjazdu, jak i ewentualnie zainteresowanych kandydatów na funkcje Prezesa ZG na moje uwagi zgłoszone 
podczas tzw. Konwencji w Bydgoszczy, a dotyczące możliwości kandydowania na stanowisko Prezesa ZG. 
( I TYLKO, I WYŁACZNIE NA TO STANOWISKO, Z WYŁACZENIEM ZAKAZU KANDYDOWANIA NA KAŻDE IN-
NE) przez osobę posiadającą DOZYWOTNI TYTUŁ HONOROWEGO PREZESA ZG) – skierowałem do Zjazdu 
OFICJALNY WNIOSEK FORMALNY.-.o rozważenie moich zastrzeżeń. 
Pomimo tego, że Zjazd powołał KOMISJĘ REGULAMINOWĄ sprawa ta nie została do niej skierowana. W 
trakcie „dyskusji„ zabrali głos: kol. Krawczyk – Przewodniczący Zjazdu, kol. Grobelny – jeden z autorów 
Statutu, kol. Czarnecki – kandydat na funkcje Prezesa i ja. 
Kol. Krawczyk i kol. Grobelny także zauważyli,.że problem istnieje, a kol. Grobelny dodał, żetwórcy Statu-
tu takiej sytuacji (to znaczy, że kandydat będzie już „Honorowym Prezesem” po prostu nie przewidzieli i 
dlatego w statucie jest rozwiązana jedynie sprawa „członków honorowych” – będących członkami zwy-
czajnymi. 
W swoim wystąpieniu kol. Czarnecki nie zwracał uwagi na wszelkie okoliczności sprawy, a całość sprowa-
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dzał do tego – „jestem członkiem zwyczajnym i mam wszelkie prawa”. 
To, że będzie.„ DWU FUNKCYJNY” , na dodatek w części „DOZYWOTNIO” uznał za rzecz całkowicie nor-
malną. 
Wyniki głosowań (3 tury, w tym 2 remisowe) świadczą nie o tym, że SEiRP jest podzielone ale o tym, że 
znaczna część delegatów także dojrzała swoisty problem – o ile nie PRAWNY, TO DYSFUNKCJONALNY. 
OFICJALNIE (podczas Zjazdu) zapowiedziałem, że w sprawie swoich wątpliwości zwrócę się do stosow-
nych organów.Państwa o dokonanie kontroli następczej celem potwierdzenia legitymizacji nowo wybra-
nych władz SEiRP. O prawnych podstawach takich moich działań jako obywatela RP i CZŁONKA SEiRP 
napisałem powyżej. 
Sytuacja jaka zaistniała na posiedzeniu Prezydium ZG.- przy biernej postawie Prezesa ZG –(nie wiem jakie 
stanowisko zajmowali inni członkowie.Prezydium - a niestety protokoł tego akurat nie wyjaśnia - i jak 
reagowali na wypowiedzi i wnioski CO w sprawie jego nie dotyczącej nie uprawnionego, 
(„doproszonego”)stanowi ewidentny przykład naruszenia norm prawnych—nie tylko statutowych. 
Traktuję to zdarzenie ,jako nie dozwolony nacisk (nie użyje słowa - groźba) mający zniechęcić mnie do  
dalszych czynności związanych ze złożonymi skargami do Organu Nadzoru i Sądu Rejestrowego. Sytuacja 
ta jest potwierdzeniem wcześniejszych, nieoficjalnych wypowiedzi zawierających się w stwierdzeniu - 
„.no Orkisz się doczekał…”, itd. 
Zwracam się do Zarządu Głównego, jak we wstępie z równoczesnym wnioskiem, aby. Zarząd Główny 
skierował moją skargę - na podstawie §33.Statutu - do rozpatrzenia przez Główną Komisje Rewizyjną - w 
trybie pilnym  Skarga nie jest spersonalizowana z uwagi na to, że brak jest takiej możliwości -ze względu 
na lakoniczność (delikatnie mówiąc) protokołu – i stąd skarga ma charakter ogólny. 
(Nemo iudex in causa sua., łac.) Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie). 

STATUT.§ 33. 
Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy: 
1) kontrolowanie, co najmniej raz w roku do końca marca całokształtu działalności statutowej oraz go-
spodarki finansowej Zarządu Głównego Stowarzyszenia i jego Prezydium, oraz przedstawienie w tych 
sprawach wniosków i uwag na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego, 
 3) wydawanie władzom statutowym Stowarzyszenia zaleceń pokontrolnych w przypadkustwierdzenia 
uchybień w działalności, z określeniem terminów i sposobów usunięcia dostrzeżonych braków i niedocią-
gnięć, 

Do wiadomości 
 - Biuro Administracji i Spraw Wewnętrznych US Warszawa  

(Organ Nadzoru) 
LESZEK ORKISZ 

Dopisek Redakcji: 
Powyższy tekst Leszka Orkisza przeniesiony został w formatowaniu i treści nienaruszonej, czyli 
oryginalnej. Jedyne ingerencje jakie dokonano dotyczą wielkości czcionek i usunięcia „pustych” 
linii, by całość nie zanadto pogrubiła OBI. 

Jerzy K. Kowalewicz 
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Pan Jerzy KOWALEWICZ  
Redaktor Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego 

 Witaj Jurku! Proszę o zamieszczenie na łamach poczytnego OBI kilku zdań osobistych spo-
strzeżeń z ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 3.12.2014 r. Jestem świadom, że 
moje, ostre słowa nie wszystkim Czytelnikom OBI przypadną do gustu. Piszę to, co na sercu, bo 
jestem zwolennikiem dialogu, budowania, integracji a nie krytykanctwa, destrukcji, jątrzenia i 
przeszkadzania. Nie chcę, i nie życzę sobie,  by jedna, dwie osoby ,,podpalały" atmosferę w Orga-
nizacji, przedkładając swój (wątpliwy) punkt widzenia, czy własne interesy, nad wspólny cel Sto-
warzyszenia . 
 PS. Uważnie czytam(y) Wasze ( Twoje) OBI. Jestem pod wrażeniem interesujących tekstów i 
myśli w nich zawartych. Podpatruję Wasze rozwiązania, inicjatywy, starając się przeszczepiać je 
na świętokrzyski grunt. Zawsze prezentowałem, i prezentuję, pogląd, że praca z lepszymi od sie-
bie przynosi najlepsze owoce. Życzę Wam dalszego intensywnego rozwoju.   
 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, w imieniu świętokrzyskich emerytów, 
przesyłam, na Twoje ręce , Jurku, warmińsko-mazurskim emerytom i rencistom życzenia wszyst-
kiego co jest w życiu najwspanialsze i najcudowniejsze.Oby Niebiosa miały Was w swej opiece.  
Kielce 08.12.2014 r.     Józef Libuda Prezes ZW SEiRP w Kielcach. 
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Tego jeszcze nie było.... 

P orządek obrad ostatniego (3.12.b.r.)

posiedzenia Zarządu Głównego był bogaty. 
By się nie spóźnić oraz mając świadomość , iż 
będą podejmowane ważkie decyzje - sam wnio-
skowałem o inny, bardziej korzystny dla Kół 
oraz ZW/O, podział prowizji z tytułu ubezpie-
czenia grupowego a także o roczne zwolnienie 
powoływanych kół z obowiązku odprowadzania 
powinności składkowych na rzecz ZW/O, a 
tych ostatnich na rzecz ZG - przybyłem do sto-
licy dzień wcześniej.  Przed obradami kilka roz-
mów z Prezesami ZW, sondujących ich pogląd 
na mój wniosek o wsparcie podstawowych 
struktur. 

P o rozpoczęciu obrad, na wstępie, jeden z 
prezesów, „skargopisarz” - jak inaczej na-

zwać osobę, która w okresie 2-uch miesięcy 
skierowała pisemne skargi na decyzje Zjazdu, 
na Prezesa ZG, na Prezydium ZG, na Biuro ZG, 
na osoby, które pracując społecznie odwalają 
kawał dobrej roboty? - zaproponował zmianę 
kolejności omawianych tematów, wprowadza-
jąc, do pierwszej części, pokrywanie przez ZG 
kosztów dojazdu Prezesów ZW/O na posiedze-
nia Zarządu Głównego. Nie był to problem naj-
ważniejszy ale zebrani zaakceptowali. Dla pre-
zesa „skargopisarza” - a jakże - to podstawowe 
principium. Nasunęła mi się myśl;  - Dlaczego 
nie stawiał takiego wniosku w poprzedniej ka-
dencji, gdy Prezesi ZW/O przyjeżdżali na koszt 
swoich Zarządów, lub za osobiste środki ? - a 
tenże skargopisarz , jako członek tamtego Pre-
zydium ZG, korzystał z kasy Zarządu Główne-
go, nie obciążając swojego ZO ? No, dlaczego ? 
Odpowiedź nasuwa się sama. Dbałość o wła-
sne, partykularne interesy. Co tam inni. Ważne 
bym ja („skargopisarz”) na tym nie stracił. A 
może zyskał?  

