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MIESIĘCZNIK ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W OLSZTYNIE 

Bartula 
- Apel ZG SEiRP 

Orkisz 
- o stawaniu się 

- Makowski 
- o nieszkodliwej  
   miłości 

Wnukowicz 
- o karnawale w WSPol 

Żach 
- o karnawałowej  
  integracji 

Kobryń 
- o motylich skrzydłach 

Kowalewicz 
- o pałacach i dworach 
- o posiedzeniu ROS 

Zemke 
-  do Timmermansa 

Jankowski 
- o pomocy 

 dezubekizowanym 
- oświadcza 

Czuchnowski 
- o „milicjantach” 

Błaszczak 
- do policjantów 

Puchała 
- do Jacobsa 

Kostrzewski 
- o emeryturach 
- o długach dziedziczeń 

Otłowski 
- o polityce i politykach 
  wierszem 

 

 

Ni to zima ni to wiosna 
Pora szarug nie radosna 
Drzewa nagie mokre stoją 
W stupor wpadły i czekają 
By złociste słońca lance 
Ciepłym dzionkom dały szanse 
By radością rozsłoneczną  
Ranka blask trwał do wieczora 
Wiosny! Wiosny! - woła Polak 
Może się odwróci dola 
         JKK 
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  5 I stało się - Leszek Orkisz 
  7. Prawdziwej miłości nawet małżeństwo 

 nie zaszkodzi - Bohdan Makowski 
10. Zabawa karnawałowa w WSPol 

    - Zdzisław Wnukowicz 
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    - Janusz Zemke 
17. Ustawa dezubekizacujna trafi do  
  Strasburga - Rafał Jankowski 
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19. Oświadczenie NSZZ Policjantów 
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   - Mariusz Błaszczak 
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  - Grażyna Wereszczyńska 
25. List otwarty do Emmanuela Jacobsa 
  - gen. Franciszek Puchała 

27. Czerwona generalicja kontratakuje 
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28. Emerytury ciach po cichu 

- Wojciech Czuchnowski Gazeta Wyborcza 
32. Waloryzacja rent i emerytur 

- Leszek Kostrzewski Gazeta Wyborcza 
34. Dziedziczenie długów 
- Katarzyna Klukowska Gazeta Wyborcza 
36. 99 absurdów prawnych - internet 
37. Nekrologi: Wiktor Kardasz, Ryszard  

    Jan Marszałek 

38. O polityce i politykach wierszem 

   - Kazimierz Otłowski 

Od Redakcji 

R edakcja OBI, tak jak 
cała społeczność sto-

warzyszona w SEiRP ocze-

kiwała, i nadal oczekuje, 

wyraźnego samookreślenia 

się - także priorytetów 

swojej działalności przez 
członków Prezydium ZG. 

Wypadki losowe, których 

doświadczył nowo wybra-

ny na Warszawskim 

NKZD, nie powinny wyha-
mować, czy chociażby spo-

wolnić działań Prezydium. 

Nie powinno też powodo-

wać nie posiadania wizji 

S t owar z y s z en i a  n i e 

„przydzieleniem” zakresu 
obowiązków „nowym”, któ-

rych jedynie zdjęcia opu-

blikowało OBI 81. God-

nym szacunku wyjątkiem 

jest odzew Leszka Orkisza 
(str. nr 5 tego wydania) na 

prośbę skierowaną przez 

OBI ku całemu składowi 

nowo wybranego prezy-

dium. Tłumaczenie: nie 

określonego „pola działa-

nia” przecież nie zakazuje 

mieć wizji, w którym kie-

runku pójdzie SEiRP, na 
jakich tematach powinno 

skupić swoje priorytetowe 

działania… Sądzę, że za-

działał w tym momencie 

„obronny oportunizm” za-

kazujący „wychodzenia 
przed szereg” - tym więk-

szy szacunek dla Leszka 

Orkisza. 

Miesięczny okres, okres 

tak „gorącego” dla wielu z 
nas, szukających pomocy i 

wsparcia w obliczu zagro-

żenia odebraniem środków 

do godnej egzystencji, bra-

ku wyrazistego działania 

budzi niepokój i stonuje 
aprobatę, by nie napisać 

entuzjazm, jaki miał miej-

sce po wyborze obecnego 

prezesa SEiRP. Koniecz-

ność zmiany takiego oglą-
du chwilowego wyciszenia 

poczynań ZG jest oczeki-

wane 

A  oczekiwania są ol-

brzymie. Z jednej stro-

ny to zapobieżenie de-

strukcyjnym chęciom po-

działu kolegów, na tych 

którzy nie dają się wrzucić 
do „jednego worka” razem 

z „esbekami”, którym już 

wcześniej nadano stygmat 

„służby w organizacji prze-

stępczej”, chcą się odciąć i 

nie pozwolić się tam umie-
ścić. Z drugiej natomiast, 

sądzą, że jak się „odetną”, 

jak pokażą, że „esbecy” są 

im wstrętni, że zostali po-

zytywnie zweryfikowani i  
ofiarnie służyli zmienionej 

Ojczyźnie, będą mogli li-

czyć na łaskawość 

„prawodawcy”,  który 

„zapomni” o ich służbie 

„totalitarnemu państwu”. 
Temu służy właśnie art. 

8a zmienionej ustawy: 

ukorzyć się, złożyć samo-

krytykę, przeprosić za 

„bycie”, za wcześniejsze 
urodzenie się i... czekać 

na łaskawe zmiłowanie 

władzy. 

S porą część OBI zajmują 

materiały dotyczące 

działań Stowarzyszeń 
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zrzeszonych w Federacji 

Stowarzyszeń Służb Mun-
durowych Rzeczpospolitej 

Polski ej z zakresu porad 

pomocnych w obronie praw 

nabytych do rent i emery-

tur mundurowych. Nie 

wszystkie (co z oczywistych 
względów jest niemożliwe), 

jakie ukazywały się ostat-

nio w różnych mediach i 

autorskich tekstach prze-

syłanych bezpośrednio do 
Redakcji. Ograniczenia z 

całą pewnością wynikły, nie 

z braku miejsca, a raczej z 

rozsądnego podejścia do 

czasu, który PT Czytelnicy 

mogą poświęcić pismu i 

jego lekturze. Ale i tak po-

zostaje niedosyt, można 

było więcej, można było 
inne teksty wybrać, czy in-

nych autorów. 

Z tego też względu prosimy 

Państwa o sugestie i uwagi, 

a także nadsyłanie wła-

snych opracowań i przemy-
śleń. 

N ie zabrakło miejsca w 

OBI na informacje o 

zebraniach, spotkaniach, 

wycieczkach, imprezach 
integracyjnych i balach 

karnawałowych. Nie można 

przecież całymi dniami roz-

myślać o najgorszych, naj-

bardziej przykrych stro-

nach codzienności emeryc-

kiej. Każde spotkanie w 

gronie kolegów, z którymi 

się niejedno przeżyło i do-
znało potrafi na jakiś czas 

rozproszyć chmurne myśli i 

niezbyt pomyślną antycy-

pację Jutra. I nie można 

przewidzieć co jest lepszym 

zachowaniem: czekać co 
przyniesie los ślepy, czy 

przewidująco zapobiegać 

złym prognozom. Jak uczy 

historia, zwykle ci którzy 

nie przyjmują w pokorze jej 
zawirowań i wyroków do-

stają szanse przetrwanie do 

lepszych czasów  

Czego serdecznie Państwu 

życzy. 
Redakcja OBI 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

O d dzisiaj (1 marca br.) 

nie ma już służby cel-

nej. Zaczęła działać nowa 

formacja mundurowa o 

nazwie Krajowa Admini-

stracja Skarbowa (KAS), 
mająca swoje stopnie, pra-

wo do kontroli bez uprze-

dzania i żądania dostępu 

do dokumentów, które są 

objęte tajemnicą handlo-
wą. 

Celem nowej służby jest 

walka z przestępczością 

gospodarczą i ogranicze-

niem szarej strefy. Polska, 

zgodnie z szacunkami in-
stytucji międzynarodo-

wych, traci rocznie od 30 

do 60 mld zł poprzez prze-

stępstwa gospodarcze. To 

jest tyle mniej więcej, ile 
wynosi deficyt budżetowy 

państwa polskiego. 

W ustawie o KAS zapisa-

no  dodatkowe uprawnie-

nia, które mają pomóc w 

walce z nieuczciwymi 
przedsiębiorcami, m.in.: 

kontrole bez uprzedzenia, 

dostęp do dokumentów 

firmowych objętych tajem-

nicą czy wykorzystanie 

psów tropiących. KAS bę-

dzie również gromadziła 

wszystkie dane o podatni-

kach.  

Jeśli zachodzi podejrzenie, 

że podatnik specjalnie nie 
przestrzega przepisów oraz 

istnieją okoliczności do 

niezwłocznego przeprowa-

dzenia kontroli, będzie mo-

gła zostać wszczęta na 
podstawie samej legityma-

cji służbowej urzędnika. 

Kontrola będzie możliwa 

zarówno w urzędzie celno-

skarbowym, w siedzibie 

firmy, miejscu prowadze-
nia czy przechowywania 

ksiąg podatkowych oraz „w 

każdym innym miejscu 

związanym z prowadzoną 

przez kontrolowanego dzia-
łalnością" czyli np. w 

mieszkaniu 

Czy to służba munduro-

wa? 

Podczas spotkania z dzien-

nikarzami Banaś pytany 
był o to, czy umundurowa-

ni członkowie KAS, którzy 

podczas uroczystości stali 

obok m.in. policjantów, ale 

nie mają takich samych 

uprawnień, są służbą 

mundurową, czy nie.  Jego 

zdaniem wykorzystani zo-

staną wszyscy dotychcza-

sowi funkcjonariusze ze 

służby celnej   

B ędziemy mieć funkcjo-

nariuszy, którzy do tej 

pory wykonywali zadania 

na granicach w grupach 

mobilnych, wykonywali 
jako funkcjonariusze. Na-

tomiast pozostali, tak jak 

w służbie cywilnej, byli o 

statusie służby cywilnej – 

wyjaśniał  szef KAS.  

zaproponowano nowe. 

Krajowa Administracja Skarbowa 

Informację o powstaniu 
KAS, w poszerzonym za-
kresie można przeczytać 
na stronie: 

 http://www.nszzp.pl/

aktualnoci/7459 

Dywagacje o tym, czy to 
jest nowa służba mundu-
rowa czy jeszcze nie, póki 
co są przedwczesne. 
Zwraca uwagę zapewnie-
nie, że „wszyscy” celnicy 
przejdą do KAS i już owo 
zapewnienie jest wątpli-

wym.  
Jerzy K. Kowalewicz 

http://www.nszzp.pl/aktualnoci/7459
http://www.nszzp.pl/aktualnoci/7459
http://www.nszzp.pl/aktualnoci/7459
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D la osób, które w po-

przednich latach nie 

składały zeznań podatko-
wych do urzędu skarbowe-

go, a chciałyby w tym roku 

wesprzeć wybraną fundację 

pożytku publicznego oraz 

dla tych z Państwa, którzy 

takie zeznanie składali, ale 
nie będą korzystali z żad-

nych ulg podatkowych 

przewidzianych w 2016 r. 

Ministerstwo Finansów, 

wychodząc naprzeciw spo-
łecznym oczekiwaniom, 

planuje – już w tym roku – 

wprowadzenie rewolucyjne-

go rozwiązania, które  

umożliwi Państwu przeka-

zanie 1% podatku bez ko-
nieczności składania zezna-

nia podatkowego. 

 

N a pytanie: co trzeba 

będzie zrobić? – odpo-
wiedź brzmi: naprawdę nie-

wiele. Wystarczy, że między 

15 marca a 10 kwietnia 

2017 roku, złożą Państwo 

w urzędzie skarbowym 

krótk ie oświadczenie 
(wielkości połowy kartki 

formatu A4) na formularzu 

PIT-OP, w którym oprócz 

swoich danych osobowych 

podacie jedynie numer wy-

branej przez Was organiza-

cji pożytku publicznego – w 
naszym przypadku KRS 

0000043188 

 

F ormularz PIT-OP będzie 

można złożyć zarówno w 

formie elektronicznej, jak i 
papierowej, czyli zanosząc 

do urzędu skarbowego lub 

przesyłając pocztą. Nie trze-

ba martwić się o dokument 

z ZUS-u lub KRUS –u, nie 
trzeba będzie wyliczać kwo-

ty jednego procenta podat-

ku. To zrobi urząd skarbo-

wy, który też bez naszego 

udziału przekaże kwotę jed-

nego procenta podatku na 
rachunek bankowy wskaza-

nej przez nas organizacji 

pożytku publicznego.  To 

naprawdę będzie bardzo 

proste. 
 

O soby, które za rok 2016 

będą wspólnie rozliczać 

się z małżonkiem lub ko-

rzystają z ulgi rehabilitacyj-

nej także nie będą już mu-
siały sporządzać zeznań 

podatkowych. Wystarczy, 

że złożą do urzędu skarbo-

wego w formie elektronicz-

nej wniosek o sporządzenie 

zeznania podatkowego na 

formularzu PIT–WZ, w któ-

rym również będzie można 

p o d a ć  n u m e r  KR S 

0000043188. 
Po złożeniu tego wniosku 

urząd skarbowy w ciągu 5 

dni roboczych poinformuje 

Państwa o sporządzeniu 

tzw. wstępnego zeznania 
podatkowego na wskazany 

we wniosku adres poczty 

elektronicznej. Tak wypeł-

nione wstępne zeznanie 

podatkowe będzie można 

zaakceptować bądź odrzu-
cić lub nawet nie robić ni-

czego, co także będzie ozna-

czało akceptację. 

W zory wniosku o spo-

rządzenie wstępnego 
zeznania podatkowego PIT–

WZ oraz oświadczenia PIT-

OP zostaną udostępnione w 

Urzędzie Skarbowym. 

 

P lanowane przez Mini-
sterstwo Finansów roz-

wiązania sprawiają, że w 

tym roku każdy – bez wy-

jątku naprawdę każdy – 

może w łatwy sposób dołą-
czyć przekazać odpis 1 % 

na wybrany cel pożytku 

publicznego. 

Wykorzystajmy tę szansę!  

Informujmy tych, którzy 

jeszcze o tym nie wiedzą. 
Razem możemy uczynić 

wiele dobrego! 

 

Zdzisław Bartula 

Apel Zarządu Głównego SEiRP 

Koleżanki i Koledzy! 

Wielu z Państwa pobiera emerytury i renty. W najbliż-

szych dniach – z tym że nie później niż do końca lute-
go – otrzymają Państwo z organu emerytalno-

rentowego ważny dokument zawierający dane, które 

są potrzebne do sporządzenia zeznania podatkowego 

PIT-37.  
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U jawniło się to w trakcie 
wstępnych procedur, w 

stadium ustalania porząd-

ku obrad. Pomimo świado-

mości statutowej bezpraw-

ności takiego postepowania  
usiłowano tzw. „kruczkami” 

rozszerzyć porządek obrad 

a przez to zmienić charak-

ter  Nadzwyczajnego Zjaz-

du. Zbiorowa mądrość De-

legatów zapobiegła sytuacji, 
w której mogłaby być kwe-

st ionowana legalność 

Uchwał Zjazdu. Nie będę 

się na ten temat rozwodził, 

uczestnicy Zjazdu posiada-
ją pełną i stosowna wiedzę. 

R ezygnacja dotychczaso-

wego Prezesa ZG z po-

nownego kandydowania na 

tą funkcję – oprócz zasko-

czenia – wywarła uspokaja-
jący wpływ na atmosferę 

wyborczą i dalszy przebieg 

Zjazdu nie odbiegał od 

ogólnie przyjętych kano-

nów. Również nie było 
większych  sensacji związa-

nych z wyborem Szefa, 

zgłoszonego przez najwięk-

sze organizacje wojewódz-

kie.  

Z a kolegą Antonim prze-
mawiało wieloletnie do-

świadczenie w kierowaniu 

strukturalnie i ilościowo 

znaczącą organizacją jaką 

jest NSSZ Policjantów 
(1999–2012 r.) tym bar-

dziej, że od 2014 r. był On 

członkiem Prezydium Z.G. 

SEiRP. Zjazd również pozy-

tywnie przychylił się do gło-

sów, że to Prezes ZG winien 
mieć decydujący wpływ na 

wybór członków Prezy-

dium ,albowiem to z Nimi 

ma kierować bieżącą pracą 

SEiRP i odpowiadać za wy-
niki tej współpracy. Ze 

„starego” składu Prezydium 

w skład nowego weszło 3 

członków, którzy nie złożyli 

w grudniu 2016  r. rezy-
gnacji z funkcji. Ponownie 

został wybrany także daw-

ny Skarbnik. Wszystkie 

kandydatury do Prezydium 

(w tym kontrkandydata na 

funkcje Prezesa) zostały 
zgłoszone przez Prezesa ZG 

i zaakceptowane przez 

Zjazd. Podział funkcji w 

Prezydium nastąpi podczas 

najbliższego posiedzenia  
Zarządu Głównego.  

Z jazd uważnie i z sympa-

t i ą  p r z y j ą ł 

„sprawozdanie” byłego Pre-

zesa kol. Zdzisława z dzia-

łań FSSM (której przewod-
niczy) związanych z całym 

procesem „dezubekizacji” i 

podejmowanych czynno-

ściach informacyjno–

ochronnych. Nie kwestiono-
wano dalszej legitymacji 

kol. Zdzisława Czarneckie-

go do kierowania Federacją, 

której SEiRP jest człon-

kiem. 

Również i takie rozstrzy-
gniecie zostało przyjęte z 

zadowoleniem. 

C o zostaje do końca ka-

dencji, która minie w 

przyszłym roku? Na pewno 
podstawowym zadaniem 

dla Stowarzyszenia staje się 

kontynuacja przedsięwzięć 

ograniczających skutki sła-

wetnej „dezubekizacji”.To i 

przede wszystkim to, musi 
być -  przy współdziałaniu z 

innymi organizacjami 

„mundurowymi”, przy po-

szukiwaniu sprzymierzeń-

ców w innych środowiskach 

( nie tylko emeryckich) jak 

choćby kontynuacja rozpo-
czętej współpracy z  OPZZ – 

główną kanwą i celem Sto-

warzyszenia. 

T o także poszukiwanie w 

środowiskach prawni-

czych specjalistów mogą-
cych  nie tylko nam dora-

dzać ale i reprezentować 

przed sądami (nie wyklu-

czając międzynarodowych) 

 i organizacjami zajmujący-
mi się ochroną praw oby-

watelskich.  Musimy zda-

wać sobie sprawę z tego, że 

nikt (albo prawie nikt) nie 

będzie tego czynił za dar-

mo. Również w tym kierun-
ku muszą być kierowane 

maksymalnie możliwe środ-

ki finansowe.  

