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Zdobi cych drzewa g stwiny li ci 
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A w grudniu srebrna szad  tu zago ci. 
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W  dniu 23 pa dziernika 2012 r. Przedstawiciele 
Zarz du  G ównego  SEiRP  w  Warszawie  i  Za-

rz du Wojewódzkiego w Olsztynie spotkali si  z Ko-
mendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie, panem 
nadinspektorem Józefem Gda skim. Podczas, ponad 
pó toragodzinnego, spotkania przedstawiono Panu 
Komendantowi plany Zarz du G ównego i ca ego Sto-
warzyszenia w zakresie powi kszenia ilo ci jego 
cz onków, integracji rodowiska policyjnego, a tak e 
w dziedzinie popularyzacji tradycji i ceremonia u po-
licyjnego. 
W prezentowaniu dokona  ZG nie pomini to oczywi-
cie faktu, e Stowarzyszenie zosta o wpisane do wy-

kazu Organizacji Po ytku Publicznego w zwi zku z 
czym mo na dokonywa  odpisów 1% od podatków 
indywidualnych na rzecz jego dzia alno ci statuto-
wej. 
Pan  Komendant,  ze  swojej  strony,  powtórzy  ju  
wcze niejsze deklaracje, wspierania dzia  SEiRP, 
tam gdzie tylko b dzie to mo liwe.  
Przychylno  Pana Komendanta da a si  zauwa  
wyra nie w zmianie stosunku Komendantów Powia-
towych do dzia alno ci Kó  na ich terenie. Ko om, 
które  do  tej  pory  nie  mia y  miejsca  na  postawienia  
swojego biurka zaoferowano takowe w siedzibach 
Jednostek Policji. Daje si  ow  przychylno  do-
strzec, tak e w zaproszeniach kierownictwa Kó  SE-
iRP do ceremonialnego udzia u w uroczysto ciach 
rocznicowych Policji, Wojska Polskiego i obchodach 

wi t Pa stwowych. 

Przy okazji,  Prezes Zarz du Wojewódzkiego SEiRP w 
Olsztynie, przekaza  Panu Komendantowi zaprosze-
nie do udzia u w Posiedzeniu Zarz du Wojewódzkie-
go w dniu. 24 listopada 2012 r. Pan Komendant za-
pewni , e je eli b dzie to mo liwe przyb dzie na po-
siedzenie. 
W spotkaniu udzia  wzi li (na foto. od lewej): Janusz 
Borowi ski- rzecznik prasowy ZG i naczelny redaktor 
Biuletynu Informacyjnego ZG, Zdzis aw Pietryka - I-
szy  Wiceprezes  i  Skarbnik ZG,  Henryk Borowi ski  -  
Prezes ZG, nadinsp. Józef Gda ski - Komendant Wo-
jewódzki Policji w Olsztynie, Lucjan Ko odziejczyk - 
Prezes Honorowy ZW SEiRP w Olsztynie, Zdzis aw 
Bartula - Sekretarz ZG SEiRP i Jerzy K. Kowalewicz - 
Prezes ZW SEiRP w Olsztynie, który spotkanie na 
fotografii uwieczni  i sporz dzi  powy szy tekst. 

Jerzy K. Kowalewicz 

Spotkanie z Komendantem. 



 

 

W dniach 12 – 14 pa dziernika 2012 roku w Zako-
panem odby o si  wyjazdowe posiedzenie Zarz du 

ównego. W trakcie przerw w obradach odby y 
si  równie  dwa posiedzenia Prezydium ZG SEiRP 
oraz robocze spotkanie G ównej Komisji Rewizyj-
nej oraz Kontaktów Zagranicznych. Tradycyjnie 
ju  w posiedzeniach uczestniczyli zaproszeni Ho-
norowi Prezesi, przedstawiciele Zarz du Woje-
wódzkiego w Krakowie oraz lokalni dzia acze Sto-
warzyszenia. 
Pierwszy dzie  obrad po wi cony by  przede 
wszystkim 

 - Informacjom przekazanym przez Prezesa H. 
Borowi skiego o dzia alno ci Prezydium ZG 
oraz wa niejszych imprezach organizowanych 
przez ZW i ZO w okresie od ostatniego posie-
dzenia Zarz du G ównego, 
 - Informacji z onej przez Przewodnicz cego 

ównej Komisji Rewizyjnej A. Koz owicza o 
wynikach dotychczasowych kontroli oraz 
wnioskach usprawniaj cych prac  ca ego Sto-
warzyszenia, 
 - Analizie i sprawozdaniu zespo u ds. ankiety 
socjalno-bytowej rozes anej w ród cz onków 
Stowarzyszenia. 