S kargopisarz” nie czekał do końca obrad. Jego 
wyjście było precedensem i sygnałem dla 

innych osób, które też opuściły obrady (a może 
miały dość tej wstydliwej dyskusji?). W rezulta-
cie brak kworum uniemożliwił podjęcie wielu 
ważnych uchwał - jak chociażby prowizorium 
budżetowego i innych (o wsparciach dla Kół nie 
wspominając) 

P rzebiegiem obrad byłem zniesmaczony i 
zszokowany. Bardzo cenię zdania innych, 

rzeczowe argumenty, lecz nie wyrażam zgody 
na destrukcję, na to by dwie osoby zdominowa-
ły całodzienne obrady, a w konsekwencji unie-
możliwiły - poprzez konieczność odłożenia na 
bliżej nieokreślony termin - podjęcie najważ-
niejszych uchwał. Dwu takich, jeden zabierał 
głos około 30-krotnie a drugi niewiele mniej, 

całkowicie zburzyło przygotowany, przez wiele 
osób i akceptowany przez Prezydium ZG, porzą-
dek obrad. 

W y dwaj, Panowie! Opamiętajcie się! Zważ-
cie, iż inni też mogą mieć swoje racje. Być 

może część argumentów jest po Waszej stronie . 

Nie znaczy to jednak, że Wy, i tylko Wy, zawsze 
macie rację. Stawiam retoryczne pytanie: - Czy 
to jest zdrowe? To jest też brak szacunku dla 
innych. Pamiętajcie, że ,,kto wiatr sieje burzę 
zbiera''. W Waszym wykonaniu to nie zefirek a 
wiatr o sile orkanu. Z takimi zasadami postępo-
wania , z taką ,,mądrością'' i dbałością o wła-
sne cele nie będzie nam po drodze. Szkoda na-
szego czasu. Wy, w rytm toczonej w Pol-
sce ,,wojny wszystkich ze wszystkimi'', możecie 
przyczynić się do rozbijania naszej Organizacji. 
Czy o to Wam chodzi ? Mówię Wam stanowczo - 
NIE!!!  

J eśli przez lata nie korzystałem ze zwrotu za 
dojazdy to i teraz mogę zrezygnować ze zwro-

tu kosztów na wszystkie posiedzenia ZG propo-
nując to także „skargopisarzowi”. Czy zdecydu-
je się na to? Jeśli wyrazi zgodę, z góry, dzięku-
ję. Wzmocnimy nasze (często rachityczne) 
struktury (czyt. koła), a Zarząd Główny dołoży, 
bo Pan Prezes ZG widzi potrzebę wzmocnienia 
podstawowych struktur. To od ich pracy zależy 
najwięcej. 

N a koniec. Mam szczyptę żalu do Pana Pre-
zesa ZG, że prowadząc obrady, dopuścił do 

ich zdominowania przez dwu ,,żelaznych'' - a 

może natarczywych? - dyskutantów. A może 
wynika to z wrodzonej uprzejmości, taktu i oso-
bistej kultury Pana Prezesa? Ja nie pozwolił-
bym na coś takiego. Nie jestem zwolennikiem 
tzw. ,,zamordyzmu'', ale w tamtym dniu istnia-
ła potrzeba zdyscyplinowania co niektórych. 

S zanowny Panie Prezesie ZG. Więcej odwagi! 
Większość jest z Panem. Tak trzymać! Nie 

popuszczać! Widzę potrzebę, i zarazem koniecz-
ność, przyjęcia oraz rygorystycznego stosowa-
nia zasady, iż w czasie obrad, w określonej 
sprawie, można wypowiadać się jeden raz (np. 
2-5 min) + ewentualnie ad vocem. Nic poza 
tym. Jeśli takiej zasady nie wprowadzimy to 
najbliższe posiedzenia, jak ostatnie, będą zmar-
nowane. Nie możemy do tego dopuścić !  

Kielce 08.12.2014 r. 
Józef Libuda  

Prezes ZW SE i RP w Kielcach 

Sporo w tym OBI publikacji na temat pierw-
szego posiedzenia Zarządu Głównego SEiRP 
w dn. 3.12.2014 r. Posiedzenie, które inau-
gurując nową, kolejną kadencję Stowarzysze-
nia pozostawiło po sobie jak najgorsze wraże-
nie braku dyscypliny, przegadanego „na pu-
sto” czasu obrad, niepotrzebnych insynuacji i 
podejrzeń o nieuczciwe motywy pewnych 
działań. Sądzę, że czas skończyć te swary i 
zapomnieć je, zwłaszcza, że główny temat: 
sporu: „prawomocność wyboru obecnych 
władz SEiRP” został rozstrzygnięty. O tym to 
właśnie informuje w kolejnej publikacji, na 
kolejnych stronach OBI Leszek Orkisz, po 
otrzymanej w tej sprawie decyzji Urzędu Nad-
zoru.          Jerzy K. Kowalewicz 
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CZŁONKOWIE ZG SEiRP 
W Warszawie 

 

Zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym otrzymałem z Urzędu Stołecznego miasta Warszawy pi-
smo informujące o braku podstaw prawnych do podjęcia  w stosunku do Stowarzyszenia Eme-
rytów i Rencistów Policyjnych działań nadzorczych określonych w  przepisach  ustawy „ Prawo 
o Stowarzyszeniach”.  
 

Jest to odpowiedz na mój wniosek dot. zbadania prawidłowości wyboru Władz Stowarzysze-
nia przez VII Krajowy Zjazd Delegatów odbyty  w  Soczewce- podkreślam – wyboru przez Zjazd. 
 

Zwracam uwagę na to, że cała procedura wyjaśniająca przez US Warszawy prowadzona była „ w 
sprawie”  a nie jak twierdziły niektóre (zainteresowane)osoby- „ad personam; Konkluzja koń-
cowa dotyczy Stowarzyszenia a nie poszczególnych członków „Władz”. 
 

Stanowisko US nie będzie przeze mnie zaskarżane w żadnej formie . Moim celem nie  była 
„walka” z nowo wybranymi Władzami SEiRP, ale zwrócenie się do właściwego organu Pań-
stwa o rozwianie  wątpliwości prawnych. Decyzja US kończy sprawę właśnie w warstwie praw-
nej i bo stwierdza, że obowiązujące w chwili obrad VII Zjazdu normy statutowe SE i RP nie były 
przeszkodą w wyborze aktualnego Prezesa ZG i członków Prezydium ZG, którym tą  drogą 
składam gratulacje i życzenia  dobrej pracy na  rzecz Stowarzyszenia 
 

Organ nadzoru nie dokonywał ocen tychże norm oraz ich przydatności i celowości a jedynie ba-
dał czy są i czy obowiązują. 
 

Organ nadzoru nie zajmował się także – co podkreślił w uzasadnieniu - poza statutowymi 
„konwencjami” oraz innymi zjawiskami mającymi faktycznie miejsce, ale nie opisanymi w 
normach statutowych – bez względu na to jakie skutki wywoływały. 
 

Nie będę ustosunkowywał się do decyzji US Warszawy a w swojej bieżącej działalności - jako  
członek Z.G - nadal będę podejmował (o ile zajdzie taka konieczność) -w ramach obowiązują-
cych procedur statutowych - wszelkie czynności mające na celu zrealizowanie zapowiedzi – w 
tym ogłoszone osobiście przez Prezesa Z.G - „zmiany oblicza” Stowarzyszenia, metod działania 
jego  „Władz” i czytelnego . ekonomicznie uzasadnionego i celowego wydatkowania społecz-
nych pieniędzy swoich członków. 
 

Leszek  Orkisz  -   Słupsk -    29.12.2014  r 
 

PS. Proszę przyjąć najlepsze Życzenia Noworoczne 2015 r. 
 
 

N a publikację tekstu uzyskałem zgodę autora. Tak jak przy publikowanej wcześniej „skardze”, 
zachowana została czcionka, formatowanie, jak i kolorystyka, czy pogrubienia oryginału. Przy 

okazji pozwolę sobie na osobistą nadzieję, że w ostatnim akapicie pod słowami (cytaty skopiowa-

ne z tekstu powyżej): „nadal będę podejmował (o ile zajdzie taka konieczność)…”, „wszelkie 
czynności mające na celu zrealizowanie zapowiedzi…”,   nie pobrzmiewa jakaś ukryta groźba, o 

jakichś tajemniczych koniecznościach Leszek myśli i czy ten cytat nie ma nic wspólnego, z uzna-
niem racji Zjazdu w Soczewce przez Urząd Nadzoru.  
Ta „sprawa”, ten etap historii Stowarzyszenia przechodzi więc do historii, etap który nie był ła-
twym i wniósł do naszych przekonań i zachowań wiele wątpliwości. Każdy z nas, członków SEiRP 
posiadał przecież jakieś „swoje” zdanie o zaistniałej, jak się okazało w końcu, pozornej sprzeczno-
ści co do wykładni przepisów Statutu. Ważne, że wątpliwości zostały rozwiane w stopniu umożli-
wiającym normalną i efektywną działalność Zarządu Głównego, potwierdzając legitymizację wybo-
ru przez VII Zjazd. 
Pozostając w przekonaniu o znanej i uznanej prawości i dobrej woli Leszka Orkisza dołączam się 
do Jego Noworocznych życzeń. 

Jerzy K. Kowalewicz 



 

 

Materiał ten przesyłam po przeczytaniu Waszego 
Biuletynu, a zwłaszcza oceny pozjazdowej B. 
Makowskiego. 
Wiem, że nie jest to miód na Wasze serca, ale 
taka jest rzeczywistość, od której nie ma uciecz-
ki. 

Pozdrawiam całą Redakcję i gratuluję.  
Jan Papis. 