P odjęta przez FSSM ini-

cjatywa gromadzenia 
środków zasługuje na 

szczególną uwagę i liczyć 

należy na zrozumienie tych 

potrzeb wśród członków 

SEiRP (i nie tylko).  

Z dużą dozą sceptycyzmu 
odnoszę się natomiast do 

prób kierowania skarg do 

RPO i bezpośrednio do Try-

bunału Konstytucyjnego. 

Mam w pamięci poprzednie 
potraktowanie nas ( w dużo 

prostszej sytuacji politycz-

nej) przez TK  i należy z 

wielką ostrożnością oraz 

nieufnością liczyć na inne - 

niż poprzednio - orzeczenie 
T K .  T a k i e ,  z n o w u 

„odmowne” orzeczenie TK 

(prawdopodobnie) zamknę-

ło by ponownie drogę do 

sprawiedliwej oceny na-
szych spraw przez instytu-

cje międzynarodowe. Widzę 

potrzebę skoordynowania 

tych działań pod egidą 

FSSM, bez „rozdrabniania 

się” na przedsięwzięcia rea-
lizowane przez liczbowo 

nieliczne organizacje, przy 

maksymalnie aktywnej po-

(Ciąg dalszy na stronie 6) 

I stało się! 
26 stycznia 2017 r. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd  Dele-

gatów zamknął pewien etap w życiu Stowarzyszenia, 

choć nie wszystkie sprawy zostały doprowadzone do 
końca. 
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stawie członków naszych 

władz reprezentujących 
Stowarzyszenie w Federacji. 

Prezes Federacji kilka mie-

sięcy temu, podczas posie-

dzenia ZG podkreślał, że 

nie jest do końca zadowolo-

ny z tej aktywności. 

W  samej procedurze 

„obronnej” nie musi-

my czekać na orzeczenie TK 

aby w nowej sytuacji praw-

nej, ponownie zwrócić się 
do organów orzekających 

Unii Europejskiej. Musi być 

wyczerpana jedynie krajo-

wa droga postepowania sa-

dowego. Warto się nad tym 

zastanowić.  

P oważną sprawą dla każ-

dej struktury SEiRP - 

szczególnie dla Kół - będą 

próby rozpoznania ilu i ja-

kich emerytów i rencistów 
dotkną skutki zmniejszenia 

– a być może i całkowitego 

pozbawienia – świadczeń 

emerytalno–rentowych. Na-

leży się liczyć z tym, że 

pierwsze decyzje będą nad-
syłane wiosną, bo wstępne 

prace w ZER-ach i w IPN 

trwały już w trakcie prac 

sejmowych, a o tym, że na-

bierają intensywności infor-
mują już mass-media. Pi-

kanterii dodaje fakt, że IPN 

zamierza zlustrować do 

końca czerwca 2017 r. 

praktycznie cały „zasób” 

emerytów i rencistów poli-
cyjnych – ponad 190 tys. 

osób. W sensie prawnym do 

tego, początkowego etapu 

działań ZER- u zmierzają-

cego do obniżenia świad-
czeń należy naszych emery-

tów i rencistów przygoto-

wać. Rozpoznanie potrzeb 

pomocowych jest niezbędne 

dla określenia innych kie-

runków przeciwdziałań. 

P obocznym skutkiem 

„dezubekizacji” będzie 

dalsze ograniczanie kwot 

znajdujących się w fundu-

szu socjalnym. Gdyby tzw. 

‘’oszczędność” na naszych 

rentach i emeryturach się-

gnęła  kwoty 500 mln. zł to 
automatycznie odpis wyno-

szący 0,5% zmalał by o 

kwotę 2,5 mln zł – a już 

przy poprzedniej „operacji 

zmniejszającej” fundusz ten 

został ograniczony, część z 
tych pieniędzy ujęta w bu-

dżecie MSW wspomogła 

koszty organizacji wizyty 

papieskiej. Zmniejszone 

pieniądze w zasadniczy 
sposób ograniczą także po-

moc socjalną i funkcje inte-

gracyjne funduszu socjal-

nego – oby w ogóle prze-

trwał. 

N a koniec trochę rozwa-
żań dot. Statutu.  Pro-

jekt tej „konstytucji” Stowa-

rzyszenia stał się pretek-

stem do dymisji jaka złoży-

ła część Prezydium ZG 
SEiRP. Jestem przekonany, 

że Statut – jako dokument - 

miał tu najmniejsze znacze-

nie. Rzeczywistą przyczyną 

tych rezygnacji był brak 

zgody Zarządu Głównego 
(jako całości) na próbę wy-

korzystania Statutu do 

praktycznego przekazania  

całej „władzy” do ilościowo 

ograniczonego „Centrum”. 
Zarząd Główny nie wyraził 

zgody na zdemontowanie 

sprawdzonego przez 25 lat 

systemu kierowania Stowa-

rzyszeniem - (Prezydium 

jako organ wykonawczy, 
Zarząd jako organ uchwało-

dawczy). Wiele Zarządów i 

Wojewódzkich i Okręgo-

wych negatywnie oceniało 

ten pomysł, ale ich głos nie 
został w ogóle wzięty pod 

uwagę przez „stare” Prezy-

dium i część Komisji Statu-

towej.  

P ozwolę sobie zacytować 

z grudniowego (2016r.)
protokołu posiedzenia Za-

rządu Głównego dwa ele-

menty z wystąpienia Prze-

wodniczącego Zespołu Sta-

tutowego:  

1 „Wnioskodawca zgłosi 

konkretny wniosek i bę-

dziemy głosować”. 
2 „Nie widzę możliwości 

zmiany Statutu, możecie go 

odrzucić”. 

Pierwsze co mi się skojarzy-

ło po tej wypowiedzi był 

znany, światowy cytat: 
„Może sobie pan zażyczyć 
samochód w każdym kolo-
rze, byle by był to czar-
ny” (Henry Ford, 1863–

1947). 

O bydwie zacytowane wy-
powiedzi kol. Przewod-

niczącego to klasyczne an-

tonimy (przeciwieństwa). Z 

jednej strony zachęta do 

demokratycznych rozstrzy-

gnięć – czyli uznanie woli 
większości, a z drugiej  

strony dyktat – albo moje 

albo żadne.  

O d kilku lat, z uporem 

maniaka podkreślam, 
że największą bolączką Sto-

warzyszenia była nie jego 

struktura organizacyjna ale 

– poprzez niezbyt precyzyj-

ne zapisanie w Statucie  – 

praktyczna metoda kiero-
wania nim, stopniowe prze-

chodzenie (zawłaszczanie)  

uprawnień z ciała kolegial-

nego, jakim jest Zarząd 

Główny, na Prezydium i w 
końcu na Prezesa. 

L iczę na to, że nowy Ze-

spól Statutowy ponow-

nie te sprawy przeanalizuje 

i wrócimy nie do ustaleń z 

Buska (w kilku zasadni-
czych punktach zmienio-

nych poza Zespołem) a do 

ustaleń z Czchowa, gdzie 

wypracowaliśmy niekolizyj-

ne zapisy, jak np. ścisły 
katalog uprawnień każdego 

organu – w odróżnieniu od 

aktualnego Statutu umożli-

wiającego nie do końca 

określone przenikanie się 

kompetencji na linii – Za-
rząd Główny – Prezydium – 

Prezes. Już wyrywkowe wy-

powiedzi podczas Zjazdu 

(Ciąg dalszy ze strony 5) 

(Ciąg dalszy na stronie 7) 
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(nie poświęconego sprawom 

statutowym) stwarzają na-
dzieje na „dogadanie się”, 

odejście od nakazu na rzecz 

demokratycznego porozu-

mienia się.  

S towarzyszenie ma czas 

na zmianę Statutu ( lub 
nowelizację) do 20 maja 

2018 r. Aktualny statut, 

mimo jego nielicznych bra-

ków, pozwala do tego czasu 

na sprawne działanie 
SEiRP przy świadomym po-

szanowaniu wzajemnych 

uprawnień organów statu-

towych. Nie ma żadnych 

przeciwskazań aby w przy-

szłym roku - kończącym 
kadencję – wiosną - zwołać 

Zjazd o charakterze wybor-

czo – statutowym, beż żad-

nej rewolucji i wydawania 

pieniędzy (tak nam potrzeb-
nych) na kolejny Nadzwy-

czajny Zjazd. Czas do Zjaz-

du należy wykorzystać do 

jak najlepszego przygotowa-
nia się na ciężki, - „po 

dezubekizacyjny” okres. 

J ako członek Prezydium 

chciałbym zająć się tym 

co najlepiej potrafię, czym 

już się  zajmowałem - sze-
roko rozumianą polityką 

informacyjno–medialną, 

współpracą Prezydium z 

rzecznikami, administrato-

rami stron internetowych, 
korespondentami itp. Nie 

tylko ja ale część naszych 

kolegów aktywnie „działa” 

na portalach społecznościo-

wych (Facebook i inne), 

winniśmy takie działania 
wspierać i rozwijać. W do-

bie rewolucji informatycz-

nej jest to wręcz niezbędne. 

Podkreślić tu należy rolę 

opiniotwórczego organu 
informacyjnego jakim jest 

internetowe, olsztyńskie 

OBI.  

N adal deklaruję udział w 
pracach Zespołu Statu-

towego by wykorzystać 

swoje „cywilne” wykształce-

nie i liczę na to, większość 

c z ł o n k ó w 

d a w n e g o 
Z e s p o ł u 

również zo-

stanie do 

tych prac 

włączona – 
z zaznacze-

niem, ze ich 

praca bę-

dzie musi być wolna od na-

cisków i nakazów z „góry”. 
Leszek Orkisz 

Prezes ZO SEiRP  
w Słupsku 

Członek  
Prezydium ZG SEiR{ 

(Ciąg dalszy ze strony 6) 

P rzepraszam za nie ko-
niecznie kulturalny 

zwrot, ale coś prawdy w 

tym jest. Kierując się tą 

zasadą nasza paczka jesz-

cze rychliwych emerytów 
wraz z małżonkami wybra-

ła się na spotkanie z kul-

turą(?!). Było fajnie, dopi-

sywały humory, a wszyst-

ko zgodnie inna teorią: 
Spożywanie trunków tzw. 
wyskokowych bez toastów 
nazywa się chlaniem, czy 
jak kto woli pijaństwem,  
stąd też jednym z elemen-

tów spotkania było wzno-
szenie, a raczej odczytywa-

nie losowo wybranych toa-

stów. Nie będę zanudzał 

wszystkimi, a było ich oko-

ło 70 sztuk, przytoczę tyl-
ko dwa,  może przydadzą 

się Koleżankom i Kolegom 

w czasie spotkań towarzy-

skich. Nie muszę dodawać, 

że dominowały te kierowa-

ne w dużej mierze pod ad-

resem naszych Pań. 

I , aby nie być gołosłow-

nym: Do bram Raju do-
człapały dwie Panie. Lecz o 
zgrozo! Brama zamknięta, 
bowiem  św. Peter poszedł 
sobie na sjestę. Paniom się 
spieszy a od czego jest 
Anioł Stróż. To on podszep-
nął im fajny pomysł: wy-
starczy zrobić rachunek 
sumienia i pochwalić się ile 
to razy dopuściła się kobita 
zdrady małżeńskiej. Pod-
chodzi pierwsza Pani, po-
szeptała coś tam i po chwili 
na stojącym przy murze, 
okalającym Raj, drzewie 
wyrosła niezliczona ilość 
konarów i  po nich wspo-
mniana Pani przeszła jak 
po drabinie na drugą stro-
nę. Drzewo ponownie utra-
ciło gałązki. Druga z Pań 

podeszła do drzewa i po-
wiada, że zdradziła męża 

(Ciąg dalszy na stronie 8) 

Bal pod hasłem: 

„Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo”  

Nie wiem czy to takie powiedzenie czy życiowa mą-

drość, w każdym bądź razie słyszałem fajne określe-

nie dotyczące nas, co by nie mówić, emerytów: Mło-
dość musi się wyszaleć a starość…  wypierdzieć. 

Salwa Prezesa 
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tylko jeden raz i … na drze-
wie wyrósł malutki konarek 
nie pozwalający jej na poko-
nanie muru… Stąd też sza-
nowni biesiadnicy wypijmy 
zdrowie Pań, które za życie 
torują sobie drogę do Raju.  

D rugi toast z innej tema-

tyki co bardziej rewolu-

cyjnej. Jako że te nasze 

młode lata , gonitwy ku 

słońcu, poświęciliśmy na 

rzecz służby dla Kraju i 
przy okazji utrzymywaliśmy 

przyjacielskie stosunki z 

ówczesnymi sąsiedni nie 

zabrakło toastów i z tym 

wątkiem związanym. Aby 
nie zanudzać tym razem 

krótki toast: Mówi się, że 
chłop w rodzinie to taki sta-
tek, pancernik który na 
spienionych falach tego do-
czesnego życia unosi cała 
rodzinę do bram Raju,  a ta 
jego kobita, jest tą przysło-
wiową kotwicą, która uła-
twia mu manewrowanie w 
trudnych życiowych warun-
kach. A więc wypijmy w 
intencji… Pancernika AURO-
RA, który tych kotwic miał 
aż pięć.  

A  na zakończenie jeszcze 

krótszy, tym razem 
gruziński: Każdy wypity 

kieliszek, to gwóźdź do na-
szej trumny…. Pijmy więc 
tak, by nasze trumny nigdy 

się nie rozpadły!  

O czywiście były tańce 

inne konkursy i zabawy 
z równie śmiesznymi nagro-

dami. Rozbawione towarzy-

stwo w sumie ok. 3.00 nad 

ranem musiało udać się do 

domów, bowiem goście ho-
telowi, dla odmiany, chcieli 

odrobinę wypocząć. A dzia-

ło się to wszystko w sztan-

darowym giżyckim Hotelu 

„Wodnik”. Ostatni, który 

opuścił hotel był Jan Mela-
niuk, nasz przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej, jedno-

cześnie sprawdził się jako 

główny organizator tej uda-

nej imprezy za co wszyscy 
uczestnicy serdecznie mu 

dziękują. Dodam tylko, że 

było to 15-te, jak by nie 

mówić jubileuszowe spo-

tkanie z kulturą. Oczywi-

ście na tym nie koniec, po-
nieważ już 11 marca jedzie-

my do Teatru Muzycznego 

w Gdyni na sztukę: 

„GREASE”- roztańczone 

lata 50-te (w grudniu byli-
śmy na „Chłopach”). I tak 

staramy się siorbać tą kul-

turę pełnymi haustami bo-

wiem, w tej niesmacznej 

rzeczywistości tylko kultu-

rą, a osobistą zwłaszcza, 
można pokonać te nasze 

doczesne zawiłości. A przy 

okazji jak powiedział Stani-

sław Jerzy Lec: Życia nie 

należy traktować poważnie 
bo i tak się kiedyś skończy. 

Pozdrawiam: 
Bohdan Makowski  
s. Władysława.  

 

 

(Ciąg dalszy ze strony 7) 
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zawodowych chodzi tylko o zracjonalizowa-

nie obiegu dokumentów.   

R. Ch.  
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/

artykul/ipn,35,0,2265891.html 

 

 

I mpreza odbyła się w sali 

weselnej "Krystyna" w 

Korpelach k/Szczytna. Bal 

otworzył Prezes Stowarzy-

szenia Ryszard Gidziński. 

W zabawie wzięły udział 

141 osoby - emeryci i pra-

cownicy WSPol. Do tańca 

przygrywała kapela Tadeu-

sza Macheli. Był to czter-

nasty bal emerytów i renci-
stów policyjnych. 

 

U czestnicy imprezy, bez 

względu na wiek, 

pięknie bawili się, a na 

twarzach widać było ra-
dość. Emeryci nie ustępo-

wali w tańcach młodym 

pracownikom szkoły. Sala 

taneczna była ładnie ude-

korowana, a "jadło" było 
smaczne i zróżnicowane. 

Ostatni uczestnicy zabawy 

salę opuszczali, z żalem, że 

to już koniec o godz. 4:00. 

Bal był udany. Do zoba-

czenia za rok. 
 

 

"W karnawale same bale. 
Wszyscy gonią jak najęci. 
Król z królową tańczą sam-
bę  
przegryzając gumę mambę, 
a policjant swym lizakiem, 
pokazuje figę z makiem" 
  
Tekst i zdjęcia 
Zdzisław Wnukowicz 

W karnawale same bale - dnia 18/02/2017 r. Zarząd 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, 

wspólnie NSZZ Policjantów w WSPol. w Szczytnie 
zorganizował bal karnawałowy. 

http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/ipn,35,0,2265891.html
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/ipn,35,0,2265891.html
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K arnawałowe spotkanie 

integracyjne Dnia 28 

stycznia/sobota/ 2017 r 

Zarząd Koła Stowarzyszenia 

Emerytów i Rencistów Poli-
cyjnych w Kętrzynie zorga-

nizował w restauracji Hote-

lu „Wanda” spotkanie inte-

gracyjne członków połączo-

ne z zabawą karnawałową. 
Przed oficjalnym rozpoczę-

ciem zabawy Prezes Zarzą-

du Koła powitał wszystkich 

uczestników imprezy, naj-

szczególniej tych, którzy 

pierwszy raz zaszczycili 
swoją obecnością nasze 

spotkanie.  

B ędąc przy głosie Prezes 

powiedział jesteśmy 

jeszcze u progu Nowego Ro-
ku 2017 -tego a zatem obo-

wiązkiem moim jest złoże-

nie Państwu życzeń zdrowia 

pomyślności i wszystkiego 

najlepszego na ten zaczyna-

jący się rok. Jednocześnie 
życzę wszystkim uczestni-

kom miłej i wesołej zabawy 

przebiegającej w serdecznej 

rodzinnej atmosferze ku 

radości i zadowoleniu nas 

wszystkich. Istotnie zabawa 

przebiegała w serdecznej i 

miłej atmosferze były śpie-

wy były tańce dla młod-
szych uczestników imprezy 

i dla seniorów.  

N iezmęczony nasz grajek 

i jednocześnie wodzirej 

zachwycał uczestników im-
prezy swoim talentem do 

zabawy porwał wszystkich 

bez względu na wiek i stan 

samopoczucia to była na-

prawdę fest impreza o, któ-

rej będziemy długo pamię-
tać.  

N a zakończenie spotka-

nia wszystkim uczest-

nikom tego miłego prawdzi-

wie integracyjnego spotka-
nia Prezes Zarządu serdecz-

nie podziękował za udział 

za chęć pracy na rzecz na-

szego środowiska za otwar-

cie się na szersze kontakty 

z miejscowym społeczeń-
stwem. W naszym spotka-

niu wzięło udział 34 osoby, 

które wychodząc z imprezy 

wyrażały swoje zadowolenie 

wynosząc jednocześnie do-

bre wrażenie. Spotkanie 

zostało sfinansowane ze 

środków własnych uczest-

ników. 
Prezes Koła SEiRP 

w Kętrzynie 
Stanisław Żach 
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S pójność połączenia dwóch 
gatunków artystycznych : 

poezji i tkactwa gobelinów  
przyciągnęła pasjonatów sztu-
ki i była strzałem w dziesiątkę. 