S ędzia Przysucha, w zawodzie od 1984 r., od 
1999 r. w sądzie okręgowym, a ostatnio dok-

torant Uniwersytetu Śląskiego, jawi się jako wy-
raźnie zaangażowany po jednej stronie sporu. 
Znany jest jego udział w konferencji naukowej 
zorganizowanej w Sejmie w kwietniu zeszłego 
roku przez Jerzego Jaskiernię, byłego posła 
SLD. Jeden z paneli dotyczył problematyki: 
„Prawa człowieka a rozliczanie z przeszłością”. 
Obok sędziego Przysuchy, który wygłosił referat 
o związaniu sędziego prawem niegodziwym, wy-
stąpili również mec. Damian Sucholewski, re-
prezentujący w sądach wielu esbeków walczą-

cych z obniżeniem im emerytur, czy Krzysztof 
Polkowski, były funkcjonariusz WSI, według 
mediów – szkolony w Moskwie przez GRU. 

A le jak wynika z relacji z konferencji Federacji 
Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, 

gwoździem programu było przyjęcie apelu 
„adresowanego do Przewodniczącego Europej-
skiego Trybunału Praw Człowieka – Deana 
Spielmanna w sprawie rozwiązań prawnych 
władz polskich wobec byłych funkcjonariuszy 
organów bezpieczeństwa państwa”. Apel podpi-
sali przedstawiciele stowarzyszeń grupujących 
dawnych funkcjonariuszy PRL: prezydent Fede-
racji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczy-
pospolitej Polskiej, prezes Stowarzyszenia Eme-
rytów i Rencistów Policyjnych oraz prezes Związ-
ku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Pań-
stwa. 

I ch stanowisko wobec ustawy dezubekizacyjnej 
jest jednoznacznie negatywne. Związek Byłych 

Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa stwier-
dza m.in., że ustawa ta „jest źródłem prawa nie-
godziwego!”. 

C zy w związku z takim zaangażowaniem się 
sędziego Przysuchy nie powinien on wyłączyć 

się z rozpatrywania tego typu spraw? 
– Jeżeli sędzia ujawnia swój punkt widzenia w 
takich sprawach, które zbliżone są do tego pro-
blemu, to nie powinien orzekać, powinien się 
wyłączyć – uważa sędzia w stanie spoczynku 
Bogusław Nizieński, były rzecznik interesu pu-
blicznego. Czytając uzasadnienie pytania praw-
nego do Trybunału w Luksemburgu, prawnicy 
zwracają uwagę, że ma ono charakter 
„ideologiczny”. I tak sędzia stwierdza, że 
„wartości demokracji liberalnej poprzez pryzmat 
Ustawy 2009 stają się fasadowe, bowiem, tak 
jak kiedyś pisali sofiści, nazwanie rzeczy zmienia 
rzecz”. „Jeśli nazwiemy prace w służbach bezpie-
czeństwa państwa jako udział w bezprawiu a 
dawny ustrój realnego socjalizmu jako zbrodni-
czy totalitaryzm, godny tylko potępienia to 
wszelkie analityczne uzasadnienia w obrębie 
prawa zdają się być zbędne” – spekuluje Przysu-
cha. 

W ykazuje się także znajomością 

„leninowskich technik” określania zakresu 
obowiązywania praw obywateli, które jego zda-
niem zastosowałby sąd oceniający historię i mo-
ralność obywateli. 
Dalej sędzia straszy powrotem diagnozy „K. 
Marksa o charakterze klasowym prawa”. Przyta-
cza także współczesnego klasyka nurtu komuni-
stycznego Slavoja Žižka „diagnozującego działa-
nie władzy sądowej”. Nie pomija również przemy-
śleń stalinowca mjr. Zygmunta Baumana piszą-
cego w jednym z esejów „o wykluczonych z praw 
politycznych poprzez brak praw socjalnych”. 
„Ustawa 2009 zaburza ciągłość państwa gdyż 
sąd ma oceniać historie i wybory obywateli, któ-
rzy zawierzyli określonej ideologii ograniczającej 
społeczne wykluczenie” – tłumaczy w końcu by-
łych esbeków sędzia Marek Przysucha. 

Jan Papis 
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Odpytywanie za myśli napisane. 

P rzywołany do tablicy (przez Jana Papisa w 
tekście „Sędzia zaangażowany” - przyp. JKK) 
w jakimś stopniu sam sprowokowałem ten 

stan rzeczy. I dobrze mi tak. Oczywiście spodzie-
wałem się innego punktu widzenia nie tak pro-
stackich spostrzeżeń i refleksji moich adwersa-
rzy jednak muszę powiedzieć, że nawet taka 
krytyka jest w gruncie rzeczy budująca. Świad-
czyć to nawet może, że moi oponenci jednak nie 
są całkowicie bierni. Gdzieś tam zasłyszałem 
takie stwierdzenie, że prawdziwa cnota krytyki 
się nie boi. Tak jak to mówią dzisiejsi ateiści 
„Pod Bogiem” daleko mi od tej cnoty, ale niekie-
dy z krytyką udaje mi się poradzić. Ta zewnętrz-
na krytyka, ocena, inny punkt widzenia zawsze, 
pomimo swojej zjadliwości i nierzadko, braki 
obiektywizmu ma w dużym stopniu formę kryty-

ki konstruktywnej. Pobudza do działania   

W  tym momencie odrobina wyjaśnienia. Nie-
którzy moi adwersarzy są zdania, że nie 

koniecznie im po drodze z kolegami ze służby, 
którzy mają w swoich aktach personalnych na 
przykład  zbrukanie swoje kariery służeniem w 
takich formacjach jak np. UB, SB, pełnienia 
funkcji Komendantów różnych szczebli itp. itd.  
W moim odczuci najprościej mówiąc jest to swo-
ista paranoja. Kilka lat temu (tak to już było 
kilka lat temu) pisałem o zbędnych podziałach 
na tych co pracowali tylko na przykład w Biu-
rach Dowodów Osobistych w latach powojen-
nych, i tych innych. Mój punkt widzenia został 
delikatnie mówiąc  odebrany jako napaść na 
„uczciwych funkcjonariuszy” itp. bzdury. Do-

(Ciąg dalszy na stronie 11) 
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dam nijako przy okazji, że wielokrotnie podkre-
ślałem, apelowałem, namawiałem do wspólnych 
działań. Moje stwierdzenie w „ w kupie siła” to 
nie tylko pustosłowie. Okazało się, że był to 
krzyk na puszczy.  

K oleżanki i Koledzy. Osobiście jako ten dryfu-
jący w meandrach światopoglądowych agno-

styk, nigdy, ale to nigdy, nikogo nie oceniałem w 
płaszczyźnie jego poglądów politycznych, z pry-
zmatu przynależności do tych czy innych orien-
tacji wyznaniowych. Jednak moim zdaniem, 
podkreślam jest to pogląd Bohdana Makowskie-
go s. Władysława uważam, że to czy ja tak jak i 
w przeszłości tak i w chwili obecnej mający okre-
ślonym światopoglądowy punkt widzenia nie 
powinienem być traktowany (na zasadzie odpo-
wiedzialności zbiorowej) jako człowiek gorszego 
gatunku, a dosłownie nazywany jako wyzuty z 
jakichkolwiek praw obywatelskich. Dzieje się to, 
co pragnę podkreślić, w Kraju niezawisłym, su-
werennym, w którym zgodnie z konstytucją jest  
rozdział pomiędzy kościołem a państwem. Ale to 
jeszcze nie wszystko. Na dzień dzisiejszy we 
wszelkiej maści przekazach medialnych (O! zgro-
zo m.in. publicznych) jesteśmy stawiani w 

pierwszym szeregu przed nawet ówczesnymi de-
cydentami, jako ci którzy mordowali, utrzymy-
wali przy władzy barbarzyńców, dyktatorów ko-
munistycznych i sowieckich najemników. Gdzie 
ja żyję!!?? Tyłek mi spuchł, bo za każdym razem 
kiedy słyszę takie głupoty szczypię się w niego, 
bo mam wrażenie że śnię. Swego czasu jeden z 
działaczy SLD zaserwował nam hasło: „Chcemy 
normalności”. Kochani, jakie to fajne hasło. Nic 
tylko podpisać się pod nim dwoma rękoma. Ja 
osobiście uważam, że jak ktoś był swołocz, wał-
koń, to nie zależnie od systemu politycznego, 
jego zapatrywań politycznych czy światopoglądo-
wych winien być odbierany jako osoba nie uczci-
wa. Złodziej, malwersant, po prostu jest zwy-
kłym  przestępcą. Dziś ludzie obdarzeni  wielkim 
mandatem zaufania społecznego po ujawnieniu 
ich niecnych poczynań, twierdzą zgodnie z nowo 
obecnym hasłem: „Polacy nic się nie stało!”. 
Osobiście prowadziłem (Tfu!!) za czasów tej 
wrednej Komuny dochodzenia, kiedy to urzędnik 
gminy wyłudził pieniądze za wystawienie nie 
należnej delegacji. Nie wiem, czy to jest ironia 
losu, czy też moje kiepełe nie nadąża, ale kiedyś 
nazywano tego typu osobników po imieniu: zło-
dziej, hochsztapler, malwersant, dziś nierzadko 
mówi się, że jest to człowiek mało operatywny, 
mało przedsiębiorczy, a w ostateczności, że ko-
niunktura mu nie wyszła. A w tym wszystkim ci, 
którzy jawią się jak ta przysłowiowa Kasandra 
doby obecnej, bardzo często należą do tej drugiej 
grupy. Dziś jak już o tym mówiłem nie liczy się 
ich wiedza, fachowość, doświadczenie i profesjo-
nalizm, lecz to, że z jakiego namaszczenia, z ja-
kiej opcji politycznej się wywodzą. Wtedy stają 
się monopolistami na wiedzę o ekonomii, bizne-
sie , zarządzaniu , a na pojęciach takich wznio-
słych haseł  jak patriotyzm, honor i ojczyzna 

znają się najlepiej z zachowaniem jak to oni mó-
wią wartości chrześcijańskich.. 

P rzepraszam, za tak jednoznaczne przedsta-
wienie moich poglądów i samookreślenie mo-

jej postawy doby obecnej, lecz ja, co pragnę pod-
kreślić, nie mogę i właśnie mój honor oficera (co 
prawda w stanie spoczynku) nie pozwala na to, 
aby godzić się na obrzucanie błotem nas wszyst-
kich wiernie i lojalnie służących dla Kraju funk-
cjonariuszy minionych służb. Właśnie służenia 
dla niezawisłego, suwerennego Kraju. Kraju, 
który był uznawany, czy się obecnym politykom 
podoba czy też nie, przez cały świat. W swoim 
subiektywnym odczuciu uważam, że nie muszę 
udowadniać tego ,że jak kiedyś byłem uczciwy to 
dziś nic mnie złego nie może spotkać ze strony 
Kraju, któremu oddałem moje młode lata, nawet 
przy zmianie rządzącej opcji politycznej. Flaga ta 
sama. Orzeł powrócił do swojej korony. Konsty-
tucja z gruntu ta sama, poza zamianami pream-
buły. Wykreślono lojalkę wzglądem Sowietów,  
ale jak na razie nie oficjalnie powstała nowa za-
leżność wasalska z tymi zza wielkiej wody i tymi 
z włoskiego buta, jest zachowana ciągłość firm, 
urzędów Ba! Tytuły naukowe zostały zachowane. 
No właśnie tytuły dla wybranych tak i tylko tak. 

I okazuje się, że to już wszystko, bo ta reszta to 
tylko dla namaszczonych doby obecnej. Pochów-
ki zasłużonych dla Kraju generałów tak, ale … z 
wykluczeniem cmentarzy przeznaczonych tylko i 
wyłącznie dzisiejszym, słusznie zasłużonym oso-
bom i oczywiście, bez ceremoniału godnego oso-
bie zmarłej. Paranoja. W sumie i taki stan rzeczy 
też potrafię zrozumieć wymaga to jak sądzę, z 
faktu że „rewolucja wymaga ofiar”. Lecz nie mo-
gę pojąć sposobu w jakim dziś traktuje się (tak 
to można powiedzieć) pokonanych. Przy tak 
wzniosłych słowach, przy tak bardzo często, po-
wtarzanych sloganach (inaczej tego nie jestem 
stanie określić) i dewaluacji tych wzniosłych 
haseł: Bóg, Honor i Ojczyna na każdym kroku 
„dowala” się ludziom o innych poglądach, a tych 
z ówczesnej władzy zwłaszcza. W tym stanie rze-
czy nasuwa się nawet  nie retoryczne, lecz kon-
kretne pytanie: jakie stanowisko winniśmy zająć 
My? My wszyscy jako społeczność w odczuciu 
nowej władzy wykluczona. Poddać się z pokorą? 
Nałożyć siermiężną szatę i popiołem posypać 
czoło?. Ostatnio wyczytałem w tych zwariowa-
nych blogach, że ci z Berkut-u (ukraińskiej 
służb specjalnych) padali na kolana i przepra-
szali przed ikonami. Przepraszam, ale sadzę, że 
jest to stan wysokiego stadium zidiocenia. Wy-
daje mi się, że z pokorą przyjęliśmy fakt naszego 
wykluczenia z życia politycznego. W tych małych 
ojczyznach nie do końca udało się to naszym 
przeciwnikom. My tu, w małych środowiskach 
znani z imienia, nazwiska, i jak to ruskie mówią 
po „otczestwie”, bardzo często spotykamy się 
życzliwością. Z szacunkiem. W przypadku, kiedy 
to któryś z naszych kolegów w służbie nawalił, 
był na bakier z prawem, to wszelkie zarzuty kie-
rowano jedynie pod jego adresem. Pod adresem 

(Ciąg dalszy ze strony 10) 
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konkretnej osoby. Tu uogólnienia nie sprawdziły 
się. Tu ta dziwna weryfikacja miała całkiem inny 
charakter. I jest to chyba jedyny pozytywny ak-
cent tych niecodziennych przemian dziejowych. 
My nadal żyjemy naszym lokalnym środowisku, 
naszym mieście bez możliwości anonimowego 
ukrycia się. To jest właśnie swoiste odnalezienie 
się doby obecnej.  

A by nie być gołosłownym w swoich rozważa-
niach przytoczę taki oto przykład. W 1998 

roku w Giżycku była seria spotkań z Maciejem 
Kuroniem s. Jacka Kuronia. M.in. był konkurs 
kulinarny. W związku z tym, że poza zaintereso-
waniami historycznymi lubię spędzać czas w 
przysłowiowej kuchni wystartowałem w konkur-
sie i zająłem I miejsce.  
Po części oficjalnej było spotkanie w mniejszym 
gronie. Z nieżyjącym już Maciejem spędziłem 
kilka przesympatycznych chwil. A jak wiadomo 
przy odrobinie spożytych trunków języki się roz-
kręciły i Maciej dowiedział się gdzie pracowałem 
i jakie getry nosiłem. I proszę sobie wyobrazić, 
że z jego ust padły jakże znamienite słowa: 
„błądzić jest rzeczą ludzką ale przyznać się do 
błędu jest to wielką odwagą”. Obydwaj doszliśmy 
do tej samej konkluzji, że moja służba dla Kraju 
nie była błędem młodego człowieka, lecz global-
na polityka i nasze wewnętrzna polityka dopro-
wadziły do tego, że dziś (a było to 16 lat temu) 
Polacy są podzieleni i tylko nasza rozwaga wiara 
w człowieka może doprowadzić do naszego po-
jednania Polsko – polskiego. Nasuwa się pytanie 
co jest powodem, że tego węzła nie możemy roz-
wikłać. Ba, nawet kościół katolicki nigdy, ale to 

nigdy, nie dążył do zaprzestania naszych we-
wnętrznych waśni, a nawet ich wyciszenia. Kto 
jest temu winien? Czy nawet nasz ewentualne 
ukorzenie się zmieni ten stan rzeczy? Na bazie 
dotychczasowych spostrzeżeń i na bazie swojego 
życiowego doświadczenia z całą stanowczością 
sadzę, że nie. To się nie może udać. I właśnie w 
tym stanie rzeczy pozostaje nam zachowanie 
naszej dumy, naszego honoru. Być może historia 
za ileś tam lat będzie napisana przez history-
ków, a nie polityków i może okazać się, że tak 
nie do końca wszystko  można było poszufladko-
wać w barwach białe – czarne, a już w polityce 
zwłaszcza. Należy zadać sobie sprawę, jak to 
dyktuje nam codzienność, że w życiu doczesnym 
dominuje jednak kolor szary. 

K ończąc dziejesz spotkania z czytelnikami OBI 
w dalszym ciągu proszę i nawołuję w zasa-

dzie o dwie najbardziej istotne kwestie:  

 1° Nie bądźmy bierni w sytuacji, kiedy to 

oczernia się nas, a nawet nasze dzieci za coś 
czego nie uczyniliśmy, 

 2° Dążmy do scalenia naszego środowiska. 

Nie pozwólmy aby tworzono wewnętrzne po-
działy. Nie poddawajmy się. Zdają sobie spra-
wę, że chodzić z podniesionym czołem jest 
niezmiernie trudno, ale jak honorowo, to tyl-
ko przyszłość okaże. 

J eden z Kolegów w ramach polemiki był uprzej-
my nadesłać komentarz dotyczący sędziego, 

który przeciwstawił się ustawie deubekizacyjnej. 
Głownie kierował się zasadą: Pacta sunt servan-
da – umów należy dotrzymywać. Owego Sędziego 
określił bym mianem sprawiedliwego w gronie 
sprawiedliwych, ale inaczej. No cóż, jest to jeden 
z nielicznych przedstawiciel Temidy, w tym mo-

(Ciąg dalszy ze strony 11) 
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Własnoręcznie napisane przez M. Kuronia 
dedykacja, obok M. Kuroń i jego życiowe 
credo. (obok). Poniżej: Pogrzeb matki Kuronia 
(23 listopad 1982 r. gazeta). Maciej stoi z 
opuszczoną głową po lewej stronie Jacka 
Kuronia.  