W  dniu 9 lutego o godzinie 
18.oo sala kameralna 

„Pro Libris” Wojewódzkiej i 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im C.K. Norwida zapełniła się 
miłośnikami sztuki do ostat-
niego miejsca. 

Nowo wydany ( jeszcze ciepły) 
tomik wierszy pt. „Skrzydła 
motyla” promował sam autor 
Tomasz Jankowski, a poświę-
cony on jest w całości Paniom 
zielonogórskiego Klubu Tkani-
ny Artystycznej „ANNA”. 

P rolog tego tomiku wierszy 
zaczyna się słowami: „ Go-

beliny…W nich zatrzymane 
chwile…Zamknięte w niciach, 
zapleciona dusza…Niczym 

ulotne , baśniowe motyle są, 
będą i już tak pozostać mu-
szą…” 

W iersze z tego tomiku czy-
tała z wielkim zaangażo-

waniem i wczuwała się dosko-
nale w swoją rolę Pani Bożena 
Rudkiewicz z Uniwersytetu III 
Wieku. 

S potkanie te było fantastycz-
ną i uduchowioną imprezą 

kulturalną, którą wszyscy bę-
dziemy mile wspominać. 
 
 

Tekst: Zbigniew Kobryń 
Zdjęcia: Eugeniusz Czerwiński 

Skrzydła motyla 

Niezwykłym wydarzeniem kulturalnym miesiąca lute-

go 2017 r. w naszym Stowarzyszeniu, była niewątpli-

wie impreza zorganizowana przez Klub Tkaniny Arty-
stycznej „ANNA” przy KMP w Zielonej Górze. Promo-

torem tej imprezy była nasza wspaniała koleżanka , 

założycielka tego Klubu Anna Brożek 
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P rzejeżdżając miejscowo-
ści: Sudwa, Warlity, 

Pla t yny ,  Rychnowo, 

Kiersztanowo, Gierzwałd 

(nie mylić z Gietrzwałdem), 

Rychnowo, „szukaliśmy”, - 

a przy pomocy doskonale 
przygotowanych przewod-

niczek— znajdowaliśmy 

zawsze, dworki i pałace w 

każdej z nich.  

N ie tylko dworki i pała-
ce „znalezione” zwie-

dzaliśmy, byliśmy w sta-

rych kościołach, obejrzeli-

śmy także piękny spichlerz 

w Gierzwałdzie i gorzelnię 

(szkoda że nieczynną) w 

Dąbrównie. W różnym sta-
nie są te  obiekty, najczę-

ściej w gorszym niż lep-

szym. Najokazalej prezen-

tuje się zrewitalizowany 

pałac w Platynach. Pałac, 

przed którym udało się 
zgromadzić w jednym 

miejscu całą „wycieczkę” 

do wspólnego zdjęcia.  

Nie było zimno, lecz sło-

necznie, ślisko straszliwie i 
dosyć przejmujący wiatr 

parzył uszy, co w sumie 

nie zachęcało do dłuższego 

przebywania na polach - 

znacznie przyjemniej było 

wewnątrz autokaru i… by-

ło lepiej słychać opowieści 

przewodników. 

W Rychnowie jest kośció-

łek ewangelicki z 1714 ro-

ku, z czasów reformacji z 
nietypowym księdzem ma-

larzem świątków, włącza-

jącym w liturgię ewangelic-

ką elementy katolickie. W 

kościele tym zaskoczenie 

budzi ołtarz w formie tryp-
tyku z 1517 roku z wyob-

rażeniem koronacji Naj-

świętszej Marii Panny, lu-

teranizm którego liturgia 

oparta jest wyłącznie na 
zapisach biblijnych Marii 

Panny nie „honoruje”, wy-

konany został przez mi-

strzów z kręgu Lucasa 

Cranacha Starszego. Wnę-

trze kościoła zachwyca 
również bogatą polichro-

mią. Wyjątkowość tego 

wspaniałego obiektu pole-

ga również na tym, że za-

chowały się w nim ślady 
wskazujące na specyfikę i 

odmienność protestanty-

zmu pruskiego. Wśród 

miejscowej ludności wy-

znania protestanckiego 

przez wieki pozostały w 
praktyce naleciałości kato-

lickich praktyk 

(Ciąg dalszy na stronie 13) 

Pałace i dwory  

Gminy Grunwald 

Kolejna niedzielna (6.02.2017) wycieczka z PTTK z 

udziałem sporej grupy emerytów i rencistów policyj-

nych z Olsztyna, zawiodła nas na teren gminy Grun-
wald. To już druga penetracja tego terenu. 

Na foto górnym: Nasza grupa przed pałacem w Platynach. 
Poniżej  XVII wieczny Kościół Ewangelicki w Rychnowie 
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Replikę kościoła rychnow- skiego, wykonana w W 

1913 roku wykonano re-

plikę kościoła i dzwonnicy 
na potrzeby Freiluftmu-

seum w Królewcu. Od 

1940 roku znajduje się 

ona w Muzeum Budownic-

twa Ludowego w Olsztyn-

ku i jest tam do dzisiaj 
oglądanym najczęściej ele-

mentem muzeum. 

Czy było warto odkleić się 

od fotela, wstać z wygod-

nego tapczanu sprzed tele-

wizora? - zdania są podzie-
lone. Pewno, że ślizgawica, 

wiatr i mrozu kilka stopni 

jest wyborem krańcowo 

gorszym od domowego cie-

pełka, ale w telewizorze nie 

zobaczy się tego co widzie-
liśmy „naocznie”. Więc 

chyba warto. 

Jerzy K. Kowalewicz 

Zabytkowy ołtarz i ksiądz Niespodziański opowiadający o dziejach kościoła  
Austeria - karczma na wzór żydowskich budowli sprzed laty. 
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P osiedzenie Olsztyńskiej Rady Seniorów (16 lutego 2016 r.) uświetniła swoją obecno-

ścią pani Elżbieta Szwałkiewicz członkini Rady Senioralnej przy Ministrze Rodziny i 

Polityki Społecznej, członkiem tej Rady jest także przewodnicząca OPS pani Krystyna 
Lewkowicz. Pani Elżbieta doktor nauk o zdrowiu dała blisko dwugodzinny wykład o 

aktualnej sytuacji zdrowotnej seniorów i o polityce senioralnej Państwa. Już na począt-

ku prelegentka zaznaczyła, że Państwo całkowicie odcina się od współpracy z Obywa-

telskim Parlamentem Seniorów i będzie opierało się na osobach, które posiadają Pań-

stwa zaufanie.  

Ministerstwo planuje uruchomienie tzw. standaryzacji opieki nad seniorami i zmianę 
orzecznictwa o niepełnosprawności. Przygotowywany jest także „opis seniora”  składa-

jący się z:opisu: biologicznego, (zdrowie), duchowego (miłość, wiara, depresja); kompe-

tencje (ich brak i zastępowanie braku). 

Na posiedzeniu zespołu tematyczne ROS-u złożyły sprawozdania ze swojej rocznej dzia-

łalności. Ogłoszono oczątek nowego konkursu na „Miejsca Przyjazne Seniorom” 
Jerzy K. Kowalewicz 

Posiedzenie  
Rady Olsztyńskich Seniorów 

Panie: Elżbieta Szwałkiewicz i Barbara Baturo-Warszawska przewodnicząca ROS 
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T aką wspólną akcję przy-

gotowuje NSZZ Policjan-

tów oraz Stowarzyszenie 
Emerytów i Rencistów Poli-

cyjnych. 

– Opracujemy specjalny 

pakiet informacyjny wraz ze 

wzorami wniosków do są-
dów dla osób, które będą 

się odwoływać od decyzji 

zakładu emerytalnego obni-

żającej wysokość wypłaca-

nego świadczenia. Rozma-

wiamy z prawnikami, któ-
rzy mają prowadzić taką 

pomoc prawną – wyjaśnił 

DGP Rafał Jankowski, 

przewodniczący Zarządu 

Głównego NSZZ Policjan-
tów. 

O bniżkę wysokości eme-

rytur, rent rodzinnych 

oraz z tytułu niezdolności 

do służby wprowadziła 

ustawa z 16 grudnia 2016 
r. o zmianie ustawy o zao-

patrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wy-
wiadu, Służby Kontrwywia-

du Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Antyko-

rupcyjnego, Straży Granicz-

nej, Biura Ochrony Rządu, 
Państwowej Straży Pożarnej 

i Służby Więziennej oraz ich 

rodzin (Dz.U. z 2016 r. poz. 

2270). Zgodnie z nią ze 

zmniejszeniem świadczeń 
nawet do tysiąca złotych 

muszą się liczyć osoby, któ-

re między 22 lipca 1944 r. 

a 31 lipca 1990 r. pracowa-

ły w mundurowych i cywil-

nych formacjach podległych 
UB i SB. Ustawa wskazuje, 

że niższe świadczenia za 

okres służby będą otrzymy-

wać osoby zatrudnione 

m.in. w urzędach paszpor-

towych, w Biurze Ochrony 

Rządu, w ochronie Elek-
trowni Jądrowej w Żarnow-

cu lub odpowiedzialne za 

szkolnictwo, dyscyplinę, 

k a d r y  i  i d e o w o -

wychowawcze aspekty pra-
cy w SB. Obniżka wypłaca-

nych świadczeń dotknie 

także kadrę naukowo-

dydaktyczną oraz naukowo

-techniczną oraz studentów 

Wyższej Szkoły Oficerskiej 
Ministerstwa Spraw We-

wnętrznych w Legionowie. 

Obniżka będzie dotyczyć 

nie tylko rent i emerytur 

przysługujących byłym 
funkcjonariuszom, ale tak-

że rent rodzinnych wypła-

canych dzieciom i wdowom. 

Przy czym takie restrykcje 

nie obejmą strażaków i mi-

licjantów 

C hociaż pierwsze obniżo-

ne świadczenia będą 

wypłacane od 1 październi-

ka, już teraz do rzecznika 

praw obywatelskich trafiają 
skargi osób, które są obu-

rzone obniżeniem do zera 

wysokości świadczenia za – 

według nomenklatury In-

stytutu Pamięci Narodowej 

„okresy służby na rzecz to-
talitarnego państwa”. 

– Decyzja w tej sprawie nie 

została jeszcze podjęta. 

Możliwe jest skierowanie 

ustawy do oceny Trybunału 
Konstytucyjnego. Rozważa-

my także przyłączenie się 

do spraw konkretnych oby-

wateli przed sądami – po-

wiedział DGP Adam Bod-

nar, rzecznik praw obywa-
telskich. 

J ednak związkowcy nie 

mają wątpliwości, że spór 

o wysokość wypłat dla by-

łych funkcjonariuszy SB 

nie zakończy się w Polsce. 

– Skargi masowo będą tra-

fiać do Europejskiego Try-

bunału Praw Człowieka. Do 

systemu emerytalnego 
wprowadzono skandaliczny 

zapis, że za służbę należy 

się zerowa emerytura. Pol-

ski rząd musi się więc li-

czyć z tym, że będzie mu-
siał zapłacić wysokie od-

szkodowania, bo w ten spo-

sób przestępcy będą mieć 

wyższe emerytury niż bo-

rowcy – dodaje Andrzej Sza-

ry, wiceprzewodniczący 
NSZZ Policjantów 

E ksperci nie mają jednak 

wątpliwości, że takie 

sprawy mogą się ciągnąć 

latami. 
– Przed wniesieniem skargi 

do trybunału muszą zostać 

wyczerpane krajowe środki 

odwoławcze – wyjaśnia 

prof. Jerzy Paśnik, konsty-

tucjonalista. – A to w prak-
tyce oznacza, że Sąd Naj-

wyższy musi rozpatrzeć ka-

sację w tej sprawie lub też 

musi być wydany wyrok 

przez Trybunał Konstytu-
cyjny. A to dopiero począ-

tek. Samo oczekiwanie na 

sprawdzenie zasadności 

skargi przez strasburski 

trybunał trwa od dwóch do 

trzech lat – dodaje. 
Bożena Wiktorowska 

h t t p ://www. nszzp . p l/

aktualnoci/7374-ustawa-

dezubekizacyjna-trafi-do-

strasburga 

Ustawa dezubekizacyjna trafi do Strasburga  
Będzie pomoc prawna dla byłych funkcjonariuszy służą-

cych w jednostkach podległych Służbie Bezpieczeństwa, 

którzy zechcą zaskarżyć ustawę dezubekizacyjną. 

Rafał Jaknowski 
Przewodniczący NSZZ Policji 

http://www.nszzp.pl/aktualnoci/7374-ustawa-dezubekizacyjna-trafi-do-strasburga
http://www.nszzp.pl/aktualnoci/7374-ustawa-dezubekizacyjna-trafi-do-strasburga
http://www.nszzp.pl/aktualnoci/7374-ustawa-dezubekizacyjna-trafi-do-strasburga
http://www.nszzp.pl/aktualnoci/7374-ustawa-dezubekizacyjna-trafi-do-strasburga
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O ficjalnie ani Komenda 

Główna Policji, ani 

MSWiA nie potwierdzają 

takiej informacji. Ale z da-
nych docierających do poli-

cyjnych związków zawodo-

wych wynika, że byli mili-

cjanci, którzy po 1990 r. 

zostali w służbie, masowo 

składają raporty o przejście 
na emeryturę. Nieliczni, 

którzy nie chcą się zgodzić, 

są informowani, że komen-

danci mogą wobec nich 

zastosować art. 41 Ustawy 
o Policji. Stanowi on, że 

policjanta można zwolnić w 

przypadku nabycia przez 

niego „prawa do emerytury 

z tytułu osiągnięcia 30 lat 

wysługi emerytalnej". 

W iększość obecnie pra-

cujących byłych mili-

cjantów jest na granicy te-

go okresu – zaczęli pracę w 

1988 r. albo i później. Tych 
straszy się zwolnieniem z 

innego punktu tego same-

go artykułu Ustawy o Poli-

cji mówiącego o „ważnym 

interesie służby". – Niedłu-

go będę jedynym policjan-
tem w Wielkopolsce, który 

zaczął pracę przed 1989 r. 

–  mówi „Wyborczej” 

podinsp. Andrzej Szary, 

szef policyjnych związków 
w Poznaniu. Przed zwolnie-

niem chroni go ustawa o 

związkach zawodowych. 

– Nie ma w tej sprawie po-

lecenia na piśmie, bo mo-

głoby potem posłużyć w 
sądzie pracy jako argu-

ment przy skargach na 

dyskryminację. Ale komen-

danci wojewódzcy i powia-

towi i tak wiedzą, co mają 

robić. Jedni są gorliwi i 

robią wszystko, by na 25 

lutego zameldować mini-
strowi, że ich rejon jest 

„wolny od milicjantów i es-

beków". Opornych wzywają 

na rozmowy kadrowe w 

trybie administracyjnym. 

Inni załatwiają sprawy po 
ludzku, tłumaczą starszym 

kolegom, że nie ma sensu 

kopać się z koniem, zała-

twiają porządne odprawy i 

godne warunki odejścia. 
Na szczęście nasze środo-

wisko jest solidarne. Panu-

je przekonanie, że tę wła-

dzę, jak każdą inną trzeba 

jakoś przetrwać – tłumaczy 

oficer z Komendy Głównej. 

Z muszenie do odejścia 

policjantów pracują-

cych przed rokiem 1989 

było jedną z głównych za-

powiedzi szefów MSWiA 
Mariusza Błaszczaka i Ja-

rosława Zielińskiego. 16 

stycznia 2017 r. Zieliński 

w liście do policjantów i 

komendantów jednostek z 

dumą ogłosił, że „polską 
Policją kierują już tylko 

oficerowie, którzy rozpoczy-

nali służbę w wolnej Pol-

sce. Odsuwając od stano-

wisk kierowniczych tych, 
którzy u progu swojej ka-

riery wstępowali do apara-

tu bezpieczeństwa PRL, 

zerwaliśmy ostatecznie do-

tychczasowe personalne 

związki łączące współcze-
sną Policję z tamtą epoką i 

jej postawami"- napisał 

Zieliński. 

G dy list się ukazał, ze 

stanowisk funkcyjnych 

odeszło ponad 400 ofice-

rów. Jedynym kryterium 

oceny ich pracy było to, 

kiedy zaczynali służbę. 
„Przypomina to najgorsze 

czasy walki z urojonymi 

wrogami ludu z okresu re-

wolucji bolszewickiej i nie 

ma nic wspólnego z przepi-
sami prawa ale również 

zasadami sprawiedliwości 

społecznej. Dzisiejszymi 

"wrogami ludu" są dla 

[ministra Zielińskiego] 

funkcjonariusze, których 
jedyna winą było wstąpie-

nie do służby przed rokiem 

1990. Tym samym Jaro-

sław Zieliński udowadnia, 

że sam głęboko pozostaje w 
czasach, od których chce 

się odciąć"- napisała do 

„Wyborczej” grupa poli-

cjantów dotkniętych zwol-

nieniami „za służbę w 

PRL". 

N ie wiadomo dokładnie, 

ilu byłych milicjantów 

pracuje dziś w strukturach 

policji. W 2016 r. odlicza-

jąc oficerów na stanowi-
skach kierowniczych, było 

ich ok. 2800 (na 100-

tysięczną formację) Do 25 

lutego 2017 r. ma nie być 

ani jednego. 

 
 Tutaj cały tekst 

„Milicjanci’ odejdą ze służby. 
Do 25 lutego w policji ma nie być ani jednego funk-

cjonariusza ze stażem w PRL. Według policyjnych 

związkowców takie nieformalne zalecenie MSWiA 
miało zostać przekazane ustnie komendantom woje-

wódzkim. 

Wojciech Czuchnowski  

22 lutego 2017 

Wojciech Czuchnowski 

http://wyborcza.pl/7,75398,21403322,ostatni-milicjanci-odejda-w-tym-tygodniu-ze-sluzby-w-policji.html
http://wyborcza.pl/7,75398,21403322,ostatni-milicjanci-odejda-w-tym-tygodniu-ze-sluzby-w-policji.html
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D ziałając w imieniu Zarządu 
Głównego NSZZ Policjan-

tów pragnę stanowczo zaprote-
stować przeciwko przedstawia-
niu NSZZ Policjantów, jako 
organizacji, która wszelkie 
swoje działania podporządko-
wała celom politycznym, z góry 
zakładającym negowanie kie-
rownictwa resortu Spraw We-
wnętrznych i Administracji. 