 

 

mencie Don Kichotem zwanym, który zgodnie z 
zasadą prawdy obiektywnej i w sumie własnego 
sumienia poszukiwał sprawiedliwości nawet w 
Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Na 
efekty jego poczynań musimy jeszcze poczekać, 
chociaż już widać, iż naciski naszych polityków 
decydująco wpływają na utrzymaniu hańbiącej, 
nawet europejski wymiar sprawiedliwości, usta-
wę. Jaki finał spotkał szanowanego sędziego ?. 
Wiadomo, że ten kto występuje w obronie minio-
nych służb to: wróg, swołocz, a w ostateczności 
syn Komucha. Na dzień dzisiejszy Sędzia Przy-
sucha w dniu 23 września br. został przez Sąd 
Dyscyplinarny – Sądu Apelacyjnego w Krakowie 
ukarany karą nagany.  Jak twierdzi sam zainte-
resowany, za to, że ośmielił się zastosować bez-
pośrednio przepisy konstytucji i na ich podsta-
wie zakwestionować legalność decyzji ZUS 
(obniżenie emerytur). Obwiniony zapowiada zło-
żenie odwołania do Sądu Najwyższego. Zdaniem 
sędziego akurat ten uwzględniony przez sąd za-
rzut był dla niego najbardziej kuriozalny. No bo 
jak można zarzucać sędziemu, że rozstrzygając 
sprawę, zastosował wprost konstytucję – zasta-
nawia się Marek Przysucha. – To dla mnie kwe-
stia zasad. Sędziowie nie mogą przecież obawiać 

się, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności 
dyscyplinarnej za to, że spróbują pójść pod prąd 
i przełamać linię orzeczniczą – deklaruje Marek 
Przysucha. W celu zapoznania się z komentarza-
mi jakie padły pod adresem Sędziego odsyłam 
do Gazety Prawnej. Tam jeden z pismaków napi-
sał nawet, że jak ktoś jest tak stronniczy (?!J), 
patrzcie Państwo doszukiwanie się prawdy 
obiektywnej nazywane jest w naszej obecnej rze-
czywistości stronniczością winien być odsunięty 
od rozstrzygania tego typu spraw. Wypisz wyma-
luj jak to miało miejsce w naszej rzeczywistości 
emeryckiej. Nie wszyscy może pamiętają, gwoli 
przypomnienia dodam, że Kolega Jan Papis był , 
określając to najprościej tym wątpiącym w kwe-
stie statutowe, a konkretnie czy Honorowy Pre-
zes Stowarzyszenia ma prawo być wygranym na 
czynnego Prezesa. Z tematem tym występował w 
trakcie spotkań przedzjazdowych i nawet na 
Zjeździe Krajowy. Nie czynił intryg, nie prowadził 
wojny podjazdowej, lecz w sposób statutowy ofi-
cjalnie wystąpił ze swoimi wątpliwościami.  (O 
tym pisałem w moim spotkaniu  z szanownymi 
czytelnikami w listopadowym wydaniu OBI). 
Jednak nie doczekał się on konkretnych wyja-
śnień. Temat do końca nie został wyjaśniony, a 
spotkał go ze strony dokooptowanego jedynie z 
prawem głosu doradczego członka Zarządu 
Głównego przysłowiowy kopniak Mianowicie ów-
że członek ZG SEiRP wystąpił z wnioskiem o 
ukaranie Kolegi J. Papisa karą dyscyplinarną za 
…, no właśnie, dochodzenie prawdy obiektyw-
nej ?!. Bo miał czelność mówić o swoich wątpli-
wościach. Bo swoim dochodzeniem prawdy osła-
bił autorytet Stowarzyszenia. W tym momencie 
chce się powiedzieć to, co mówią w Grajewie: 
nóż w kieszeni mi się otwiera. Panowie oficero-

wie tak nie wypada. Ja jednak zakończę swoje 
spotkanie z szanownymi czytelnikami stwierdze-
niem Henry’ego Fondy: „Don’t find fault, find a 
remedy” co na język polski znaczy: nie szukaj 
winy (winnego), szukaj rozwiązania (problemu).  

T ytułem reporterskiego przekazu informuje, że 
miało u nas miejsce spotkanie pt. opłatkowe, 

na które zgłosiło się 9 (słownie dziewięć osób) z 
koła o wymiarze około 100 członków ( o współ-
małżonkach nie wspomnę). Chociaż opłatka nie 
mieliśmy było sympatycznie i była okazja podsu-
mowania minionego roku. 

Giżycko dnia 19.12.2014  
Bohdan Makowski s. Władysława 
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Szanowny Panie Jerzy!  
Dziękuję za systematyczne przesyłanie informa-
cji. Jednak zauważam z przykrością, że redak-
cja, jak też ZG SEiRP w Warszawie oraz ZBFSOP 
i strona posła  Janusza Zemke zaprzestała pu-
blikacji w sprawie zmniejszonych emerytur poli-
cyjnych. Bardzo duża grupa zainteresowanych 
została pozbawiona jakichkolwiek informacji w 
tym przedmiocie. A przecież rzekomo "w jedności 
siła", tym bardziej że sprawy toczą się dalej, 
przed sądami okręgowymi, sądami apelacyjnymi 
a ostatnio i sądem najwyższym w formie skarg 
kasacyjnych. Wystarczy wejść na stronę sądu 
apelacyjnego w Warszawie z zakładką orzecznic-
two, gdzie jest publikowana gama orzeczeń na 
dzień dzisiejszy 3663 szt., w tym orzeczenia dot. 
funkcjonariuszy msw i czytając orzeczenia w 
formie" zaawansowanej", można ocenić całość 
lektury. Bowiem orzeczenia są w podobnych 
sprawach różne, niespójne, odbiegają od rzeczy-
wistości i zaprzeczają sobie nawzajem. Pomimo, 

że postanowienie SN wskazuje" aby iść raczej w 
kierunku oceny charakteru służby" a nie struk-
tury organizacyjnej ,sądy dalej orzekają wg tej 
struktury (choć nie wszystkie), uzasadniając że 
ustawodawca nie przewidział takiej możliwości. 
Ale też ustawodawca nie zakazał wyrokowania z 
uwzględnienie" oceny charakteru służby", jak 
wskazał  SN w swoim postanowieniu. Szkoda że 
problematyka ta zanika z opracowań, w tym też 
Waszej redakcji, i nikt jej nie podejmuje, a doty-
czy armii ludzi upokorzonych i oszukanych 
przez kapitalistyczny reżim. Proszę przyjrzeć się 
sprawie, czy nie należy aktywować tej problema-
tyki, w imię sprawiedliwości społecznej i pomocy 
ludziom pokrzywdzonym, którzy jednak nadal 
walczą. Wstyd mi szczególnie za centralę w War-
szawie w tym przedmiocie!. 
 

Z wyrazami szacunku i poważaniem  
Mieczysław. ms50 <ms50@op.pl> 
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Szanowny Panie Mieczysławie! 

P odzielam Pańskie uwagi na temat odwetowe-
go charakteru ustawy o obniżeniu świadczeń 

emerytalnych wielu grupom byłych funkcjona-
riuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatel-
skiej oraz rozczarowanie polityczną stronniczo-
ścią, w tej sprawie, polskich organów ochrony 
prawnej. Należy dodać, że emeryci policyjni nie 
uzyskali również satysfakcji w Europejskim Try-
bunale Praw Człowieka w Strasburgu, który 
odmówił rozpoznania ich skargi z przyczyn poli-
tycznych. 

W  aktualnych uwarunkowaniach zostały 
wyczerpane możliwości uchylenia lub 

zmiany przedmiotowej ustawy, za którą opowie-
działy się władze państwa polskiego i sądowa 
instytucja europejska powołana do  ochrony 
praw człowieka. 

P ozostaje tylko możliwość kwestionowania 
błędnej interpretacji lub zastosowania prze-

pisów w/w ustawy w sprawach indywidualnych, 
jak bezzasadne uznanie emeryta za byłego funk-
cjonariusza organów bezpieczeństwa państwa 
(np. służba lub studia w WSO Legionowo, służ-
ba w pionie polityczno-wychowawczym, w pionie 
łączności), obniżenie emerytury za okres urlopu 
wychowawczego lub objęcie ustawą ludzi będą-
cych na etatach ze stopniem służbowym, którzy 
nigdy nie wykonywali policyjnych zadań służbo-
wych, jak trenerzy sportowi, zawodowi sportow-
cy, specjaliści wykonujący wyłącznie swój za-
wód: lekarze, informatycy, itp. oraz obniżenie 
renty rodzinnej. 

W  tych sprawach udzielana jest bieżąca po-
moc prawna osobom zainteresowanym ze 

strony organów SEiRP, w tym Zarządu Woje-
wódzkiego w Olsztynie. 
Na stronach internetowych i w biuletynach in-
formacyjnych organów Stowarzyszenia publiko-

wane są orzeczenia sądowe na korzyść odwołu-
jących się, odbiegające od utartych schematów. 
Jest faktem, że publikacji na ten temat jest  co-
raz mniej, gdyż bardzo rzadko jakiś sąd odważy 
się mieć inne zdanie na temat wykładni ustawy 
niż Trybunał Konstytucyjny lub Sąd Najwyższy, 
które to organy - będące niejako sumieniem na-
rodu - uznały, że już samo podjęcie służby w 
organach bezpieczeństwa państwa było aktem 
nagannym. 

P oglądy te, działania Instytutu Pamięci Naro-
dowej oraz negatywne oceny polityczne ze 

strony Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
tych co służyli poprzedniemu ustrojowi, służą 
do zamykania ust wszystkim oponentom tzw. 
ustawy deubekizacyjnej, w tym nawet życzliwym 
nam niektórym politykom. 

T rudno dziwić się zatem, że ci, którzy stali się 
obiektem politycznego odwetu i nagonki me-

dialnej mają coraz mniej jawnych obrońców i 
szans na doświadczenie sprawiedliwości zgodnej 
z deklarowanymi przez nasze państwo prawami 
człowieka. 

N ie mniej jednak, ludzie uczciwi i odważni - 
nawet wbrew obowiązującej poprawności 

politycznej - powinni przeciwstawiać się złu, 

także ubranemu w majestat państwa prawa, 
jeżeli to zło jest niesprawiedliwością i wyrządza 
ludziom krzywdę. 

Z arząd Wojewódzki SEiRP w Olsztynie, w mia-
rę swoich możliwości, w dalszym ciągu bę-

dzie pomagał tym, którzy się o taką pomoc zwró-
cą oraz inspirował Zarząd Główny stowarzysze-
nia do systematycznego publikowania nietypo-
wych orzeczeń sądowych w sprawach odwoław-
czych emerytów policyjnych, aby osoby zaintere-
sowane mogły skorzystać z innej konstytucyjnej 
wykładni prawa w niezakończonych jeszcze pro-
cesach sądowych. 

Z poważaniem Redakcja OBI. 

List do Redakcji 



 

 

J uż po raz trzeci mundurowi z regionu spotkali 
się na wspólnej, organizowanej tym razem 

przez Straż Pożarną, Wigilii. W towarzystwie 
zwierzchników, współpracowników, przyjaciół 
służb, także liczne grono policjantów i emerytów 
policyjnych z SEiRP, składało świąteczne życze-
nia. „To spotkanie to doskonała okazja do tego, 
żeby przekazać nasze serdeczne myśli swoim 
współpracownikom, przyjaciołom i ich rodzinom. 
To dobry pomysł i tu podziękowania dla gen. 
Józefa Gdańskiego szefa warmińsko-mazurskich 
policjantów, za wprowadzenie tej tradycji. Za-
zwyczaj widzimy się podczas realizacji kryminal-
nych, wypadków, a dziś odświętnie zatrzymuje-
my się na chwilę, by podać sobie rękę, podzielić 
się opłatkiem.” – powiedział jeden z uczestników 
spotkania. 
„Życzymy sobie przede wszystkim zdrowia, po-
myślności, spokoju. Wiemy, że nie wszyscy będą 
mogli spokojnie świętować przy wigilijnym stole 
z rodziną. Policjanci, strażacy i inni koledzy w 
mundurach będą pełnić służbę. Pamiętajmy o 
nich.  Skoro Boże Narodzenie, to także i prezen-
ty. Jako policjanci mieszkańcom regionu dajemy 
naszą codzienną pracę, a w konsekwencji po raz 
kolejny mniej przestępstw, wypadków na dro-
gach. Więcej spraw w kontekście osób pokrzyw-
dzonych przestępstwem zostało pozytywnie roz-
wiązanych, czyli zatrzymaliśmy podejrzanych. 
Zabraliśmy przestępcom 30 kg narkotyków. Ka-
tegorycznie podchodzimy do spraw związanych z 
przemocą domową. Dostosowujemy swoje struk-
tury do rozwijającej się rzeczywistości, dlatego 
powstała sekcja do walki z cyberprzestępczością” 
– podsumował 2014 rok gen. Józef Gdański Ko-
mendant Wojewódzki Policji w Olsztynie. 
 
SEiRP Olsztyn, reprezentowali podczas Wigilii 
kol. Jan Szymczak i Andrzej Sieradzki—obaj na 
zdjęciach u góry szpalty. 
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SPOTKANIE OPŁATKOWE  
W LIDZBARSKIM KOLE SEiRP 

G rudzień to miesiąc przygotowań do nadcho-
dzących świat Bożego Narodzenia oraz wy-

czekiwanie Nowego Roku. To również czas spo-
tkań różnych grup zawodowych, społecznych czy 
towarzyskich na tzw. OPŁATKU. Zwyczajowi te-
mu znanemu w Polsce od XVIIIw. nadawane są 
różne nazwy. Związane one są z opłatkiem, wigi-
lią , świętami i nowym rokiem ale genealogicznie 
jest to zwyczaj jak najbardziej świecki nie mają-
cy nic wspólnego z Ostatnią Wieczerzą czy  Eu-
charystią. Charakter spotkania zależny jest od 
oprawy jaką nada mu organizator. 

T akie właśnie spotkanie w lidzbarskim Kole 
SEiRP odbyło się 13 grudnia 2014 r.o godzi-

nie 16.30.Zorganizowano je w miejscowym barze 

SMAK. Jak co roku frekwencja  dopisała i tym 
razem.  Na uroczysty wieczór przybyło w sumie 
37 osób. Honorowym gościem uczestników spo-
tkania z ramienia kierownictwa KPP był I-szy 
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w 
Lidzbarku-Warmińskim mł. insp. Mariusz Ko-
złowski. Towarzyszyła mu sympatyczna córeczka  
Ola. 

C zęść oficjalną wieczoru poprowadził prezes 
Koła, który powitał gości oraz koleżanki i 

kolegów. Wszystkim złożył życzenia świąteczne i  
noworoczne. Podobne życzenia w imieniu kie-
rownictwa i załogi  KPP przekazał zebranym 
insp. Mariusz Kozłowski. Z kolei kol. Gerard 
Wichowski-członek zarządu Koła SEiRP i Prze-
wodniczący Stowarzyszenia Mniejszości Niemiec-
kiej w Lidzbarku-Warm. oraz członek ścisłych 
władz krajowych tej organizacji zaprosił wszyst-
kich na Spotkanie Adwentowe mniejszości Nie-

mieckiej w dniu 14.12.2014 r w Lidzbarskim 
Domu Kultury. 

D alsza część lidzbarskiego spotkania to dzie-
lenie się opłatkiem, składanie wzajemne 

życzeń, poczęstunek przy wspólnym stole, który 
przy wtórze kolęd, rozmowach i wspomnieniach 
trwał prawie do godziny 22.00.Wszyscy uczest-
nicy lidzbarskiego spotkania opłatkowego dzię-
kują właścicielom i pracownikom baru SMAK za 
przygotowanie tej wspanialej uroczystości. Tą 
drogą przekazują im oraz wszystkim Koleżan-
kom i Kolegom ze Stowarzyszenia Emerytów i 
Rencistów Policyjnych najlepsze życzenia.  
 

Życzą  
wspaniałych świąt Bożego Narodzenia  

i szczęśliwego Nowego Roku. 
 

Tekst i zdjęcia: Lucjan Fiedorowicz 
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Udana inauguracja. 
Koło SEiRP w Olsztynie, macierzyste koło więk-
szości członków Prezydium Zarządu Wojewódz-
kiego, zakończyło uroczystym spotkaniem pod-
sumowanie działalności w 2014 r. 
Zebranych powitał kol. Leszek Maruszewski, 
p.o. prezesa Koła i kol. Wiesława Andrzejczyk - 
skarbnik. 
Na nowy rok członkowie koła zapowiadają 
wzmożenie działań i spotkań integracyjnych, by 
przyciągnąć nowych członków i „rozruszać” tych, 
którzy już nimi są. 
Przy kawie, herbacie i cieście omówiono problem 
wytypowania kandydata do funkcji prezesa Koła 
i organizacji wycieczek w przyszłym roku. 
Zauważono też konieczność urealnienia listy 
członków Koła i pozbycie się „martwych dusz”. 
Na spotkanie przybył zaproszony Prezes Koła 
Emerytów przy NSZZ Policji, kol. Arkadiusz Ha-
siuk. 
 W czasie spotkania zaplanowano inaugurację 
Nowego Roku w lutym 

Jerzy K. Kowalewicz 
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Bartoszyce, dnia 17.12.2014r. 
Pan 
Jerzy Kowalewicz 
Prezes Zarządu Woj. SE i RP 
w Olsztynie 

Informuję, że w dniu 12 grudnia 2014r. w godz. 
16,00 – 22,00 Zarząd Koła Stowarzyszenia Eme-
rytów i Rencistów Policyjnych w Bartoszycach 
zorganizował spotkanie integracyjno – opłatkowo 
– noworoczne dla członków Koła. 
Podczas spotkania podzielono się opłatkiem oraz 
złożono życzenia świąteczno – noworoczne. 
Spotkanie przebiegło w serdecznej i spokojnej 
atmosferze. 
W spotkaniu uczestniczyło 17 osób. 
(Zdjęć nie wykonano ze względu awarii aparatu 
fotograficznego). 

P R E Z E S Henryk  Biculewicz 
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Testament czy darowizna? Czy lepiej zapisać 
mieszkanie w testamencie czy podarować? Da-
wać pieniądze na mieszkanie - czy od razu 
mieszkanie? Jakie będą konsekwencje tych de-
cyzji? 