W  dniu 7 lutego 2017 r. w 
Gazecie Wyborczej uka-

zał się artykuł pt. ..Policyjni 
związkowcy irytują MSWiA. 
Ministerstwo chce powołać 
nowy związek". Wojciech 
Czuchnowski. autor artykułu, 
posługując się fragmentami 
kilku związkowych dokumen-
tów i wystąpień przewodniczą-
cego Zarządu Głównego, forsu-
je tam tezę. jakoby NSZZ Poli-
cjantów demonstrował swoją 

niechęć do osób sprawujących 
polityczny nadzór nad Policją. 
Odpowiedzią rozgniewanych 
polityków według ustaleń 
dziennikarza mają być plany 

utworzeniu w Policji organiza-
cji, która dla NSZZ Policjantów 
stworzy konkurencję. W reali-
zacji tajnego planu. Rządowi 
m a  p o m ó c 
NSZZ ..Solidarność", roztacza-
jący przed Policja wizję plurali-
zmu związkowego. 

Z e względu na komentarze, 
jakie pojawiły się w związ-

ku z publikacją GW. chciał-
bym wszystkich Państwa za-
pewnić, iż żadne z działań ja-
kie NSZZ Policjantów podej-
mował lub podejmować będzie 
w przyszłości nic były i nie 
będą motywowane względami 
politycznymi. W swojej 27-
letniej historii NSZZ Policjan-

tów zawsze stał na straży apo-
lityczności Policji i unikał po-
dejrzeń o polityczne sympatie 
bądź antypatie. 

R ecenzenci związkowej dzia-
łalności nic powinni zapo-

minać, że jej istota opiera się 
na krytyce. Krytyce odnoszącej 
się do argumentów meryto-
rycznych, niezależnych od te-
go. jaka partia w danej chwili 
sprawuje władzę. NSZZ Poli-
cjantów kierował się tą zasadą 
od początku swojego istnienia. 
Krytykował, protestował i ma-
nifestował za każdym razem, 
gdy wymagała tego sytuacja, 
gdy ważne interesy policjan-
tów, emerytów policyjnych i 
ich rodzin stawały w obliczu 
różnego rodzaju zagrożeń. W 
ten sam sposób protestował 
przeciwko złym pomysłom for-
sowanym zarówno przez partie 

lewicowe, jak i prawicowe, 
przez, partie liberalne i rady-
kalne. Nigdy jednak działania 
Związku nic były motywowane 
politycznie. 

P od tym względem aktualna 
sytuacja niczym szczegól-

nym się nie wyróżnia. NSZZ 
Policjantów protestował prze-
ciwko kilku decyzjom obecne-
go Rządu. I w przyszłości nie 
zamierza z tego rezygnować, 
jeśli przyczyny niezadowolenia 
środowiska nie ustaną lub 
pojawiać się będą kolejne po-
wody. Nic można jednak zapo-
minać, że w wielu istotnych 
kwestiach NSZZ Policjantów 
popierał obecny Rząd i także 
nie zamierza z tego poparcia 
rezygnować, jeżeli złożone poli-
cjantom obietnice będą reali-
zowane z należytą konsekwen-
cją. Dobrym tego przykładem 

może być uchwalenie progra-
mu modernizacji służb mun-
durowych, redukcja wakatów 
czy zwiększenie stanu etatowe-
go Policji. Pod względem celów 
i motywów działania, postępo-
wanie NSZ2 Policjantów wobec 
partii sprawujących w danym 
czasie władzę nie uległo żadnej 
istotnej przemianie. Sposób 
działania Związku w obecnym 
czasie nie różni się niczym 
szczególnym od działań podej-

mowanych wówczas, gdy wła-
dzę w naszym kraju sprawo-

wały inne ugrupowania poli-
tyczne. Pod żadnym względem 
kierowana przeze mnie organi-
zacja nic różni się od tego typu 
organizacji działających w in-
nych cywilizowanych krajach. 

N ie rozumiem więc z jakiego 
powodu naszym działa-

niom przypisywane są różnego 
rodzaju polityczne intencje, 
dlaczego realizując swoje sta-
tutowe obowiązki stajemy się 
obiektem dziennikarskich dy-
wagacji i tłem dla politycznej 
gry o władzę. Nic godzimy się 
na to. aby naszym działaniom 
przypisywano znaczenia inne 
niż w rzeczywistości, tak jak w 
przypadku jednego z cytatów 
użytych przez autora publika-
cji, który uznał, iż przewodni-
czący ZG NSZZ Policjantów 
krytykując „próby wykorzysty-
wania Policji dla uzyskania 
doraźnego interesu polityczne-

g o "  m i a ł  n a  m y ś l i 
„wykorzystywanie funkcjona-
riuszy do tłumienia demon-
stracji", podczas gdy w rzeczy-
wistości chodziło o sprzeciw 

wobec nazywania policjantów 
„zbrojnym ramieniem partii 
zwróconym przeciwko obroń-
com demokracji". 
NSZZ Policjantów nie zasłużył 
na żadną polityczna etykietę, 
dlatego z całą stanowczością 
pragnę się odciąć od wszelkie-
go rodzaju domysłów i niee-
tycznych sugestii, których 
przykładem jest omawiana 
publikacja. 

Oświadczenie 
ws. publikacji Gazety Wyborczej pt. „Policyjni związ-

kowcy irytują MSWiA. Ministerstwo chcąc powołać no-

wy związek" 
Warszawa. 08 luty 2017 roku 
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P rojekt zmian trafił wła-

śnie do uzgodnień mię-

dzyresortowych. Tym ra-

zem chodzi o gruntowne 

zmiany § 27 tego rozporzą-

dzenia. Aktualnie teczka 

akt personalnych żołnierza 

po zakończeniu jego służ-

by jest na ogół przekazy-

wana do wojskowej ko-

mendy uzupełnień. Teczka 

jest uzupełniana doku-

mentami związanymi z za-

wodową służbą wojskową, 

które mogą napływać jesz-

cze przez kilka miesięcy od 

dnia zwolnienia z wojska. 

Z WKU do archiwum  

Proponowana zmiana prze-

widuje, że po zwolnieniu z 

zawodowej służby wojsko-

wej teczka akt personal-

nych wraz z kartą ewiden-

cyjną żołnierza przez pół 

roku będzie przechowywa-

na u dowódcy tej jednostki 

wojskowej, który wykonał 

rozkaz o zwolnieniu. Po 

tym okresie ma trafić bez-

pośrednio do właściwego 

archiwum wojskowego, 

gdzie będzie przechowywa-

na.  

P onadto  wojskowi ko-

mendanci uzupełnień 

zostali zobowiązani w cią-

gu trzech miesięcy od wej-

ścia w życie nowych prze-

pisów na przekazanie te-

czek personalnych zwol-

nionych żołnierzy do wła-

ściwych archiwów wojsko-

wych. W nowych przepi-

sach proponuje się, aby 

wyłącznie karta ewidencyj-

na kierowana była do 

WKU, natomiast teczka 

akt personalnych bezpo-

średnio do właściwego ar-

chiwum wojskowego.ak 

czytamy w uzasadnieniu, 

zmiana ta ma na celu zra-

cjonalizuje obieg doku-

mentów, ujednolicenie 

sposobu postępowania z 

teczkami, a także zapew-

nienie lepszych warunków 

ich przechowywania. Ale 

czy tylko taki jest sens 

zmian po raz drugi w krót-

kim czasie rozporządzenia 

MON z 31 października 

2014 r.?  

Drugie dno zmian? 

W ubiegły piątek, 10 lute-

go  br. w Dzienniku Ustaw 

pod pozycją 241 opubliko-

wano nowelizację rozpo-

rządzenia o ewidencji woj-

skowej żołnierzy zawodo-

wych. Nowe regulacje pod-

pisał szef MON 27 stycznia 

2017 r.  Jest to pokłosie 

zmian organizacyjnych w 

wojskowym sądownictwie i 

prokuraturze. 

W ydaje się, że intencją 

obecnych zmian  jest 

zrealizowanie tzw. ustawy 

dezubekizacyjnej w woj-

sku. Przyjęty przez rząd 

Beaty Szydło projekt 

zmian o zaopatrzeniu eme-

rytalnym żołnierzy zawo-

dowych i ich rodzin czeka 

na rozpatrzenie w Sejmie 

(druk 1105). Nowe regula-

cje miały być w trybie 

przyspieszonym  -  podob-

nie jak  przyjęta 16 grud-

nia 2016 r. ustawa dezu-

bekizacyjna dotycząca 

służb MSWiA -  rozpatry-

wane  przez Sejm, ale 

dwukrotnie "spadły" z ob-

rad posiedzenia. 

W  tych przepisach bar-

dzo mocno skrytyko-

wanych ze względu na ich 

niekonstytucyjność przez 

ekspertów Biura Analiz 

Sejmowych jest mowa tym, 

że  Instytut Pamięci Naro-

dowej  będzie miał 6 mie-

sięcy na udzieleniu infor-

macji o przebiegu służby w 

organach represji PRL. 

Chodzi nie tylko  o obniże-

nie świadczeń człon-

kom  Wojskowej Rady 

Ocalenia Narodowego i ich 

rodzin, ale także o innych 

żołnierzy, którzy pełnili 

służbę na rzecz totalitarne-

go państwa w okresie od 

dnia 22 lipca 1944 r. do 

dnia 31 sierpnia 1990 r.. 

Zgodnie bowiem z nowym 

art. 13b  świadczenie do 

wysokości nie wyższej niż 

średnia emerytura lub ren-

ta krajowa zostanie obni-

żone za służbę w następu-

jących wojskowych insty-

tucjach i formacjach Mini-

sterstwa Obrony Narodo-

wej: 

 Informacja Wojskowa 

oraz podległe jej jed-

nostki terenowe, w tym 

organa informacji po-

wszechnej organizacji 

„Służba Polsce” oraz 

organa informacji woj-

Dezubekizacja w wojsku  
Zracjonalizowaniu obiegu dokumentów, ujednoliceniu 

sposobu postępowania z teczkami, a także zapewnie-

niu lepszych warunków ich przechowywania  ma słu-

żyć nowelizacja rozporządzenia MON z 31 październi-

ka 2014 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy 

zawodowych. Ale czy tylko takie są powody drugiej w 

krótkim czasie nowelizacji tych przepisów? 

sobota, 18 lutego 2017 13:03 
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skowego korpusu górni-

czego; 

  Wojskowa Służba We-

wnętrzna, w tym Zarząd 

Wojskowej Służby We-

wnętrznej Korpusu Bez-

pieczeństwa Wewnętrz-

nego i Wojsk Ochrony 

Pogranicza i jego po-

przedniczki; 

  Zarząd II Sztabu Gene-

ralnego Wojska Polskie-

go wraz z jednostkami 

podległymi; 

  inne służby Sił Zbroj-

nych prowadzące działa-

n i a  o p e r a c y j n o -

rozpoznawcze lub do-

chodzeniowo-śledcze, w 

tym w rodzajach broni 

oraz w okręgach wojsko-

wych. 

Z godnie z propozycjami 

szczegółowa procedura 

obniżania świadczeń miała 

polegać na tym, że po wej-

ściu w życie ustawy,  woj-

skowe biuro emerytalne 

wyśle wniosek  do IPN, któ-

ry w ciągu pół roku ma 

udzielić informacji o prze-

biegu służby w organach 

represji PRL. Bez współpra-

cy z wojskowymi archiwa-

mi, które powinny posiadać 

wszystkie personalne teczki 

osobowe żołnierzy zwolnio-

nych z wojska nie da się 

tego zrobić. Wie o tym do-

skonale dr hab. Sławomir 

Cenckiewicz, dyrektor Woj-

skowego Biura Historyczne-

go i wiceprzewodniczący 

Rady IPN, któremu podpo-

rządkowane jest centralne i 

archiwa wojskowe w No-

wym Dworze Mazowieckim, 

Oleśnicy, Toruniu i Gdyni.  

Miejmy nadzieję, że w no-

wych przepisach dotyczą-

cych ewidencji żołnierzy 

(Ciąg dalszy ze strony 20) 

S kala tej kontroli jest 

ogromna. Zakład Emery-

talno-Rentowy MSW (ZER) 

przesłał do IPN wniosek o 

informację o przebiegu 
służby ponad 191 tys. ren-

cistów i emerytów, czyli 

wszystkich, którym wypła-

ca świadczenia. 

"To blisko sześć razy więcej 

niż wynikało z wcześniej-
szych zapowiedzi resortu 

spraw wewnętrznych. Usta-

wa dezubekizacyjna miała 

bowiem dotyczyć 32,1 tys. 

b. funkcjonariuszy SB", 
którzy pełnili służbę w 

okresie od 22 lipca 1944 r. 

do 31 lipca 1991 r. - pisze 

dziennik. 

Z akład Emerytalno-

Rentowy MSW twierdzi, 
że weryfikacji powinien do-

konać IPN, ponieważ ZER 

jako organ emerytalny "nie 

ma uprawnień do weryfiko-

wania służby na rzecz tota-
litarnego państwa". IPN ma 

na to czas do 10 czerwca. 

Kierownictwo Instytutu za-

pewnia, że zdąży dokonać 

weryfikacji w terminie. - 

Będą nad tym pracować 
nasi archiwiści w całej Pol-

sce - powiedziała dzienni-

kowi Marzena Kruk, dyrek-

tor Archiwum Instytutu 

Pamięci Narodowej. 

Z daniem Andrzeja Szare-
go, wiceprzewodniczą-

cego NSZZ Policjantów, 

przy tak ogromnej skali 

weryfikacji "nie można wy-

kluczyć pomyłek. - Niektó-
rzy po prostu mogą mieć 

niesłusznie obniżone 

świadczenia - argumentuje. 

"Dziennik Gazeta Prawna" 

wskazuje, że IPN zweryfiku-

je służbę również tych 
funkcjonariuszy, którzy 

nigdy nie pracowali na 

rzecz totalitarnego pań-

stwa, jeśli zwróci się o to 

Za k ł a d  Em er y t a l no -
Rentowy MSW. 

Emeryci trafią pod lupę IPN 

Do 1 października byli esbecy otrzymają obniżone 

świadczenia. Przy okazji MSWiA przeprowadza lustra-

cję wszystkich emerytowanych funkcjonariuszy - in-
formuje "Dziennik Gazeta Prawna". 

oprac.: Katarzyna Kalus 20.02.2017 

Tak o posiedzeniu ZW 

SEiRP w Olsztynie napisał 

„Informator” KWP Olsztyn. 
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W iększość uczestników 
spotkania nie było 

objętych skutkami nowej 

ustawy dezubekizacyj-

nej ,jednak na pewno byli i 

są zainteresowani osobami  
pokrzywdzonymi  oraz ko-

lejnymi procedurami odwo-

ławczymi nie mogąc pogo-

dzić się z zaistniałą nie-

sprawiedliwością społecz-

ną. 

P onad dwudziestu kole-

gów reprezentowało wo-

jewództwa. lubelskie, świę-

tokrzyskie, dolnośląskie, 

małopolskie, pomorskie, 
łódzkie i miasto stołeczne 

Warszawa. Ważnymi zapro-

szonymi osobami byli kole-

dzy i prawnicy ze  Stowa-

rzyszenia Federacji Służb 

Mundurowych, którzy prze-
kazali nam aktualny stan 

prawny, stanowisko władz 

Federacji oraz wnioski z 

odbytych spotkań. 

Pomimo ,że nie było nas 
tak dużo jak byśmy chcie-

li ,to i tak mam wraże-

nie ,że zabrakło czasu na 

omówienie wszystkich istot-

nych dla nas tema-

tów ,zdominowanych  tym 
co się dzieje aktualnie w 

naszym kraju. 

P odsumowując nasze roz-

mowy,chcę Was poinfor-

mować ,że chociaż atmosfe-
ra czasami była "burzliwa" 

to jednak udało nam sie 

wypracować kilka istotnych 

wniosków tj: 

 - staramy się znaleźć 

kontakt z kolejnymi ko-

legami z innych woje-
wództw, i jak będą chęt-

ni, to na jesieni zorgani-

zujemy kolejne już w 

poszerzonym składzie 

spotkanie, kiedy będzie-
my mieli w ręku już 

pierwsze pozytywne i 

negatywne decyzje eme-

rytalne, chcąc wymie-

niać wiedzę i koordyno-
wać toczące się sprawy 

w sądach 

 - powinniśmy informo-

wać wszystkich,że jeżeli 

zostaną wydane pierw-

sze decyzje odbierajace 

emerytury na podstawie 
nowej ,  ustawy to ,nie 

należy się odwoływać 

s a m o d z i e l n i e  t y l -

ko ,kontaktować z FSSM 

lub SEiRP w celu uzy-

skania pomocy wyzna-
czonych przez nich 

prawników,kórzy będą  

najlepiej przygotowani 

do reprezentowania 

przed sądami.Pierwsze 
sprawy będą najważniej-

sze dla powstania 

tzw.linii orzeczniczej. 

Pierwsze odwołania mu-

szą być bardzo dobrze 

napisane oraz udoku-
mentowane i bronione 

przed sądem. To leży w 

interesie wszystkich 

osób, także tych którzy 

nie są zrzeszeni w sto-
warzyszeniach, 

 - informujemy zaintere-

sowane osoby , o aktual-

nej sytuacji prawnej w 

oczekiwaniu na pierwsze 

decyzje i o konieczności 

gromadzenia dokumen-
tów  z akt personalnych 

i  i n n y c h   ż r ó -

deł,mogących być po-

mocnymi w składanych 

sprawach odwoławczych  

 - w istniejących stowa-

rzyszeniach emerytów i 

rencistów w służbach 

mundurowych należy 

organizować i zakładać 

w kołach , sekcje osób 

pokrzywdzonych przez 
nową ustawę w celu wy-

miany informacji i po-

mocy zainteresowanym 

koleżankom i kolegom, 

 - czynnie i aktywnie 

działać i pracować w sto-
warzyszeniach na rzecz 

uświadamiania o zakre-

sie i skutkach nowej 

ustawy dezubekizacyjnej 

jak również w lokalnych 

środowiskach politycz-
nych i branżowych, łącz-

nie z namawianiem 

członków stowarzyszenia 

do aktywności w najbliż-

szych wyborach samo-

rządowych. 
Aktywności uwzględniającej 

bierne i czynne prawo wy-

borcze. 

 -  bieżące przekazywanie 

pomiędzy sobą informa-

cji ,opinii, wzorów pism 
powstających w sprawie 

ustawy i w obiegu mię-

dzy poszczególnymi in-

stytucjami , ale również 

informacji medialnych i 

istotnych linków, 

 - czynne uczestniczenie 

w opiniowaniu medial-

nym, internetowym i 

szeroko rozumianej cy-

berprzestrzeni, skutków  

wad prawnych, zakresu i 
n iekonsty tucy jnośc i 

ustawy dezubekizacyjnej 

i kolejnych projektów i 

mutacji tego typu po-

dobnych przepisów (np. 

ustawa dezubekizacyjna 
wojskowa i tzw. dezube-

kizacyjna sportowa) 

 - Namawiam, wszystkich 

do aktywności i bieżą-

cych kontaktów i współ-

pracy. 

Marek Osik - informuje. 
W dniach 8-9 lutego 2017 uczestniczyłem  w Zegrzu w 

spotkaniu zainspirowanym w trakcie manifestacji w 

dniu 2 grudnia 2016 przed Sejmem  RP będącej sprze-
ciwem do  uchwalanej  tzw. ustawy dezubekizacyjnej 
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Koleżanki i Koledzy, 

W  dniu 22 lutego 2017 

w siedzibie SEiRP 

koło w Elblągu, odbyło się 

pierwsze spotkanie osób 

zainteresowanych działal-

nością i pracami w po-

wstającej sekcji prawnej, 

która będzie zrzeszać po-

krzywdzonych lub zagro-

żonych uchwaloną w 

grudniu 2016 tzw. ustawą 

dezubekizacyjną, jak rów-

nież osoby chcące udzielać 

pomocy i wsparcia tym 

członkom naszego koła. W 

pierwszym inicjującym 

plany powołania sekcji 

spotkaniu uczestniczyło 

kilkanaście osób,które za-

praszają wszystkie inne 

zainteresowane i chętne 

osoby do uczestniczenia w 

spotkaniach i nawiązania 

kontakty za pośrednic-

twem zarządu koła SEiRP 

w Elblągu. W trakcie spo-

tkania omówiono aktualną 

sytuację prawną, inicjaty-

wy podejmowane przez 

organizację i stowarzysze-

nia mundurowe, partie 

polityczne,Rzecznika Praw 

Obywatelskich,planowane 

przedsięwzięcia oraz 

spośob wymiany informa-

cji i komunikacji pomiędzy 

osobami będącymi człon-

kami powstającej sek-

cj i .Podkreślono,że w 

ramch  sekcji należy sys-

tematycznie dokonywać 

wymiany informacji o po-

dejmowanych ustaleniach 

przez poszczególne osoby 

w ZER  oraz IPN mających 

przygotowywać dokumen-

tację do planowanych wy-

stąpień  w trybie admini-

strayjnym i pozwów sądo-

wych. Bierząco śledzić i 

analizować informacje za-

mieszczane na polecanych 

st ronach int erneto-

wych  takich organizacji 

jak  SEiRP, FSSM, NSZZP 

oraz blog europosła Janu-

sza Zemke "poradnik dla 

służb mundurowych". 

Przypomniano o komplet-

nych i kompleksowych 

informacjach zamieszczo-

nych w linkach na stronie 

internetowej SEiRP koło w 

Elblagu, dotyczących 

ustawy z których należy 

korzystać i przekazywać 

innym zainteresowanym. 

Wskazano zalecany tryb 

odwoławczy przy otrzyma-

niu pierwszych niekorzyst-

nych decyzji ZER oraz pro-

ponowane wsparcie kan-

celarii adwokackich w kra-

ju i w Elblągu. Na spotka-

niu ustalono między inny-

mi,że w drugiej połowie 

marca 2017 na planowa-

nym zebraniu członków 

SEiRP w Elblągu zostanie 

szeroko omówiona kwestia 

ustawy dezubekizacyjnej z 

udziałem zaproszonych 

prawników i przedstawi-

cieli NSZZP. 
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Pan Emmanuel Jacobs 

Prezydent Europejskiej Organizacji Stowarzyszeń Żoł-

nierzy 

Rue John Waterloo Wilson 78 

1000 Brussels 

BELGIUM 

 

Dotyczy: naruszenia zasad praworządności i pozbawienia praw nabytych przez żołnie-

rzy Sił   Zbrojnych RP. 

 

Szanowny Panie Prezydencie 

Znając Pana zaangażowanie w obronę praw żołnierzy zwracamy się do Pana z 

gorącą prośbą o udzielenie nam pomocy w obronie przed skrajnie krzywdzącymi rozwią-

zaniami prawnymi, wprowadzanymi przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej, a skierowany-

mi przeciwko dużej grupie emerytów wojskowych. 

Dnia 2 grudnia 2016 r. rząd skierował do parlamentu projekt „ustawy o zmianie 

ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy oraz ich rodzin”. Projekt ustawy przewidu-

je drastyczne obniżenie wysokości emerytur wojskowych, w tym za służbę po 1990 r., to 

jest po odzyskaniu przez Polskę pełnej suwerenności.  Podkreślamy, że chodzi o żołnie-

rzy którzy po 1990 r. ponownie złożyli przysięgę na wierność Ojczyźnie i często z nara-

żeniem życia, jej służyli lub służą. 

Podczas prac nad nim zlekceważono wszelkie przepisy Regulaminu Prac Rady 

Ministrów dotyczące zasad postępowania z projektami dokumentów rządowych. Projekt 

ustawy:  

nie został umieszczony w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Mini-

strów, 

nie został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Le-

gislacji, 

nie został poddany uzgodnieniom i konsultacjom społecznych, ani opiniowaniu przez 

organizacje zrzeszające emerytów wojskowych, 

nie był rozpatrywany przez Komitet Stały Rady Ministrów, 

nie został rozpatrzony przez komisję prawniczą,  

nie został rozpatrzony przez Radę Ministrów.  

 

warunków

Prezydium Organów Przedstawicielskich Żołnierzy 

Zawodowych (KONWENT), w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz w innych mini-

sterstwach nie są w tej chwili prowadzone prace, które pogarszałyby sytuację żołnierzy 

zawodowych oraz emerytów wojskowych. Pan Bartłomiej Misiewicz podkreślił także, że 

takie prace nie są planowane w komórkach resortu obrony narodowej.  

Informacja ta nie uspokoiła nastrojów w wojsku i dlatego Pan Bartłomiej Misie-

wicz powtórzył ją w dniu 7 marca 2016 r. podczas spotkania z przewodniczącym KON-



-  26  - 

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 2(82)2017 

WENTU płk Marianem Babuśką i polecił opublikowanie jej na stronie internetowej KON-

WENTU. Wbrew tym zapowiedziom, na początku grudnia br. Pan Bartłomiej Misiewicz 

uzasadniał w mediach komu zostanie zmniejszona emerytura.  

Ustawa jest całkowitym zaprzeczeniem składanych nam przez rząd RP zobowią-

zań i bezprzykładnym zignorowaniem zasady ciągłości państwa po 1990 r.  

Pozostaje on też w jaskrawej sprzeczności z wyrokiem Trybunału Konstytucyjne-

go wydanym w 2010 roku, w sprawie K6/09, który stwierdził, że:  

"Każdy funkcjonariusz organów bezpieczeństwa Polski Ludowej, który został za-

trudniony w nowo tworzonych służbach policji bezpieczeństwa, ma w pełni gwarantowa-

ne, równe prawa z powołanymi do tych służb po raz pierwszy od połowy 1990r., w tym 

równe prawa do korzystania z uprzywilejowanych zasad zaopatrzenia emerytalnego" (pkt 

10.4.2, str. 83 orzeczenia TK) … „Służba w organach suwerennej Polski po roku 1990 

także traktowana jest jednakowo, bez względu na to, czy dany funkcjonariusz uprzednio 

pełnił służbę w organach bezpieczeństwa Polski Ludowej, czy też nie". 

Według projektu ustawy każdy żołnierz, który choć jeden dzień przed 1990 r. słu-

żył w  tzw. „organach państwa totalitarnego” (określenie wykreowane dowolnie przez au-

torów projektu)  będzie miał drastyczne zmniejszoną emeryturę,  bez względu na swoje 

zasługi i lata służby dla wolnej Polski.   Analogiczne, bezzasadne i bezprawne restrykcje 

obejmą uprawnionych do rent inwalidzkich i rent rodzinnych. Według naszych szacun-

ków, ustawa ta obejmie do 100 000 emerytów różnych służb i ich rodziny, w tym także 

pobierających renty i renty rodzinne, nawet tych, których kalectwo powstało w trakcie wy-

konywania zadań służbowych. 

W głębokim przekonaniu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i innych organizacji 

tak drakońska i nonsensowna ustawa narusza podstawowe zasady konstytucyjne, takie 

jak ochrona praw nabytych, niedziałania prawa wstecz, zaufania obywateli do państwa, 

niestosowania zasady odpowiedzialności zbiorowej i ma z gruntu charakter represyjny. 

Nieskrywanym celem działania obecnej ekipy rządzącej są „oszczędności budżetowe”, 

nieuwzględniające losy ludzi i skutkujące tragediami rodzinnymi.  

Mamy świadomość, że to, co spotyka teraz emerytów wojskowych i policyjnych 

może wkrótce spotkać każdą grupę zawodową za lata pracy przed 1990 r.  

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego byłby wdzięczny gdyby Pan Prezydent, wy-
korzystując swoje stanowisko i autorytet, zechciał podjąć działania zmierzające do re-
spektowania przez władze polskie zasad państwa prawa, zgodnych z Konstytucją RP i 
wartościami, którymi kieruje się Unia Europejska. 

Licząc na Pańską przychylność i zrozumienie, łączę wyrazy najwyższego szacun-
ku.  

    P R E Z E S 
Związku żołnierzy Wojska Polskiego 

gen. dyw. w st. spocz. dr Franciszek Puchała 
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R ządowa propozycja ograni-

czenia emerytur byłym 
esbekom i funkcjonariuszom 

wojskowej bezpieki wywołała 
popłoch w ich szeregach. Nie 
pomogły jednak ani naciski 
medialne, ani akcje polityczne, 
ani protesty, w których prym 
wiódł płk Adam Mazguła, za-
chwalający stan wojenny. 
Mundurowe lobby postanowiło 
więc obrać inną taktykę. 

C hodzi o decyzje podjęte w 
gronie tzw. Klubu Genera-

łów. Zasiada w nim wierchusz-
ka komunistycznych wojsko-
wych, zaangażowanych w cza-
sach PRL w zwalczanie opozy-
cji. Można tam znaleźć takie 
postacie jak gen. Franciszek 
Puchała – jeden z głównych 
planistów stanu wojennego, 
autor paszkwili atakujących 
płk. Ryszarda Kuklińskiego; 
gen. Roman Misztal – wielolet-
ni szef komunistycznego wy-
wiadu wojskowego, który zwal-
czał opozycję demokratyczną; 

gen. Józef Użycki – szef Sztabu 
Generalnego LWP, członek 
WRON; gen. Józef Baryła – 
członek WRON, członek Polit-
biura KC PZPR, autor książki 

„W marksizmie-leninizmie na-
sza siła”; gen. Józef Szewczyk 
– w stanie wojennym Naczelny 
Prokurator Wojskowy, który 
domagał się jak najwyższych 
wyroków dla uczestników 
strajku w kopalni „Wujek”, 
podległe mu organy doprowa-
dziły do zaocznego skazania 
płk. Ryszarda Kuklińskiego na 
karę śmierci; gen. Zbigniew 
Nowak – wieloletni wicemini-
ster obrony narodowej PRL, 
zastępca gen. Jaruzelskiego. 

S eniorem Klubu był w 
2015 r. 95-letni generał 

dywizji Teodor Kufel – wielolet-
ni szef bezpieki wojskowej, 
absolwent kursów KGB w Mo-

skwie w 1954 r., w czasach 

stalinowskich komendant wo-
jewódzki MO w Poznaniu 

(zmarł  w październiku 
2016 r.). Z młodszego pokole-
nia w Klubie działa też m.in. 
gen. Bolesław Izydorczyk – 
były szef WSI, jeden z głów-
nych bohaterów książki Sła-
womira Cenckiewicza „Długie 
ramię Moskwy”. 

I  właśnie grono takich posta-
ci gościło 27 stycznia 2017 r. 

Janusza Zemke – europosła 
SLD, byłego wiceministra 
obrony. Zemke w PRL pełnił 
funkcję I sekretarza Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR w Byd-
goszczy, a w stanie wojennym 
– sekretarza do spraw propa-
gandy tegoż Komitetu. Na spo-
tkaniu pojawił się też gen. Ma-
rek Dukaczewski – były szef 
WSI, oficer wywiadu wojsko-
wego PRL i uczestnik mo-
skiewskich kursów GRU 
(sowiecki wywiad wojskowy). 
Głównym tematem dyskusji 

były „problemy, jakie mogą 
stać się udziałem licznej grupy 
byłych żołnierzy i ich rodzin 
na skutek wejścia w życie na 
gruncie sił zbrojnych ustawy 

tzw. dezubekizacyjnej”. Zda-
niem Klubu Generałów ma 
ona niezwykle restrykcyjny 
charakter i jest niesprawiedli-
wa, gdyż współtworzona przez 
nich komunistyczna PRL wca-
le nie była – jak twierdzą – 
państwem totalitarnym. 
Jakie decyzje podjęto na spo-
tkaniu z Januszem Zemke i 
gen. Dukaczewskim? Co cieka-
we – z relacji po rozmowach 
wynika, że pogodzono się z 
tym, iż żadnymi oficjalnymi 
ani zakulisowymi naciskami 
nie da się wpłynąć na rząd 
PiS. „Uznano, że nie ma na 
dzisiaj skutecznej metody 
przekonania decydentów do 

odstąpienia od podjętych za-
miarów” – napisano w komu-
nikacie po zebraniu. 

W  związku z czym zdecydo-
wano, że „należy skon-

centrować wysiłki na wykorzy-
staniu wszelkich środków 
prawnych, zarówno krajowych, 
jak i międzynarodowych, w 
celu minimalizacji dotkliwości 

ustawy w odniesieniu indywi-
dualnie do każdego zaintereso-

wanego”. Pomoc w tej materii 
zadeklarował europoseł Ze-
mke, który obiecał nawet, że 
udostępni dla sprawy swoją 
stronę internetową. Polityk 
SLD nie zawiódł:  już 
30 stycznia opublikował na 
swojej stronie poradnik doty-
czący przebiegu drogi sądowej, 
na jaką powinien wejść każdy 
„poszkodowany” ustawą esbek 
albo funkcjonariusz innych 
komunistycznych służb. Parę 
dni później uzupełnił go prze-
wodnikiem składania skarg do 
Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka w Strasburgu. A 
następnie w obronie funkcjo-
nariuszy totalitarnego aparatu 
bezpieczeństwa zwrócił się do 
Fransa Timmermansa, pierw-
szego wiceprzewodniczącego 
Komisji Europejskiej. Czy stąd 
wzięły się tak naprawdę ostat-
nie zastrzeżenia Timmermansa 

c o  d o  p o l s k i e j 
„praworządności”? 

N a spotkaniu z europosłem 
Zemke i gen. Dukaczew-

skim zapadły też inne ważne 

ustalenia. Postanowiono opra-
cować „standardowy algorytm 
postępowania odwoławczego, 
łącznie z gotowymi drukami”, 
a także powierzyć prowadzenie 
tych spraw doświadczonym 
kancelariom prawnym. Na to 
wszystko potrzeba pieniędzy, 
więc zapowiedziano również 
utworzenie – „decyzją wszyst-
kich organizacji, zrzeszających 
byłych żołnierzy zawodowych” 
– specjalnego funduszu. 
 

Więcej w najnowszym wydaniu 

tygodnika „Gazeta Polska”.  

  

Czerwona generalicja kontratakuje 
Ustawa dezubekizacyjna dopiero co weszła w życie, a 

środowisko PRL-owskich wojskowych już zastanawia 

się, jak skutecznie bronić własnych interesów i kie-
szeni. Taktykę działania ustalono niedawno na spo-

tkaniu, w którym uczestniczyli były szef WSI oraz 

znany europoseł SLD - pisze najnowsza „Gazeta Pol-

ska”. 

Grzegorz Wierzchowski 

http://niezalezna.pl/94340-czerwona-generalicja-kontratakuje
http://niezalezna.pl/94340-czerwona-generalicja-kontratakuje
http://niezalezna.pl/94340-czerwona-generalicja-kontratakujeC:/Users/JerzyK/Documents/Add-in%20Express
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P arlament zaostrzył bo-

wiem „dezubekizacyjne” 

cięcia emerytur i rent. I ta-

kie cięcia podpisał prezy-
dent Andrzej Duda 

– Wielu policjantów jeszcze 

nie zdaje sobie sprawy z 

tego, co właściwie uchwalo-

no. Myślą, że nowe przepisy 

będą takie, jak prezentował 
to na początku minister 

Błaszczak. Nie mają poję-

cia, że w ostatniej chwili je 

zaostrzono. Będzie dramat, 

gdy się dowiedzą, jak rady-
kalnie spadną ich emerytu-

ry – mówią nam przedsta-

wiciele NSZZ Policjantów. 

M SWiA pod koniec roku 

przygotowało projekt 

zmian „ustawy o zaopatrze-
niu emerytalnym funkcjo-

nariuszy policji, ABW, AW, 

Służby Kontrwywiadu Woj-

skowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, CBA, Straży 
Granicznej, BOR, Państwo-

wej Straży Pożarnej i Służ-

by Więziennej oraz ich ro-

dzin”. 

Z akładał obniżki emery-

tur funkcjonariuszy 
służb i policjantów, którzy 

pracowali w Służbie Bezpie-

czeństwa, w instytucjach 

podległych komunistyczne-

mu MSW lub w specsłuż-
bach MON od 22 lipca 

1944 do 31 lipca 1990 r. 

Nawet jeśli trwało to jeden 

dzień, a po weryfikacji prze-

szli do UOP, policji czy in-

nych służb mundurowych i 
pracowali dla wolnej Polski. 

Tzw. współczynnik podsta-

wy wymiaru emerytury 

funkcjonariuszy miał się 

zmniejszyć z 0,7 do 0,5 

proc. za każdy rok służby 

„na rzecz totalitarnego pań-

stwa”. A współczynnik pod-

stawy wymiaru renty inwa-
lidzkiej miał być obcięty o 2 

proc. za każdy rok owej 

służby. Ustalono też mak-

symalną emeryturę w wyso-

kości średniego świadcze-

nia wypłacanego przez 
ZUS, czyli ok. 2 tys. brutto, 

oraz maksymalną rentę w 

wysokości średniej ZUS, 

czyli dziś ok. 1,4-1,5 tys. zł 

brutto. 
Ustawa błyskiem przeszła 

przez parlament, w grudniu 

podpisał ją prezydent An-

drzej Duda. 

Większe cięcia emerytur 

mundurowych 
Jednak różni się ona rady-

kalnie od projektu MSWiA. 

Dokument posłany prezy-

dentowi przewiduje jeszcze 

większe cięcia. 
Podstawa wymiaru emery-

tury policyjnej będzie wyno-

sić nie, jak w projekcie, 0,5 

proc., lecz... 0 proc. za każ-

dy rok służby w organach 

bezpieczeństwa w latach 
1944-90. 

Mało tego, funkcjonariusze 

nie będą mogli, tak jak 

dziś, podwyższyć emerytury 

o 15 proc., jeśli np. poli-
cjant został inwalidą w 

związku ze służbą. 