PIOTR SKWIROWSKI 
 

Takie pytania dręczą nas najczęściej w sytuacji, 
gdy chcemy pomóc dziecku, wnukowi, zapewnić 
mu dach nad głową i lepszy start w samodzielne 
życie. 
TESTAMENT CZY DAROWIZNA 
Darowizna działa od razu. Testament - po śmier-
ci. Inaczej mówiąc, mieszkanie przekazane w 
darowiźnie od razu przechodzi na własność ob-
darowanego. To zapisane w testamencie - dopie-
ro po śmierci jego dotychczasowego właściciela. 
No i testament łatwiej odwołać. 
Babcia, która chce podarować swoje mieszkanie 
wnuczce, może się obawiać, że wnuczka, gdy już 
przejmie lokal, w którym mieszka, uprzykrzy jej 
życie albo oddają do domu opieki. Babcia może 
próbować odwołać darowiznę. Nie jest to jednak 
takie proste. Odwołanie darowizny jest możliwe, 
jeśli obdarowany dopuści się względem darczyń-
cy tzw. rażącej niewdzięczności. Kiedy mamy do 
czynienia z rażącą niewdzięcznością? Przepisy 
tego jasno nie precyzują. Zostawiają to do oceny 
sądowi. 
Z całą pewnością rażącą niewdzięcznością jest 
przestępstwo przeciwko darczyńcy. W ten spo-
sób może być także oceniane unikanie udziele-
nia pomocy darczyńcy, który znajdzie się w trud-
nej sytuacji. Odwołanie darowizny mogłoby też 
nastąpić, gdyby po zawarciu umowy stan mająt-
kowy darczyńcy znacznie się pogorszył - do tego 
stopnia, że wykonanie darowizny oznaczałoby 
uszczerbek dla jego własnego utrzymania. Ina-
czej mówiąc, umowę darowizny można by też 
było odwołać, gdyby np. w przypadku klęski ży-
wiołowej darczyńca stracił dużą część majątku i 
aby się utrzymać, powinien 1 móc sprzedać po-
zostałą jego część zapisaną już komuś w umowie 
darowizny. Odwołanie darowizny następuje 
przez oświadczenie złożone obdarowanemu na 
piśmie. 
Uwaga! Rozwiązania umowy darowizny nie moż-
na żądać po upływie dwóch lat od jej wykonania. 
Z testamentem jest łatwiej. Spadkodawca może 
w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, 
jak i jego poszczególne postanowienia. Odwoła-
nie testamentu może nastąpić w ten sposób, że 
spadkodawca sporządzi nowy testament albo w 
zamiarze odwołania poprzedni zniszczy. Może też 
dokonać w testamencie zmian, z których będzie 
wynikała wola odwołania jego wcześniejszych 
postanowień. To wszystko sprawia, że osoba 
sporządzająca testament nie musi się obawiać, 
iż ten, kto ma po niej dziedziczyć, nagle przesta-
nie o nią dbać, zacznie ją źle traktować, bo ma 

pewność, że i tak przejmie majątek. 

DAROWIZNA W MASIE SPADKOWEJ 
Każda darowizna to potencjalne uszczuplenie 
majątku tego, kto daje. Czyli uszczuplenie przy-
szłego spadku. A to już pociąga za sobą konse-
kwencje. 
Zgodnie z polskimi przepisami darowizny, któ-
rych za życia udzielił spadkodawca, są w dzie-
dziczeniu ustawowym (czyli gdy nie ma testa-
mentu i odbywa się ono na podstawie kodeksu 
cywilnego) zaliczane do masy spadkowej. 
Dotyczy to darowizn zarówno dla osób z najbliż-
szej rodziny, jak i spoza niej. Także dla obcych. 
Różnica jest taka, że do masy spadkowej wlicza 
się wszelkie darowizny przekazane za życia 
spadkobiercom i osobom uprawnionym do spad-
ku, natomiast w pozostałych przypadkach liczą 
się darowizny udzielone do dziesięciu lat wstecz. 
Wartość darowizny dolicza się do wartości pozo-
stałego majątku, a następnie tak wyceniony spa-
dek dzieli między spadkobierców. W tym podzia-
le uwzględnia się przy tym owe darowizny. Ina-
czej mówiąc, udział w spadku dla osoby, która 
otrzymała wcześniej darowiznę, jest o tę darowi-

znę pomniejszany. 
W kodeksie cywilnym zapisano to w następujący 
sposób: „Zaliczenie na schedę spadkową prze-
prowadza się w ten sposób, że wartość darowizn 
(...) podlegających zaliczeniu dolicza się do spad-
ku lub do części spadku, która ulega podziałowi 
między spadkobierców obowiązanych wzajemnie 
do zaliczenia, po czym oblicza się schedę spad-
kową każdego z tych spadkobierców, a następ-
nie każdemu z nich zalicza się na poczet jego 
schedy wartość darowizny (...) podlegającej zali-
czeniu”. 
Przykład. Dwoje dzieci dziedziczy po ojcu. Są 
jedynymi spadkobiercami, dziedziczą więc po 
połowie. Do podziału jest majątek o wartości 
miliona złotych. Jest w tym darowizna dla córki 
- mieszkanie warte dziś250 tys. zł, które dostała 
od ojca jeszcze za jego życia. Do tego dochodzi 
dom ojca wart 500 tys. zł i 250 tys. zł jego osz-
czędności. W sumie więc 250 tys. zł „starej” da-
rowizny i 750 tys. zł „nowego” spadku. Podziało-
wi na pół podlega ich łączna wartość. Nie jest 
więc tak, że dzieci dzielą między siebie na pół 
750 tys. zł. Dzielą cały milion. Syn dostaje z tego 
500 tys. zł, a córka 250 tys. zł, bo wcześniej już 
dostała mieszkanie za 250 tys. zł. 
Ważne! Gdy darowizna przekracza wartość 
udziału spadkowego osoby obdarowanej, osoba 
ta nie musi zwracać nadwyżki ponad wartość 
tego udziału. Gdyby więc córka z naszego przy-
kładu dostała od ojca w ramach darowizny600 
tys. zł. przy masie spadkowej wartej milion zło-
tych, to nie musiałaby bratu zwracać 100 tys. zł 
do przypadającego nań udziału w połowie spad-
ku. 
 

(Ciąg dalszy na stronie 23) 
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DAROWIZNA A ZACHOWEK 
Zachowek to rodzaj zabezpieczenia członków 
najbliższej rodziny spadkobiercy pominiętych w 
testamencie. Mogą oni wystąpić do spadkobiercy 
o zapłatę kwoty, która by się im należała, gdyby 
nie zostali odsunięci od dziedziczenia. Czyli o 
zachowek. Wysokość zachowku to 2/3 wartości 
udziału spadkowego, który przypadałby wystę-
pującej o niego osobie przy dziedziczeniu usta-
wowym, jeśli jest ona małoletnia lub trwale nie-
zdolna do pracy, albo 1/2 wartości tego udziału 
w pozostałych wypadkach. O zachowek mogą 
wystąpić na przykład dzieci pominięte w testa-
mencie na rzecz konkubiny ojca.  
Uprawniony do zachowku może o niego wystąpić 
do osoby, która otrzymała od spadkodawcy da-
rowiznę zaliczaną do masy spadkowej, ponieważ 
z tego powodu jego spadek się zmniejszył. Trze-
ba jednak pamiętać, że roszczenie o zachowek i 
przedawnia się z upływem pięciu lat od otwarcia 
spadku. 
MIESZKANIE CZY PIENIĄDZE DLA DZIECKA 
Kolejna zagwozdka: kupić mieszkanie na siebie i 
potem podarować je dziecku? Czy może podaro-
wać dziecku pieniądze, żeby sobie samo kupiło 
mieszkanie? Z podatkowego punktu widzenia 

obie operacje są neutralne. To dlatego, że daro-
wizny od członków najbliższej rodziny (zarówno 
pieniędzy, jak i mieszkania) są zwolnione z po-
datku od spadków i darowizn (pod warunkiem 
spełnienia warunków zwolnienia, m.in. zawiado-
mienia urzędu skarbowego o przyjęciu darowi-
zny). 
Uwaga z mieszkaniem dla małoletniego dziecka! 
Tu zdecydowanie lepiej - można powiedzieć: bez-
pieczniej -jest kupić mieszkanie na siebie i poda-
rować dziecku. Chodzi o to, że dając małoletnie-
mu dziecku pieniądze na zakup mieszkania, 
rodzice mogą się narazić na poważne kłopoty, bo 
do tego, żeby dysponować pieniędzmi małolet-
niego dziecka, potrzebna jest zgoda sądu rodzin-
nego. - W takie pułapki wpada wiele osób. A 
przecież sposób na ich uniknięcie jest bardzo 
prosty, rodzice najpierw muszą kupić mieszka-
nie na siebie, a dopiero potem podarować je 
dziecku - podpowiadają notariusze. 
Podobnie jest zresztą z zamianą mieszkania po-
darowanego małoletniemu dziecku na większe. 
Potrzebna jest zgoda sądu. Lepiej więc najpierw 
zamienić mieszkanie, a dopiero potem podaro-
wać dziecku. 
MIESZKANIE W ZAPISIE WINDYKACYJNYM 
Przedmiotem zapisu windykacyjnego mogą być 
m.in. nieruchomości, czyli dom, mieszkanie, ale 
też ziemia. Spadkodawca może skierować zapis 
windykacyjny nie tylko do członka najbliższej 
rodziny, lecz także do dalszego krewnego, a na-
wet osoby z nim niespokrewnionej. Przedmiot 
zapisu windykacyjnego jest wyłączany z masy 
spadkowej. Pozostała część spadku nierozdyspo-
nowana w formie zapisu podlega jednak normal-
nemu podziałowi w ramach dziedziczenia. Co 
ważne, osoba, która przyjmie w zapisie np. 
mieszkanie, może nadal uczestniczyć w postępo-