Nie będzie też można pod-

nieść emerytury o 2 proc., 

1 proc. lub 0,5 proc. za 

każdy rok służby w szcze-
gólnych warunkach lub o 

szczególnym charakterze. 

Chodzi o nurków, płetwo-

nurków, osoby zwalczające 

fizycznie terroryzm, perso-

nel samolotów i śmigłow-

ców, załogi nawodnych jed-

nostek pływających, skocz-

ków spadochronowych i 

saperów. 
Drastycznie obniżono 

renty.  

Projekt MSWiA przewidywał 

zmniejszenie ich o 2 proc., 

ustawa zaś – aż o 10 proc. 
za każdy rok służby w orga-

nach bezpieczeństwa. 

Policjanci są oburzeni 

Każdy funkcjonariusz, któ-

ry nabył prawa emerytalne 

w dyskryminowanym okre-
sie i nie pracował potem w 

cywilu, otrzyma najniższą 

emeryturę obowiązującą od 

1 marca 2017 r., czyli 1 

tys. zł brutto, na rękę to ok. 
730 zł – wyliczają związ-

kowcy. – I to niezależnie od 

stażu pracy, stanowiska, 

zasług. Ludzie w większości 

będą też dostawać minimal-

ną rentę inwalidzką. Bez 
względu na to, czy inwa-

lidztwo powstało na służ-

bie, w związku ze służbą, 

czy w wypadku – mówią. 

Gdzie zmieniono projekt? 
Pytamy MSWiA, czy to mi-

nister Mariusz Błaszczak 

zmienił pierwotny projekt. 

Biuro prasowe resortu od-

powiada, że „projekt został 

zmieniony w parlamencie”. 
Pytamy więc posłów PiS. – 

Była sugestia z rządu, aby 

projekt jeszcze bardziej zao-

strzyć, to zaostrzyliśmy – 

odpowiada jeden z nich. 
Część poszkodowanych wy-

stąpi do sądów – spodziewa 

się Maciej Dziergas, wice-

przewodniczący NSZZ Poli-

cjantów w woj. śląskim. – I 

to niezależne sądy będą de-
cydować, czy tak radykalna 

obniżka emerytur jest 

prawnie dopuszczalna. Ja-

ko związkowcy wypracuje-

(Ciąg dalszy na stronie 29) 

Emerytury ciach po cichu 
Tysiące mundurowych będzie miała obniżoną do 1000 

zł. Policjanci, którzy choć jeden dzień pracowali w 

PRL, będą musieli przeżyć za emeryturę minimalną. 
Leszek Kostrzewski,  

Gazeta Wyborcza, czwartek, 2 lutego 2017 
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my też jakąś formułę pomo-

cy dla ludzi pokrzywdzo-
nych – zapewnia. 

Obniżone emerytury i renty 

mają być wypłacane od 1 

października. 

Od redakcji: 

W związku ze zmianami w 
ustawie, o których nie wie-

dzieliśmy, także i do nasze-

go poradnika o opublikowa-

nego 18 stycznia 2017 roku 

wdarły się błędy 
Zmiany w emeryturach 

mundurowych 

Rząd postanowił, że ponad 

40 tys. mundurowych bę-

dzie miało obniżone emery-

tury 
MSWiA przygotowało pro-

jekt zmiany w ustawie o 

emeryturach funkcjonariu-

szy policji, ABW, AW, Służ-

by Kontrwywiadu Wojsko-
wego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, CBA, Straży 

Granicznej, BOR, Państwo-

wej Straży Pożarnej i Służ-

by Więziennej oraz ich ro-

dzin.  
 Ustawa w ekspresowym 

tempie przeszła przez par-

lament i już w grudniu 

2016 r. podpisał ją prezy-

dent Andrzej Duda. Osta-
teczna wersja radykalnie 

różni się od projektu 

MSWiA. 

 Podstawa tzw. wymiaru 

emerytury policyjnej będzie 

wynosić, nie jak było w pro-
jekcie 0,5 proc., ale 0 proc. 

za każdy rok służby w orga-

nach bezpieczeństwa pań-

stwa w latach 1944-1990. 

Ustawa będzie obowiązywać 
od 1 października 2017 r. 

Nowe przepisy - ustawa 

dezubekizacyjna  

 Zmiana polega na radykal-

nym obniżeniu emerytur 

funkcjonariuszy służb i po-
licjantów, którzy choć jeden 

dzień przepracowali w Służ-

bie Bezpieczeństwa, insty-

tucji podlegającej komuni-

stycznemu MSW lub 

specsłużbach MON. 

 Dotyczy emerytur policyj-

nych i rent inwalidzkich 
funkcjonariuszy, którzy 

służyli "na rzecz totalitarne-

go państwa" od 22 lipca 

1944 do 31 lipca 1990 ro-

ku, a także policyjnych rent 

rodzinnych wypłacanych po 
ich śmierci. Nie ma znacze-

nia to, że po weryfikacji 

przeszli do UOP, policji czy 

innych służb munduro-

wych i pracowali dla wolnej 
Polski. 

 Obniżenie emerytur i rent 

obejmie także tych, którzy 

służyli w jednostkach MON 

(Wojskowa Służba We-

wnętrzna, Wojska Ochrony 
Pogranicza), słuchaczy kur-

sów SB, wykładowców i 

pracowników szkół milicyj-

nych i MSW. 

 Staż funkcjonariuszy w 
czasach PRL będzie spraw-

dzać IPN, który potem prze-

każe ustalenia do ZUS. 

Średnie emerytury mun-

durowych  

 Współczynnik podstawy 
wymiaru emerytury zmniej-

szy się z 0,7 do 0 proc. za 

każdy rok służby "na rzecz 

totalitarnego państwa". Na-

tomiast współczynnik pod-
stawy wymiaru renty inwa-

lidzkiej - o 10 proc. za każ-

dy rok. 

 MSWiA zaznacza, że po 

zmianach byli funkcjona-

riusze nie będą mogli do-
stawać więcej, niż wynosi 

średnia emerytura lub ren-

ta wypłacana przez ZUS. 

 Funkcjonariusze na eme-

ryturze będą mogli pobierać 
do 2 tys. zł brutto, czyli ok. 

1,6 tys. zł na rękę, na ren-

cie - maksymalnie 1543 zł 

brutto, a rodziny byłych 

pracowników SB - 1725 zł 

brutto. 
 Nadal będą mogli pobierać 

dodatek pielęgnacyjny przy-

sługujący po ukończeniu 

75 lat. Ich świadczenie bę-

dzie podlegać waloryzacji. 

 Rząd szacuje, że obniżo-

nych zostanie co najmniej 

18 tys. emerytur policyj-
nych, 4 tys. policyjnych 

rent inwalidzkich i 9 tys. 

rent rodzinnych. 

 Niektórzy funkcjonariusze 

już zapowiadają skierowa-

nie sprawy do sądu. Zwra-
cają uwagę, że projekt od-

biera emerytury dużej licz-

bie milicjantów, którzy 

zwalczali pospolite prze-

stępstwa, ale np. przez ja-
kiś czas kształcili się na 

resortowych uczelniach. A 

także pracownikom wywia-

du, którzy już będąc w 

UOP, ewakuowali amery-

kańskich agentów w czasie 
pierwszej wojny z Irakiem. 

Inne zmiany w emeryturach 

mundurowych  

P remier Beata Szydło z 

rewolucją w systemie 
emerytalnym czekała na 

ustalenia tzw. przeglądu 

emerytalnego. ZUS od 

czerwca zorganizował 24 

debaty z ekspertami, związ-

kowcami i pracodawcami. 
ZUS proponuje, by poli-

cjanci, żołnierze i strażacy, 

którzy pracują w warun-

kach nie zagrażających ży-

ciu i zdrowiu, stracili wszel-
kie przywileje emerytalne. 

 W podsumowaniu debaty 

Zakład tak uzasadniał re-

komendację: "Zwolnienie ze 

służby w rzeczywistości 

wiąże się często z konty-
nuowaniem pracy zawodo-

wej przy jednoczesnym po-

bieraniu świadczenia. W 

debatach publicznych wy-

rażano stanowisko, że 
funkcjonariusz po 20 czy 

25 latach służby jest często 

zbyt cennym fachowcem, 

aby z jego wiedzy i do-

świadczenia rezygnować". 

Emerytury mundurowych - 
dwie grupy  

 Mundurowi byliby podzie-

leni na dwie grupy: na tych, 

którzy biorą udział w ak-

(Ciąg dalszy ze strony 28) 

(Ciąg dalszy na stronie 30) 
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cjach zagrażających życiu i 

zdrowiu, i na tych pracują-
cych w administracji. 

Policjanci, żołnierze i stra-

żacy wykonujący pracę biu-

rową byliby traktowani jak 

zwykli urzędnicy. Po obni-

żeniu wieku emerytalnego, 
które nastąpi od 1 paź-

dziernika 2017 roku, mu-

sieliby pracować tak jak 

pozostali Polacy - do 60 lat 

(kobiety) lub 65 lat 
(mężczyźni). 

 Częściowe, choć bardzo 

ograniczone przywileje ma-

ją przysługiwać tylko mun-

durowym biorącym udział 

w patrolach, interwencjach, 
a w wojsku - w szkoleniach 

bojowych, misjach itp. 

 Nabywaliby oni prawo do 

emerytury po 25 latach 

służby, ale jej wypłata przy-
sługiwałaby dopiero po 

osiągnięciu powszechnego 

wieku emerytalnego. ZUS 

chce takim rozwiązaniem 

wymusić na mundurowych 

dłuższą pracę. Liczy na to, 
że jak nie będą mogli od 

razu dostać pieniędzy, to 

nie będą się zwalniać z pra-

cy. 

Przykład: Pan Jan, poli-
cjant z Radomia, skończył 

52 lata i postanowił po 25 

latach służby odejść z pra-

cy. Zakład Emerytalny 

MSWiA wyliczył jego emery-

turę na 3,8 tys. zł brutto. 
Ale pan Jan nie będzie 

mógł jej pobierać zaraz po 

zakończeniu pracy, tylko za 

13 lat, kiedy osiągnie wiek 

emerytalny (czyli 65 lat). 
Trudno ustalić podział 

emerytów  

Z wiązki zawodowe są 

oburzone. - Ta zmiana 

sprowadza się do tego, że 

60- czy 65-letni policjant 
będzie musiał biegać za 

przestępcą. Przecież to nie-

dorzeczne i zagraża bezpie-

czeństwu obywateli - mówią 

przedstawiciele Niezależne-

go Samorządnego Związku 

Zawodowego Policjantów. 

 Według ZUS alternatywą 
dla tych, którzy nie będą 

chcieli lub mogli dłużej 

chodzić w patrolach, będzie 

po 25 latach przejście na 

stanowisko administracyj-

ne. 
 Możliwe jest też inne roz-

wiązanie: przez 25 lat pra-

cują na stanowiskach 

"bojowych", a później za-

trudniają się w cywilu. 
Dzięki temu będą pobierać 

dwie emerytury - munduro-

wą i z ZUS. 

 - Nie będzie naszej zgody. 

Gdyby takie plany weszły w 

życie, policjanci masowo 
zaczęliby uciekać ze służby 

- dodają związkowcy. I za-

pewniają, że planu ZUS nie 

da się wcielić w życie. Trud-

no będzie ustalić, kto pra-
cuje na stanowisku 

"zagrażającym zdrowiu i 

życiu". Policjant jednego 

dnia bierze udział w ak-

cjach, a w inny dzień zaj-

muje się sprawami admini-
stracyjnymi. Związkowcy 

napisali list do premier Be-

aty Szydło, w którym sprze-

ciwiają się reformie. ZUS 

zastrzega, że "zmiany nie 
powinny dotyczyć osób, 

które już rozpoczęły służbę, 

lecz rozpoczynających ka-

rierę zawodową w przyszło-

ści" 

Ustawa dezubekizacyjna: 
zmiany dla żołnierzy  

 Rząd chce też obniżyć 

emerytury wojskowym, któ-

rzy służyli przed rokiem 

1990 w jednostkach uzna-
nych przez PiS za "organy 

totalitarnego państwa". 

Projekt ma objąć ok. 12 tys. 

osób, nie tylko żołnierzy 

zawodowych. 

 Rząd proponuje, aby obni-
żyć emerytury i renty 

wszystkim żołnierzom, któ-

rzy przed 31 sierpnia 1990 

roku pracowali w organach 

aparatu bezpieczeństwa, 

instytucjach podległych 

ministerstwom Obrony Na-

rodowej i Spraw Wewnętrz-
nych. Przywileje emerytalno

-rentowe stracą też człon-

kowie Wojskowej Rady Oca-

lenia Narodowego. 

 Po zmianach żołnierze nie 

będą mogli dostawać więcej 
niż średnią emeryturę lub 

rentę wypłacaną przez ZUS. 

 Oprócz Informacji Wojsko-

wej i Wojskowej Służby We-

wnętrznej (poprzedniczka 
W S I )  r z ą d  c h c e 

"dezubekizować" żołnierzy z 

"innych służb Sił Zbrojnych 

prowadzących działania 

operacyjno-rozpoznawcze 

lub dochodzeniowo-śledcze, 
w tym w rodzajach broni 

oraz w okręgach wojsko-

wych". 

 Obniżenie świadczeń ma 

objąć zarówno tych, którzy 
pracowali w strukturach 

wojskowych, jak i cywil-

nych. I nie tylko żołnierzy 

zawodowych, lecz również 

tych, którzy przez opisane 

w projekcie formacje prze-
szli, pełniąc zasadniczą 

służbę wojskową, która w 

PRL była obowiązkowa. 

 Oprócz jednostek podle-

głych MON w projekcie zo-
stał uwzględniony katalog 

69 "organów totalitarnego 

państwa", znany z ustawy 

"dezubekizacyjnej" MSW. 

Zalicza się do nich m.in. 

gabinet ministra spraw we-
wnętrznych, Biuro Reje-

stracji Cudzoziemców, Za-

rząd Kontroli Ruchu Gra-

nicznego, a nawet Inspekto-

rat Operacyjnej Ochrony 
Elektrowni Jądrowej w Żar-

nowcu oraz Departament 

PESEL (czyli m.in. twórców 

systemu, z którego do dzi-

siaj korzysta państwo pol-

skie). Objęci obniżką eme-
rytur i rent mają też być 

wykładowcy, studenci i słu-

chacze Centrum Szkolenia 

MSW i Szkoły Oficerskiej 

(Ciąg dalszy ze strony 29) 

(Ciąg dalszy na stronie 31) 
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MSW w Legionowie oraz 

Szkoły Chorążych Milicji. 
Emerytury mundurowych: 

co się zmieni dla celników  

 Dziś 15 tys. celników nie 

ma przywilejów emerytal-

nych. Przechodzą na eme-

ryturę zgodnie z przepisami 
dla cywilów. - Celnicy wy-

konują równie niebezpiecz-

ną służbę jak policja czy 

straż graniczna. Chcemy 

więc podobnych praw eme-
rytalnych - mówią związ-

kowcy. 

 Dla funkcjonariuszy służ-

by celnej, którzy zostali 

przyjęci do pracy przed 

2013 rokiem żądają prawa 
do emerytury po 15 latach 

służby. W przypadku młod-

szych emerytura miałaby 

przysługiwać po ukończe-

niu 55 lat i udowodnieniu 
25 lat służby. 

Celników popiera Trybunał 

Konstytucyjny, który jesz-

cze za czasów rządów PO-

PSL uznał, że są oni dys-

kryminowani - chociaż ich 
służba przypomina służbę 

np. straży granicznej, nie 

mają podobnych uprawnień 

emerytalnych. 

 Mimo orzeczenia TK do 
zmiany przepisów nie do-

szło. 

 W 2016 roku odbyło się 

już kilka posiedzeń podko-

misji sejmowej w tej spra-

wie. W trakcie dyskusji 
okazało się, że spór o eme-

rytury to przygrywka do 

dyskusji o przyszłości służ-

by celnej. Celnicy krytykują 

pomysł rządu PiS, by połą-
czyć służby skarbowe w 

jedną Krajową Administra-

cję Sądową. 

Funkcjonariusze się oba-

wiają, że po powstaniu KAS 

w służbie czynnej pozosta-
nie między 4 a 7 tys. osób. 

Reszta może stracić pracę 

bądź być zmuszona do 

przekwalifikowania się. 

 

Emerytury munduro-
wych: obecne przepisy 

emerytalne  

 Emerytura mundurowa 

przysługuje po 15 latach 

służby i wynosi 40 proc. 
ostatniej pensji. Jej wyso-

kość zależy również od do-

datków i nagród rocznych. 

 Za każdy dodatkowy rok 

służby świadczenie rośnie o 

2,6 proc. ostatniej pensji. 
Maksymalna emerytura 

mundurowa to 75 proc. 

ostatniej pensji. Aby ją do-

stać, trzeba przepracować 

28,5 roku. 
 Emerytura dla funkcjona-

riusza przyjętego do służby 

po raz pierwszy przed 1 

stycznia 1999 roku oblicza-

na jest z uwzględnieniem 

okresów służby, okresów 
równorzędnych ze służbą 

oraz okresów składkowych 

i nieskładkowych przed 

służbą. 

Dla funkcjonariusza przyję-
tego do służby po raz 

pierwszy po 1 stycznia 

1999 roku ustalana jest 

wyłącznie za okresy służby 

i okresy równorzędne ze 

służbą. 
Policjanci mogą pracować 

na emeryturze. Jeśli doro-

bią do 70 proc. średniej 

pensji, nie stracą z emery-

tury ani złotówki. 
 Jeżeli przekroczą tę grani-

cę, świadczenie będzie 

zmniejszone o tyle, o ile 

przekroczyli limit, jednak 

nie więcej niż o 25 proc. 

emerytury. 
 Za poprzedniego rządu na-

stąpiła zmiana przepisów 

dotycząca nowo wstępują-

cych do służby od 1 stycz-

nia 2013 roku. Policjanci 

czy żołnierze, którzy już 
wcześniej pracowali, zacho-

wają dawne przywileje. 

 Osoby, które zostały przy-

jęte do pracy w styczniu 

2013 roku i później, muszą 
mieć 25 lat służby i ukoń-

czyć 55 lat, by przejść na 

emeryturę. 

K olejna zmiana to spo-

sób liczenia emerytur 

mundurowych. Emerytura 
dla funkcjonariusza zwol-

nionego ze służby wyniesie 

60 proc. podstawy jej wy-

miaru za 25 lat służby i 

będzie wzrastać o 3 proc. za 
każdy dodatkowy rok. Bę-

dzie podwyższana o 0,5 

proc. za każdy miesiąc 

służby na froncie w czasie 

wojny oraz w strefie działań 

wojennych. Podstawę wy-
miaru emerytury będzie 

stanowić średnie uposaże-

nie funkcjonariusza należ-

ne przez 10 kolejnych lat 

kalendarzowych wybranych 
przez niego. Maksymalna 

emerytura będzie mogła 

wynosić 75 proc. podstawy. 

(Ciąg dalszy ze strony 30) 

Leszek Kostrzewski 

ryturę minimalną, rentę rodzinną lub rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – 
1000 zł brutto od marca 2017 r. 

Kwota wolna jest podwyższona od 2017 r., a to oznacza, że będzie rozliczona w zezna-

niu podatkowych w 2018 r. (za rok poprzedni). 

(Ciąg dalszy ze strony 33)  Waloryzacja rent i emerytur 
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O d marca będzie kilka 

stawek podwyżki. Pola-

cy pobierający z ZUS lub 
KRUS emeryturę minimal-

ną dostaną o blisko 118 zł 

brutto więcej. Nieco bogatsi 

– 10 zł brutto, a najbogatsi 

będą mieli podwyższone 

emerytury o 0,44 proc. 
Najwięcej najbiedniejszym 

Najniższa emerytura, renta, 

a także najniższa renta ro-

dzinna i renta z tytułu cał-

kowitej niezdolności do pra-
cy oraz renta rolnicza wzro-

śnie od marca do 1 tys. zł 

brutto. 

Dziś wynosi 882,56 zł brut-

to, a więc najbiedniejsi 

emeryci dostaną więcej o 
117,44 zł brutto. 

Podwyżkę dostaną też oso-

by mające emerytury nie-

przekraczające 1 tys. zł 

brutto. Np. ktoś, kto ma 
dziś 910 zł emerytury, do-

stanie podwyżkę o 90 zł 

brutto, a ktoś ze świadcze-

niem 950 zł brutto może 

liczyć na 50 zł brutto wię-

cej. 
Trzeba mieć staż 

Gwarantowany przez pań-

stwo 1 tys. zł dostaną tylko 

ci, którzy spełnią warunki 

wymagane przez prawo do 
wypłacania najniższej eme-

rytury. 

Aby dostać emeryturę mini-

malną, trzeba udowodnić 

odpowiedni okres pracy 

(ubezpieczeniowy). Dziś wy-
nosi on 22 lata dla kobiet i 

25 lat dla mężczyzn. Od 

października, gdy nastąpi 

obniżenie wieku emerytal-

nego, kobiety będą musiały 

udowodnić już tylko 20 lat. 

Do stażu liczą się okresy 

składkowe (gdy pracowali-
śmy, a od naszej pensji by-

ły odprowadzane składki) i 

nieskładkowe (np. studia). 

Okresy nieskładkowe nie 

mogą przekroczyć jednej 

trzeciej okresów składko-
wych. 

Emerytury w wysokości co 

najmniej 1 tys. zł nie dosta-

ną osoby, które za krótko 

opłacały składki, bo np. 
pracowały na podstawie 

umowy o dzieło, kobiety, 

które przez wiele lat zajmo-

wały się dziećmi, a także 

osoby pracujące na czarno. 

Rząd wyliczył, że podwyż-
szenie świadczenia do 1 

tys. zł obejmie ok. 800 tys. 

emerytów i rencistów podle-

gających pod ZUS, a także 

285 tys. osób pobierających 
renty socjalne i ok. 350 tys. 

rolników pobierających 

emerytury i renty z KRUS. 

Renta socjalna wzrośnie w 

marcu z 741,35 zł brutto 

do 840 zł brutto (o 98,65 zł 
brutto). Z kolei najniższa 

renta z tytułu częściowej 

niezdolności do pracy wzro-

śnie z 676,75 zł do 750 zł (o 

73,25 zł brutto). 
Mniej niż minimalna 

Szacuje się, że jeżeli 65-

latka/-latek przez 25 lat 

nie zarabiali ponad 3 tys. zł 

brutto (według dzisiejszej 

wartości pieniądza), nie wy-
pracują emerytury mini-

malnej, ale dostaną emery-

turę. 

Według najnowszych da-

nych ZUS osób, które już 

dziś dostają emerytury niż-

sze niż minimalne, jest po-

nad 80 tys. Ich liczba ro-

śnie lawinowo. W 2011 r. 

było ich niespełna 24 tys. 
Dwa lata później – 48 tys. 

W 2014 – prawie 61 tys. W 

ciągu najbliższych lat bę-

dzie to już kilkaset tysięcy. 

Ich świadczenie wzrośnie w 
marcu o 0,44 proc. 

Inne zasady waloryzacji 

Do tej pory w Polsce corocz-

na marcowa waloryzacja 

była procentowa. To ozna-

czało, że im ktoś miał 
mniejsze świadczenie, tym 

niższą dostawał podwyżkę. 

Te zasady nie będą już obo-

wiązywały. Aby wyjaśnić, 

na czym będą polegać 
zmiany, musimy przypo-

mnieć, że dziś o wysokości 

podwyżki decydują dwa 

wskaźniki: inflacja w go-

spodarstwach emeryckich 

(czyli podwyżki cen towa-
rów, które głównie kupują 

emeryci) i przynajmniej 20 

proc. realnego wzrost płac z 

roku poprzedzającego walo-

ryzację. 
Gdy dodamy inflację i 20 

proc. realnego wzrostu 

płac, otrzymamy wynik, z 

którego wynika, że w marcu 

wszystkie emerytury i renty 

powinny wzrosnąć o 44 
proc. 

Będzie inaczej. Zamiast wa-

loryzacji procentowej będzie 

waloryzacja mieszana. 

Już w marcu wszyscy se-
niorzy, których świadczenie 

nie przekracza 2273 zł 

brutto, dostaną 10 zł brut-

to podwyżki. Kto ma wyższe 

świadczenie, dostanie o 

0,44 proc. więcej. 
Średnia renta, świadcze-

nia przedemerytalne 

Po zmianach: 

 •świadczenie przedeme-

rytalne dziś 1029,86 zł 

Waloryzacja rent i emerytur 

Najważniejszą zmianą tegorocznej waloryzacji jest 

podniesienie kwoty świadczeń minimalnych. Emeryci, 

których świadczenie nie przekracza 2273 zł brutto, 
dostaną 10 zł brutto podwyżki 

Leszek Kostrzewski,  
Gazeta Wyborcza, poniedziałek, 13 lutego 2017 
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brutto zwiększy się o 10 

zł brutto; 

 •średnia renta – 1602 zł 

brutto będzie wyższa o 
10 zł brutto; 

 •średnia renta rodzinna 

1826 zł brutto wzrośnie 

o 10 zł brutto; 

 •średnia emerytura po-

mostowa 2415 zł brutto 

wzrośnie o 10,62 zł brut-

to. 

 Dodatki 

 Waloryzowane o 0,44 

proc. będą też wszystkie 
dodatki. 

 •dodatek pielęgnacyjny, 

dodatek za tajne nau-

czanie 208,67 zł brutto 

wzrośnie do 209,59 zł 

brutto (o 92 grosze); 

 •dodatek pielęgnacyjny 

dla inwalidy wojennego 

całkowicie niezdolnego 

do pracy i samodzielnej 

egzystencji 313,01 zł 

wzrośnie do 314,39 (o 

1,38 zł brutto); 

 •dodatek dla sierot zu-

pełnych 392,20 zł wzro-

śnie do 393,92 (o 1,72 zł 

brutto); 

 •dodatek kombatancki 

208,67 zł wzrośnie do 

209,59 (o 92 grosze). 

Emerytury częściowe 
Z emerytur częściowych 

mogą korzystać na razie 

jedynie mężczyźni. Kobiety 

miały przechodzić na czę-

ściową najwcześniej w 2021 
roku. Po obniżeniu od paź-

dziernika wieku emerytal-

nego do 60 lat już takiej 

możliwości nie będą miały, 

bo wcześniej niż na częścio-

wą przejdą na emeryturę 
ustawową. 

Emerytura częściowa to 

tylko 50 proc. ustawowej. A 

skoro tak, to emerytury 

częściowe będą waloryzo-
wane nie o 10 zł, tylko o 5 

zł. 

W specjalnym dokumencie 

rządowym czytamy, że 

„podwyżka wynikająca z 

waloryzacji nie będzie mo-

gła być niższa niż 10 zł”, 

ale będzie „proporcjonalnie 
mniejsza przy emeryturach 

częściowych i rentach z ty-

tułu częściowej niezdolno-

ści do pracy”. 

Bez jednorazowych dodat-

ków 
Aby zrekompensować eme-

rytom niewielką waloryza-

cję, rząd planował, że w 

tym roku podobnie jak w 

poprzednim wypłaci niektó-
rym z nich specjalne jedno-

razowe dodatki. 

Rząd zamierzał wydać na 

ten cel 1,4 mld zł. 

Najwięcej miałyby dostać 

osoby, które mają do 900 zł 
brutto emerytury (400-450 

zł netto dodatku). Najmniej 

ci, których emerytury wy-

noszą 1,5-2 tys. zł brutto 

(ok. 50-100 zł netto). Ktoś, 
kto miał więcej niż 2 tys. zł, 

nie dostałby dodatku. 

Okazuje się, że wypłaty do-

datków nie będzie. Pienią-

dze na nie przewidziane 

zostały przeznaczone na 
wyższą waloryzację. 

Powiązane z PKB? 

Łukasz Wacławik, specjali-

sta od ubezpieczeń społecz-

nych z Wydziału Zarządza-
nia krakowskiej AGH, uwa-

ża, że w kolejnych latach 

należy się spodziewać więk-

szych podwyżek. Już wia-

domo, że inflacja w bieżą-

cym roku będzie większa 
niż 1 proc., a płace też ro-

sną. A to one decydują o 

podwyżce świadczeń dla 

seniorów. 

Wiesława Taranowska, wi-
ceprzewodnicząca OPZZ, 

zapewnia, że przy obecnej 

formule nigdy emeryci i 

renciści nie dostaną dużych 

podwyżek. – Dlatego musi-

my wszyscy usiąść do stołu 
i ustalić nowe reguły walo-

ryzacji – mówi. 

Proponuje, aby nowy wzór 

wyliczania waloryzacji był 

uzależniony od tempa wzro-

stu PKB. 

– Emeryci powinni korzy-

stać, jak reszta społeczeń-
stwa, ze wzrostu gospodar-

czego. Dziś są z tego wyklu-

czeni – mówi. 

Na razie jednak żadne pra-

ce związane z uzależnie-

niem waloryzacji od tempa 
rozwoju PKB nie są w rzą-

dzie prowadzone. 

Kwota wolna od podatku 

Rząd podniósł kwotę wolną 

od podatku. Zyska na tym 
3 mln Polaków. Najwięcej 

renciści i najbiedniejsi eme-

ryci. 

Po podwyższeniu kwota 

wolna wynosi 6600 zł rocz-

nie. Wcześniej wynosiła 
3091 zł i była równa dla 

wszystkich. 

Teraz będzie uzależniona od 

dochodu. 

Oznacza to, że osoby osią-
gające roczne dochody pod-

legające opodatkowaniu do 

6,6 tys. zł (550 zł na mie-

siąc), czyli na poziomie mi-

nimum egzystencji, w ogóle 

nie zapłacą PIT. Po zmia-
nach zyskają ponad 640 zł 

rocznie, czyli 53 zł na mie-

siąc. 

Przykład. Pani Barbara z 

Krakowa co miesiąc dostaje 
z ZUS rentę socjalną. Od 

tego roku, od marca, będzie 

ona wynosić 840 zł brutto. 

Okazuje się, że pani Barba-

ra zapłaci podatek docho-

dowy w wysokości 348 zł. 
Gdyby przepisów nie zmie-

niono, zapłaciłaby 480 zł. 

Zyska więc 132 zł netto 

rocznie. A więc co miesiąc 

jej renta będzie wyższa o 11 
zł na rękę. 

Na większe zyski mogą li-

czyć osoby na rencie z tytu-

łu częściowej niezdolności 

do pracy, która od marca 

będzie wynosić 750 zł brut-
to. 

Nie zyskają ani złotówki 

osoby, które będą otrzymy-

wać z ZUS lub KRUS eme-

(Ciąg dalszy na stronie 31) 
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D ziewięcioletni Kacper 

dostał w spadku po 

dziadku 18 tys. zł długu. 

Matka chłopca odrzuciła 

schedę, ale sąd uznał, że 
ktoś musi spłacić dług, 

więc padło na wnuka. 

„Mam tylko 9 lat. Jestem 

chory na astmę, mama nie 

pracuje, bo się nami opie-

kuje, jesteśmy biedni, nie 
stać nas na spłacenie tak 

ogromnego długu. Proszę, 

niech mi pan pomoże” – 

napisał chłopiec w liście do 

rzecznika praw obywatel-
skich. 

Dobra zmiana - długu nie 

można odziedziczyć przy-

padkiem 

Ta historia zdarzyła się w 

styczniu 2014 r. Dzisiaj nie 
mogłaby się powtórzyć, a to 

dzięki temu, że w paździer-

niku 2015 r. znowelizowa-

no prawo spadkowe. Skoń-

czyło się przypadkowe i czę-
sto nieświadome dziedzicze-

nie długów po zmarłych 

bliskich. Teraz z urzędu 

można odziedziczyć tylko 

tyle długów, ile wynosi war-

tość spadku (dziedziczenie 
z dobrodziejstwem inwenta-

rza). Jeśli chcemy przyjąć 

cały spadek (tzw. przyjęcie 

proste) albo go w całości 

odrzucić, w ciągu sześciu 
miesięcy od śmierci spad-

kodawcy musimy złożyć 

specjalne oświadczenie 

przed notariuszem lub są-

dem rejonowym właściwym 

dla naszego miejsca za-
mieszkania lub pobytu. 

Dziedziczenie kredytu 

Zmorą spadkobierców są 

długi hipoteczne. Nie chro-

ni przed nimi nawet przyję-

cie spadku z dobrodziej-

stwem inwentarza. Zgodnie 

bowiem z art. 74 ustawy o 

księgach wieczystych odpo-

wiedzialność spadkobiercy 
jest nieograniczona. Wie-

rzyciel hipoteczny może do-

chodzić zaspokojenia z nie-

ruchomości obciążonej hi-

poteką bez względu na to, 

czy spadkobiercy przyjęli 
spadek wprost (czyli w ca-

łości), czy też z dobrodziej-

s t w e m  i n w e n t a r z a 

(odpowiedzialność za długi 

tylko do wysokości akty-
wów). Oznacza to, że w ra-

zie, gdy spadkobiercy nie 

dogadają się z bankiem w 

sprawie kredytu, może on 

zabrać mieszkanie, na 

szczęście nie wejdzie na 
pozostały majątek spadko-

bierców. Dlatego w przy-

padku długów hipotecz-

nych najkorzystniej jest 

spadek odrzucić. 
Kłopoty z hipoteką 

Wielu spadkobierców nie 

stać na spłaty rat kredytu, 

a gdy chcą sprzedać nieru-

chomość przed upływem 

pięciu lat od jej odziedzicze-
nia, ryzykują, że zapłacą 

daninę fiskusowi. 

Przykład. Elżbieta i Jan 

kupili w 2005 r. mieszkanie 

na 25-letni kredyt. W 2016 
r. pan Jan zmarł. Jedynym 

spadkobiercą jest pani Elż-

bieta. Tyle że po śmierci 

męża nie stać jej na spłatę 

kredytu. Miesięczna rata 

pożyczki jest większa niż jej 
dochód. Dlatego kobieta 

postanowiła sprzedać 

mieszkanie, spłacić dług, a 

za to, co zostanie, kupić 

małe lokum. 

Czy będzie musiała zapłacić 

19 proc. podatku od połowy 

uzyskanej ze sprzedaży 

kwoty? 

W tym przypadku podatek 

fiskusowi się nie należy. Do 
zwolnienia uprawnia m.in. 

spłata kredytu zaciągnięte-

go na własne cele mieszka-

niowe przed dniem uzyska-

nia dochodu ze sprzedaży. 
Za własne cele mieszkanio-

we uznaje się np. kupno 

mieszkania. 

Gdyby mieszkanie nie było 

obciążone kredytem, fiskus 

mógłby zażądać podatku. 
Zdaniem urzędników wdo-

wa nabywa mieszkanie dwa 

razy: raz, gdy kupuje je z 

mężem (2005 r.), a drugi 

raz, gdy po nim dziedziczy 
(2016 r.). A gdy sprzeda 

nieruchomość przed upły-

wem pięciu lat od objęcia 

spadku, zgodnie z art. 10 

ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT 

osiągnie przychód. W rezul-
tacie będzie zmuszona za-

płacić 19 proc. podatku od 

połowy uzyskanej kwoty. 

Jak sprawdzić, czy spa-

dek jest zadłużony 
To zadanie prawie niemożli-

we. Można co najwyżej wy-

stąpić do sądu o wykonanie 

tzw. spisu inwentarza. Wy-

konuje go komornik, a do-

kument jest dowodem, iż 
robiliśmy, co w naszej mo-

cy, by ustalić, czy spadko-

dawca miał długi. Warto też 

przeszukać szuflady, aby 

się upewnić, czy nie ma 
tam umów kredytowych i 

pożyczkowych. Nie zaszko-

dzi porozmawiać z sąsiada-

mi i znajomymi, bo mogą 

wiedzieć więcej niż najbliż-

sza rodzina. 
Przykład. Matka pani Mał-

gorzaty była wdową. Po 

śmierci męża mieszkała 

samotnie w domu pod mia-

(Ciąg dalszy na stronie 35) 

Dziedziczenie długów. Jak odrzucić spadek. 

Jak sprawdzić, czy spadek jest zadłużony? Jak się go 

zrzec? Co zrobić, by długu nie przejęły dzieci? Długi 

hipoteczne to zmora spadkobierców 
Katarzyna Klukowska,  

Gazeta Wyborcza, środa, 15 lutego 2017 
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stem. Rzadko go opuszcza-

ła, za to dość regularnie 
pod jej oknami parkowały 

po j azdy  z  nap i s em 

„Chwilówki w domu klien-

ta” albo „Windykacja dłu-

gów”. Sąsiedzi na wszelki 

wypadek spisali numery 
telefonów, które widniały 

na samochodach. 

Gdy kobieta zmarła, córka 

nie znalazła żadnych doku-

mentów. Za to rozmowy z 
firmami, których numery 

telefonów dostała od sąsia-

dów, uzmysłowiły jej grozę 

sytuacji. Zmarła zostawiła 

górę długów! 

Na szczęście po ostatnich 
zmianach w prawie można 

przejąć tylko tyle długów, 

ile wynoszą aktywa. Jeśli 

zmarła matka miała 200 

tys. długów, a udział w do-
mu (we współwłasności z 

córką) jest wart 100 tys. zł, 

to wierzyciele dostaną jedy-

nie 100 tys. zł. 