waniu spadkowym dotyczącym pozostałej części 
majątku zmarłego. Jej udziały w tym dziedzicze-
niu nie są w żadnym stopniu ograniczone. 
Uwaga! Przedmiot zapisu w chwili otwarcia 
spadku musi należeć do spadkodawcy. 
Zapis windykacyjny można odrzucić. To ważne, 
bo czasami przedmiot spadku obciążony jest 
długami. Spadkodawca do śmierci może odwołać 
zapis albo sprzedać rzecz objętą zapisem. 
PODATEK OD SPADKU I DAROWIZNY 
Ów podatek to nie jest coś, co powinno przesą-
dzać o wyborze jednego lub drugiego sposobu 
przekazania domu czy mieszkania, a także in-
nych składników majątku. Z prostego powodu – 
ok kilku lat najbliższa rodzina tego podatku w 
ogóle nie płaci. O ile dopełni kilku prostych for-
malności. Nie płaci, nawet jeśli spadek bądź da-
rowizna są bardzo, bardzo cenne. I spadek, i 
darowizna są objęte zwolnieniem podatkowym 
bez względu na ich wartość. Trzeba tylko pamię-
tać, że najbliższa rodzina w podatku spadkowym 
to nie to samo co najbliższa rodzina w życiu. Nie 
są więc w sensie podatkowym najbliższą rodziną 
teściowa i teść. A także zięć czy synowa. Najbliż-
sza rodzina w podatku spadkowym to: małżo-
nek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, pasier-

bowie, ojczym, macocha, rodzeństwo. 
Przekazane w spadku (także z zapisu windyka-
cyjnego) lub darowiźnie składniki majątku od 
tych osób trzeba zgłosić w urzędzie skarbowym 
(chyba że ich wartość nie przekracza 9637 zł) na 
specjalnym formularzu. Na zgłoszenie jest sześć 
miesięcy. Bez niego zwolnienia nie będzie. Daro-
wizna pieniężna, jeśli ma być zwolniona od po-
datku, musi wpłynąć na konto bankowe obdaro-
wanego. 
Niekiedy jednak podatek trzeba zapłacić. Jego 
wysokość zależy od stopnia pokrewieństwa łą-
czącego spadkobiercę czy obdarowanego ze 
spadkodawcą bądź darczyńcą. Ważny jest tu 
podział na grupy podatkowe. 
Grupa pierwsza - są tu teściowie, synowa, zięć. 
Jest także najbliższa rodzina, jednak jej członko-
wie zapłacą podatek tylko wtedy, gdy nie spełnią 
warunków zwolnienia podatkowego, czyli nie 
zgłoszą spadku lub darowizny w urzędzie skar-
bowym, a w przypadku darowizny przyjmą pie-
niądze bez pośrednictwa banku czy poczty. 
Grupa druga - to dalsza rodzina, m.in. ciotki i 
wujkowie. 
Grupa trzecia - osoby niespokrewnione. 
Podatek płaci się według specjalnej skali podat-
kowej. Najniższy podatek płacą osoby zaliczone 
do pierwszej grupy, najwyższy - te z trzeciej gru-
py. 
W podatku spadkowym jest też specjalna ulga 
mieszkaniowa dla osób, które nie mają zwolnie-
nia z tego podatku. Ulga obejmuje mieszkania o 
powierzchni do 110 m kw. Podatek płaci się od 
wartości nadwyżki ponad te 110 m kw. Czyli 
jeśli mieszkanie ma 120 m kw. - od wartości 10 
m kw. 
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Okrągłozdaniowy kaznodzieja 
Mówi, jakby wygłaszał kazania, 
w czym wykazuje  
  nawet fantazję 
i zawsze ma okrągłe zdania 
na wszystko i każdą okazję. 
 
Źródło siły 
Było tak w przeszłości. 
Jest. I chyba będzie stale,  
jedni widzą siłę w jedności, 
zaś inni w podziale 
 
Argumenty na maczugi 
Może niektórych Polaków  
   Oburzy 
ten wywód o nich nie długi, 
że pośród nich niektórzy, 

łatwo zamieniają argumenty  
   na maczugi. 
 
Zasady kadrowe 
Ma jasne zasady ten  
   „kadrowiec”. 
Są one takich podziałów 
   powodem, 
że „swój”, to świetny fachowiec, 
a „obcy, to z sitwy rodem. 
 
Upolicyjnienie 
Metody policyjne urzekły 
   niejednego, 
wielu idea taka nęci, 
by mieć policję do wszystkiego, 
nawet do moralności 
 i narodowej pamięci. 
 
Przeciw nadużywaniu słowa 
„budować”. 
Choć nie można języka 
krępować, 
to należałoby się tego dobić, 
by zwyczajnie, zamiast wciąż 
   budować, 
ludzie wreszcie chcieli  
   coś robić. 
 
Podwaliny przyjaźni 
W każdej przyjaźni powstają 
   szczeliny, 
zwłaszcza po pewnym okresie 
chyba, że przyjaźń ma  
   podwaliny 
we wspólnym interesie. 
 

Uzasadnienie sporów 
Nie wszystkim się udało 
wyzbyć do reform oporów, 
gdy ludzi czynu wciąż za mało, 
a zbyt wielu reformatorów. 
 
Sprzedaż idei 
Wbrew idealistycznej nadziei, 
w którą obejrzysz się stronę, 
trwa wymiana idei 
na rzeczy i na mamonę. 
 
„Chcemy” 
Gdyby słowo „chcemy” 
  i odmiana jego 
oznaczały działania realnej 
   natury, 
to siłą słowa tego 

można by przenosić góry. 
 
Sława o herosie 
Sława o niejednym herosie, 
choć rodziła się w rozgłosie, 
to ku jego zdumieniu 
umierała w zapomnieniu. 
 
Problem z dnem. 
Rzecz tak się ma, 
że wszystko jedno, 
czy dna są dwa, 
czy tylko jedno. 
 
Dźwigania krzyża 
Każdy swój krzyż ma, 
nikt się od tego nie wymiga, 
różnica jest tylko ta, 
że nie każdy sam go dźwiga. 
 
Siew i zbiór 
Tak się dzieje 
 w każdej epoce, 
że ten co sieje, 
nie zawsze zbiera owoce. 
 
O naturze Polaków 
Nie bez racji jest zdanie, 
że przypisano Polaków naturze 
wzajemne kłótnie i opluwanie 
oraz wojny na górze. 
 
Nie odbierać nadziei 
Z nadziei się rodzi życie 
ona życie wspiera, 
błądzi, kto jawnie lub skrycie 
ją człowiekowi odbiera. 

Pytania o przysłowia 
Mówi się „Kradzione nie tuczy”, 
ale jest słaby punkt tej struny, 
bo wątpiący: mruczy, 
a skąd się biorą  
 przestępcze fortuny? 
 
Znaki czasu 
Czasy się zmieniają, 
co mass media głoszą, 
jedne pomniki rozbierają, 
a inne wciąż wznoszą. 
 
Chwyty u fortele 
W życiu spotykamy się z tym, 
że uczciwości jest niewiele, 
a dominują w nim 
różne chwyty i fortele. 
 
Ucho Temidy 
Ślepa Temida - to tylko kram, 
bo nie widzi, tylko słucha, 
więc prawda dla niej - tam, 
gdzie nadstawi ucha. 
 
Ślepota Temidy 

Ślepota Temidy - to wada. 
Nic więc dziwnego, 
jak się często jej zdarza, 
że właśnie dopada 
jakiegoś kozła ofiarnego 
zamiast  rzeczywistego 
   zbrodniarza. 
 
Reguły 
Reguły były i są takie 
bez względu na historyczne 
    etapy 
dla bogatych są dobra  
   wszelakie 
biedni dostają ochłapy. 
 
Czy los jest ślepy? 
Można rzec - życie poznawcze, 
tak, los jest ślepy, lecz  
   z wyjątkami 
na ogół łaskawszy 
dla tych z mocnymi plecami. 
 
Pojednawcza gadanina 
W pojednaniu nikłe będą 
   Wyniki 
mimo ciągłego o tym gadania, 
gdy wielu jest skłonnych do 
   bijatyki, 
a tak mało do pojednania. 
 

Zakrzyczana prawda 
Prawd wygłaszanych jest bez 
    liku 
i taki wniosek z mnogości tej, 
im więcej o jakiejś prawdzie 
   krzyku, tym 
prawdy tej jest mniej. 
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Kazimierz Otłowski 

„Świat polityki 
i polityków” 
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Okładka pierwsza: Ławeczka jesienna w Jakubowie/Olsztynie 

Okładka tylna: Ławeczka zimowa w Jakubowie/Olsztynie 

Konto Bankowe Zarządu Wojewódzkiego 
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH 

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE 
Bank Zachodni WBK 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 

Adres do korespondencji: 

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie 
Sekcja Socjalna 

ul. Partyzantów 6/8 
10-950 Olsztyn 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych 

Prezydium Zarządu Wojewódzkie SEiRP w Olsztynie 
Informuje: 

Merytoryczne posiedzenia tego gremium (w pełnym składzie) odbywają się: 
W każdą pierwszą (nie „świąteczną”) środę miesiąca w godz. 10.00-12.00. 

W pozostałe środy miesiąca, w biurze ZW SEiRP, członkowie Prezydium ZW 
pełnią dyżury w godz. 10.00-12.00 



 

 

 

Olsztyński Biuletyn Informacyjny 
Wydawnictwo Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Olsztynie.  

Redaguje: Jerzy K. Kowalewicz , fotoreporter OBI; Janusz Jurgielewicz. 
Archiwum OBI znajduje się na stronie: http://spoti.pl/katalog/1?Keywords_u=zwseirp&x=0&y=0 (skopiować link „wkleić” w przeglądarce) 

E-mail: redakcjaobi@wp.pl tel. kom. 606 427 396 lub 519 340 125. 
Posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego SEiRP i Kolegium Redakcyjnego odbywają się w siedzibie ZW SEiRP,  

10-542 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 41 tel. 89 522 56 00 w każdą środę w godz. 10.00-12.00 
 

mailto:redakcjaobi@wp.pl