Jest to właśnie przyjęcie 

spadku z dobrodziejstwem 
inwentarza. Nie trzeba 

składać żadnych oświad-

czeń, by w taki sposób dzie-

dziczyć. Odbywa się to nie-

jako z automatu i zapobie-
ga wielu rodzinnym drama-

tom. 

Odrzucenie zadłużonego 

spadku 

Jeśli spadek zawiera same 

długi i żadnych aktywów, 
najlepiej go odrzucić. 

Przykład. Pan Jan zostawił 

mieszkanie z obciążoną hi-

poteką, zaległości w czyn-

szu, debet na koncie i nieo-
płacone rachunki za telefon 

i kablówkę. Suma wszyst-

kich długów przewyższała 

wartość mieszkania. Dlate-

go syn, kawaler, jedyny 

spadkobierca pana Jana, 
postanowił spadek odrzu-

cić. 

Może to zrobić na dwa spo-

soby: przed notariuszem 

lub przed sądem rejono-

wym właściwym dla swoje-

go miejsca zamieszkania 

lub pobytu. W obu przy-
padkach ma sześć miesięcy 

od daty śmierci ojca lub od 

dnia, w którym dowiedział 

się o tym fakcie. 

Pierwsza opcja jest droższa 

(50 zł plus VAT taksy nota-
rialnej oraz koszty wypi-

sów), za to zdecydowanie 

szybsza. Odrzucenie spad-

ku przed sądem to wydatek 

50 zł, ale trzeba czekać na 
wyznaczenie posiedzenia 

nawet kilka tygodni. 

Jeśli syn zmarłego zdecy-

duje się na notariusza, po-

winien wybrać kancelarię i 

przygotować skrócony od-
pis aktu zgonu ojca oraz 

swój dowód osobisty. 

Gdyby syn zmarłego wybrał 

drogę sądową, powinien 

zacząć od złożenia oświad-
czenia o odrzuceniu spad-

ku. Bardzo ważne, by mieć 

potwierdzoną kopię wnio-

sku. Będzie to dowód, że 

pismo zostało złożone w 

terminie. 
Co powinno zawierać 

oświadczenie? 

 •imię i nazwisko spadko-

dawcy, datę i miejsce 

jego śmierci oraz ostatni 

adres zamieszkania; 

 •tytuł powołania do 

spadku (testament lub 
dziedziczenie ustawowe); 

 •dane wszystkich spad-

kobierców ustawowych, 

informacje na temat 

wszystkich testamentów 

(nawet tych nieważnych 
i miejscu ich przechowy-

wania); 

P r z y k ł a d o w a  t r e ś ć 

oświadczenia 

„Oświadczam, że spadek 
przypadający mi na podsta-
wie ustawy po zmarłym 
ojcu (imię, nazwisko, adres, 
data śmierci) odrzucam w 

całości. 
Poza mną nie ma innych 
spadkobierców. 
Jednocześnie oświadczam, 

że nie posiadam dzieci, któ-
re mogłyby dziedziczyć w 
moje miejsce. 
Według mojej wiedzy spad-
kodawca nie zostawił testa-
mentu”. 
Do oświadczenia należy do-

łączyć skrócony odpis aktu 

zgonu lub prawomocne 
orzeczenie o uznaniu za 

zmarłego oraz dowód uisz-

czenia opłaty sądowej w 

wysokości 50 zł. 

O dacie i godzinie posiedze-
nia sąd zawiadomi spadko-

biercę listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru. 

Sędzia, podobnie jak nota-

riusz, zapyta, czy mężczy-

zna ma dzieci. Jeśli nie, 
sprawa się zakończy. Po 

zamknięciu posiedzenia 

najlepiej udać się do sekre-

tariatu sądu z prośbą o wy-

danie odpisów protokołu 
potwierdzających odebranie 

przez sąd oświadczenia o 

odrzuceniu spadku. To na 

wypadek, gdyby mężczyznę 

zaczęli nachodzić wierzycie-

le zmarłego ojca. Taki do-
kument sprawi, że odejdą z 

kwitkiem. 

Ważne! Nie można odrzucić 

długów, a zostawić aktywa. 

Oznacza to, że przepadną 
nie tylko długi, ale też lo-

kal, w którym mieszkał oj-

ciec. 

Oświadczenia o odrzuceniu 

spadku (ale także o jego 

przyjęciu) nie można odwo-
łać, chyba że zostało ono 

złożone pod wpływem błędu 

lub groźby. 

Kiedy długi dziedziczą 

nasze dzieci 
Sprawy się komplikują, je-

śli spadkobierca, który od-

rzucił zadłużony spadek, 

ma własne dzieci. Pół bie-

dy, gdy są pełnoletnie – 

wtedy wystarczy, że w ter-
minie sześciu miesięcy od 

dnia, w którym dowiedziały 

się o prawie do spadku, 

złożą oświadczenie o jego 

(Ciąg dalszy ze strony 34) 

(Ciąg dalszy na stronie 36) 
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odrzuceniu, a wierzyciele 

nie będą ich nękać. 

Uwaga! Termin sześciu 
miesięcy należy liczyć od 

dnia, w którym ich rodzic 

odrzucił spadek. 

Jeśli jednak dzieci są nie-

pełnoletnie, rodzic musi 

wystąpić do sądu opiekuń-
czego o wyrażenie zgody na 

złożenie w ich imieniu 

oświadczenia o odrzuceniu 

spadku (jest to bowiem 

czynność przekraczająca 
zwykły zarząd majątkiem 

dziecka). Dopiero po jej 

uzyskaniu może złożyć 

oświadczenie o odrzuceniu 

spadku. 

Pamiętaj! Wniosek podlega 
opłacie stałej wynoszącej 

40 zł. Potwierdzenie doko-

nania opłaty trzeba dołą-

czyć do wniosku. 

W języku prawniczym czas 
na złożenie oświadczenia o 

odrzuceniu spadku jest ter-

minem zawitym. Co to 

oznacza? Ano to, że rodzic 

niepełnoletniego dziecka 

ma sześć miesięcy nie tylko 
na to, by wystąpić do sądu 

o zgodę na odrzucenie w 

jego imieniu spadku, ale też 

– po jej uzyskaniu – fak-

tycznie złożyć oświadczenie 

o odrzuceniu schedy. Jak 
stwierdził Sąd Najwyższy w 

jednym z wyroków „6-

miesięczny termin do od-

rzucenia spadku jest po-

dyktowany ważnymi wzglę-

dami. Kwestia, komu ma 
przypaść spadek i kto 

ewentualnie ponosi odpo-

wiedzialność za długi spad-

kowe, powinna być roz-

strzygnięta jak najszybciej”. 
Dlatego gdy postępowanie 

przed sądem opiekuńczym 

niebezpiecznie się przedłu-

ża, najlepiej zapobiegawczo 

złożyć oświadczenie o od-

rzuceniu spadku w imieniu 
małoletniego dziecka. War-

to też dołączyć do niego za-

świadczenie z sądu rodzin-

nego o toczącym się postę-

powaniu. Spowoduje to, że 
sześciomiesięczny termin 

na odrzucenie spadku zo-

stanie przerwany. 

Zrzeczenie się  

dziedziczenia 

Mało kto wie, że kłopotliwe-
go spadku można się zrzec 

za życia przyszłego spadko-

dawcy. Wystarczy zawrzeć z 

nim umowę o zrzeczeniu się 

dziedziczenia. Zgodnie z 

art. 1049 kodeksu cywilne-
go zrzeczenie obejmuje rów-

nież naszych zstępnych, 

czyli dzieci i wnuki. Chyba 

że strony umówiły się ina-

czej. Wtedy wszystkie te 

osoby są wyłączone z dzie-
dziczenia, jakby nie dożyły 

otwarcia spadku. Oznacza 

to, że zostaną pozbawione 

także prawa do zachowku. 

Uwaga! Umowa musi być 
zawarta w formie aktu no-

tarialnego. 

Warto wiedzieć, że zrzecze-

nie się spadku przed nota-

riuszem dotyczy jedynie 

dziedziczenia ustawowego. 
Jeśli spadkodawca zostawił 

testament, to spadkobierca, 

który się zrzekł dziedzicze-

nia, i tak może dostać po 

nim schedę, chyba że od-
rzuci spadek. 

 

Katarzyna Klukowska 
Gazeta Wyborcza 

82. Prawo amerykańskie zabrania czynić wybory prezydenckie przedmiotem zakładów 

bukmacherskich. Amerykanie przez Internet robią zakłady w Europie. 
 

83. Władze Rumunii wydały zakaz wjazdu na swoje terytorium brudnym samochodom. 
 

84. W Pekinie (Chiny) w wielu barach obowiązuje zakaz wstępu brzydkim kobietom. 
 

85. W wielu miastach i wioskach Afganistanu mężczyźni bez bród nie maja prawa do 

pracy i żadnych usług. Urzędnicy państwowi muszą ponadto w czasie pracy nosić tur-

bany. 
 

86. Polski strażnik nie może mieć wąsów. Rozporządzenie MSWiA głosi: " osoby noszą-

ce brody i bokobrody oraz długie włosy i wąsy, a także nie przestrzegające bieżącego 
golenia zarostu twarzy nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych". 
 

87. W Turcji kandydat na studenta musi być ogolony. Na studia nie są przyjmowane 

także kandydatki w chustach na głowach. 
 

88. W waszyngtońskim metrze (USA) obowiązuje zakaz jedzenia i picia. 
 

89. Prawo kościoła rzymsko-katolickiego zakazuje homoseksualistom malowania świę-

tych obrazów. 

90. W stanie Minnesota (USA) kobieta, która przebierze się za Świętego Mikołaja może 
trafić do więzienia na 30 dni. 

99 absurdów prawnych (2015) 
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Gdynia, dnia 13 lutego 2017r 

Kapitan w st. spocz. 

 Ryszard Jan Marszałek 
W dniu 3 lutego 2017 roku zmarł Kapitan w st.spocz. Ry-

szard Marszałek honorowy Prezes Zarządu Wojewódzkiego 

SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni. 

Ryszard służył w organach zapewniających ład i porządek 

publiczny od 1958 r. Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji 
związanych z zwalczaniem przestępczości i nieprawidłowo-

ści. Był jednym z Nas, któremu było żyć i działać dla społe-

czeństwa, dla Kraju w trudnym okresie transformacji. Ni-

gdy nie utracił swej godności, poczucia obywatelskiego i 

patriotycznego. Służył Ojczyźnie w tym, co było i jest obe-

gnie największym zagrożeniem, zabezpieczeniem ładu i po-
rządku publicznego. 

Po przejściu w stan spoczynku angażował się w sposób szczególny w społeczną dzia-

łalność na rzecz środowiska emerytów i rencistów policyjnych. To on wspólnie z nieży-

jącym już Kapitanem Antonim Dermontem i innymi kolegami w latach, 1982 jako jed-

ni z pierwszych w Kraju utworzyli organizację Stowarzyszenie Emerytów I Rencistów 

Resortu Spraw Wewnętrznych na terenie naszego województwa. Dzisiaj ono istnieje, 
jako Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gdańsku. 

Jego zasługi zostały dostrzeżone nie tylko w awansach służbowych, ale również w wy-

różnieniach Go odznaczeniami resortowymi i państwowymi. Za wieloletnią i bezintere-

sowną działalność na rzecz Stowarzyszenia Prezydium Zarządu Głównego SEiRP w 

Warszawie w 2001 roku nadało Mu odznakę " Za Zasługi z Dyplomem". Również Sta-
tut Honorowego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego w Gdańsku. 

Był człowiekiem skromnym unikającym rozgłosu, ale wśród członków cieszył się 

ogromnym uznaniem i poważaniem. Odszedł człowiek bardzo oddany Stowarzyszeniu. 

 

Cześć jego pamięci ! 

 
Mikołaj Durzyński - prezes SEiRP Koła Gdyńskiego 
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Kwietnik czy śmietnik 

Górnolotnie o polskim języku 
się mówi: "Ojczysta nasza  
   mowo!" 
i wiele wokół tego robi się  
   krzyku, 

a tymczasem urok traci  

  polskie słowo. 
 

Jak niewiele słów ma polskie 
rodowody 
łatwo daje się zauważyć. 
Za dużo jest tu bezmyślnej  
   swobody, 
by o pięknie polskiej mowy 
 można było marzyć. 
 

Gdy polskiej mowie się  
   przyjrzymy, 
tej najbardziej współczesnej 
   zwłaszcza, 
to z łatwością zobaczymy, 
jak i kto ją tak zachwaszcza. 
 

Od neologizmów aż się  
   w niej roi. 
Jest to jakby językowa plaga. 
Dużo Polaków bezkarnie  
   tutaj broi, 
a poprawności tak niewielu  
  od siebie wymaga. 
 

Zachwaszczenia naszej mowy 
 licznych niepokoją, 
a kultura języka wciąż rzadko 
  jest nawykiem. 
Czy więc nasza mowa będzie 
  polskości ostoją 
czy stanie się innych języków 
  śmietniskiem? 
 

Byłoby to narodowe  
  upokorzenie 
i zagrożenie dla polskich  
   korzeni. 
Znana w tej mierze ustawa 
choć uspokaja sumienie 
to sama niewiele zmieni. 
 

By polska mowa, choć zmienna, 
była ta sama, 
Musi być ubierana w słowa,  
  jak w kwiatki, 
a błąd ortograficzny powinien 

  razić jak plama 
na fotografii kochanej matki. 
 

Gdy doczekamy się  
 w polszczyźnie odnowy 

takiej, jakiej poloniści chcieliby, 
zastępy "Mistrzów Polskiej  
   Mowy" 
rosły będą jak po deszczu,  
   grzyby. 
To jednak koniec wieńczy dzieło 
 

Początek i koniec – ważne  

   wyznaczniki 

tego co wokół nas się dzieje 
oraz jakie mamy wyniki, 
kto płacze, a kto się śmieje. 
 

Co dla człowieka się liczy, 
ma początek i zakończenie. 
Gdy to "coś" czegoś ważnego 
   dotyczy 
tym bardziej początek i koniec 
  ma znaczenie. 
 

Rozpoczynając coś, kieruj się 
   przyszłością, 
tak, by pierwszy krok  
   był udany, 
po nim czyń wszystko  
  z roztropnością, 
ażeby koniec był pożądany. 
 

Chcąc działać dobrze  
   i skutecznie, 
jest ważne, by dobrze  
   się zaczęło 
i pamiętać o tym koniecznie –  
rozpoczynać i działać tak, żeby 
 koniec wieńczył dzieło. 
 

Jak oszołom z oszołomem 

Oszołomstwo w racjonalizmie 
  jest wyłomem. 
Oszołom przeróżne głupstwa 

   plecie, 
zwłaszcza, gdy oszołom  
  z oszołomem, 
w jakiejś sprawie wystąpią  
   w duecie. 
 

Czerpią wówczas z siebie  
   podniety. 
Zwykle podchwytują to media, 
wtedy już z tego – niestety, 
wychodzi tylko komedia. 
 

Czy od oszołomstwa rozum  
  kiedyś się uwolni, 
niejeden zatroskany Polak pyta. 
Chyba nie, zawsze do tego  
  się znajdą zdolni, 

Których rozmowa  
oszołomstwem będzie spowita. 

Zwołają konferencję medialną, 
gdy tylko się okazja nadarzy 
i bombą informacyjną  
   tam walną, 
myśląc, iż tak wyjdą na  
 moralnych misjonarzy. 
Rządowe prezenty dla opozycji 
 

O rządzących każdy swoje wie, 
a gdy się mnożą błędy  
   i przekręty, 
wtedy powiedzieć tylko się chce, 
oni tak robią dla opozycji  
   prezenty. 
 

Relacja tak przeszła już 
    do tradycji. 
Jest łatwa do zauważenia. 
Siła każdej politycznej opozycji 
rośnie na błędach rządzenia. 
 

Nie budziło by to zdziwienia, 
Gdyby dla polityków było  

 wskazówką pouczającą. 
W tej mierze po wyborach nic 
  się nie zmienia. 
Opozycja wszystko powtarza, s
 tając się siłą rządzącą. 
 
Ale mi rąbnęło! 

70 lat mi rąbnęło, 
ani się nie obejrzałem. 
Skąd tyle się wzięło. 
Przecież tego nie chciałem. 
 

Tempus fugit – czas biegnie, 
mawiali mądrzy Rzymianie. 
Dopóki człowiek czasowi  
   nie ulegnie 
i z tym światem się  
  nie rozstanie. 
 

Dziś nie kolców szukać,  
   a kwiatów 
i nie w smutne tony uderzać, 
ale nie ma powodów  
   do wiwatów, 

a smutku czym uśmierzać. 
 

Można też rzec – tylko lat tyle. 
Z tego się sączy optymizmu 
   szczypta. 
Jeszcze się nie rozpłynąłem w 
  zapomnienia pyle 
i choć verba volant,  

 to manent scripta. 
 
Troską malowani 

Na twarzach polityków troska  
  o ludzi się maluje, 
Zwłaszcza gdy mowa  
 o przeciwników winach. 
Szkoda tylko, że owa troska nie 
znajduje 
Właściwego miejsca  
  w ich czynach. 

Kazimierz Otłowski 

„Świat polityki 

i polityków” 
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W biurze ZW SEiRP w Olsztynie 
W środy, w godz. 10.00 - 12.00,  

Pani Maria Kowalewicz, księgowa ZW, 
prowadzi nieodpłatnie doradztwo z zakresu cyfrowego  

prowadzenia finansów Stowarzyszenia. 

Na okładce: 

Strona I: Olsztyn - Jakubowa. Park przy ul. Wojska Polskiego 
Strona IV: Pani Elżbieta Szwałkiewicz 

i Jerzy K. Kowalewicz 

Konto Bankowe Zarządu Wojewódzkiego 

STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH 

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE 
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 

Nr konta: 67 2030 0045 1110 0000 0416 2430 

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 

Zarząd Wojewódzki SEiRP w Olsztynie 

 

Informuje: 
 

Z dniem 1 czerwca 2015 r. weszła w życie Umowa Użyczenia Nieruchomości przez 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, Sali Gimnastycznej przy ul. Pił-

sudskiego 5 w Olsztynie. (dawna hala „Gwardii”) 

Sala gimnastyczna, siłowania i pomieszczenia socjalne (szatnia, łazienka) zostają 

użyczone ZW SEiRP do końca roku 2019 r. z przeznaczeniem na zajęcia tai-chi. 

(chiński system pozytywnie wpływający na poprawę i utrzymanie zdrowia fizycz-
nego i psychicznego.) 

Zajęcia prowadzone będą nieodpłatnie przez nauczycieli posiadających odpowied-

nie uprawnienia do typu szkoleń, dwa razy w tygodniu: 

Poniedziałki w godz. 18.00 - 19.30 i środy w godz. 18.00 - 19.30. 

Do udziału w zajęciach zapraszamy wszystkich emerytów mundurowych i czyn-

nych policjantów. 
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