W godzinach wieczornych mo na by o razem z prze-
wodnikiem pospacerowa  po Krupówkach i wys u-
cha  interesuj cych informacji o historii Zakopane-
go. 
W drugim dniu obrad: 

 -  Przyj to  informacj  I  Wiceprezesa  ZG,  Z.  
Kowalczyka na temat uregulowa  zwi zanych 
z nadawaniem sztandarów dla jednostek tere-
nowych Stowarzyszenia, propozycji dot. wpro-
wadzenia w przysz ci nowego, trzystopnio-
wego medalu za zas ugi dla SEiRP oraz potrze-
bie zmodyfikowania dotychczasowego” Regula-
minu nadawania wyró nie  i odznacze ”. 
 - Skarbnik ZG,  Z. Pietryka przedstawi  infor-
macj  o  przebiegu akcji  dot.  odpisu 1% z  po-
datku dochodowego na rzecz Organizacji Po-
ytku Publicznego (w tym przypadku naszego 

Stowarzyszenia) podaj c efekty ko cowe tej 
akcji w postaci konkretnych liczb.  Z jednej 
strony nale y si  cieszy , e akcja przynios a 
wymierny efekt w postaci ponad 76.000 z  (tj. 
wi cej ni  dwa lata temu), z drugiej za  strony 
ilo  darczy ców na poziomie ok. 1700 jest 
niewielka w stosunku do ilo ci cz onków Sto-
warzyszenia  (ok.  18000)  .  Przed  nami  zatem  
sporo pracy, zw aszcza w stosunku do tych 
emerytów i rencistów policyjnych, których 
emerytury  i  renty  rozlicza  ZER  MSW.   Tylko  
zmasowana akcja u wiadamiaj ca ide  Orga-
nizacji Po ytku Publicznego – trwaj ca non 
stop - i konkretna pomoc w wype nianiu PIT-
ów - mo e przynie  popraw  w tym zakresie 
zw aszcza, e wniosków o wykorzystanie rod-
ków pochodz cych z odpisu podatku jest coraz 
wi cej. 
 - Przyj to uchwa  o podniesieniu od nowego 
roku sk adki cz onkowskiej o 50 gr. miesi cz-
nie. Podzia  podwy szonej kwoty przedstawia 
si  nast puj co: 30 gr.  pozostaje w Kole, 20 

gr. przekazywane jest do Zarz dów 
Wojewódzkich/Okr gowych, które 10 
gr. zobowi zane s  przeznaczy  do 

Zarz du  G ównego.  Temat  ten  znany  by  ju  
wcze niej i zosta  przedyskutowany w Ko ach. 
 -  Przyj to  uchwa  o  ustanowieniu  dnia  16  
lipca ka dego roku wi tem Weterana Policji. 
W uchwale przyj to, e do Komendanta G ów-
nego Policji skierowany zostanie wniosek o 
uwzgl dnienie tego wi ta w kalendarzu im-
prez rodowiska policyjnego. 
 Wiceprezes ZG, J. Papis przedstawi  informa-
cj  na temat wizerunku SEiRP. O ywion  dys-
kusj  na ten temat cechowa a wspólna troska 
o dobre imi  naszego Stowarzyszenia, korzy-
stanie z dost pnych rodków promuj cych 
dzia alno  naszych cz onków, aktywno  za-
rz dów w aktualnych wydarzeniach i zdecydo-
wan  postaw  w walce o interesy rodowiska 
emerytów i rencistów mundurowych. 
 - Wypracowano stanowisko ZG SEiRP w spra-
wie deklaracji programowej Federacji Stowa-
rzysze  S b Mundurowych Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz niezb dnych zmian statutowych 
tej organizacji przed zwo anym na 22 listopada 
2012 roku Nadzwyczajnym Kongresem. 
W ramach szerokiej dyskusji prowadzonej na 
sali obrad jak i w kuluarach obszerne infor-
macje na temat post powania w sprawach 
tegorocznej waloryzacji emerytur oraz aktual-
nych rozwi za  kwestii tzw. ustawy zmniejsza-

cej – przekaza a dr H. Giemza - cz onek Ko-
misji Prawnej, Przewodnicz ca Zespo u OPP. 

N a zako czenie obrad Zarz d G ówny przychyla-
c si  do pro by Z. Kowalczyka przyj  jego 

rezygnacj  z  funkcji  I Wiceprezesa Zarz du G ówne-
go, cz onka Prezydium ZG i  cz onka ZG. 
Zarz d G ówny podj  uchwa  o powo aniu na sta-
nowisko I Wiceprezesa Zarz du G ównego – Zdzis a-
wa Pietryk  – dotychczasowego Skarbnika. Do czasu 
powo ania nowego skarbnika  Z. Pietryka sprawowa  

dzie obie funkcje. 
Jednocze nie w zwi zku z rezygnacj  Z. Kowalczyka 
z  udzia u  w  pracach  Prezydium,  Zarz d  G ówny  na  
funkcj  Przewodnicz cego Zespo u ds. Odznacze , 
Ceremonia u i Uroczysto ci powo  Lecha Kazanec-
kiego – cz onka Prezydium ZG SEiRP. 
Podkre li  nale y, e stron  organizacyjn  wyjaz-
dowego posiedzenia ZG wzi o na siebie grono 
dzia aczy z Zarz du Wojewódzkiego SEiRP w Kra-
kowie na czele z jego Prezesem A. Czopkiem – 
wywi zuj c si  z tego zadania doskonale. Za to, 
Prezes ZG, Henryk Borowi ski z  Im serdecz-
ne podzi kowania. 

Lech Kazanecki 
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Posiedzenie Zarz du G ównego 

Maj c do dyspozycji doskona y tekst „sprawozdania 
z obrad” autorstwa Lecha Kazaneckiego, zamieszczo-
ny na stronie: http://www.seirp.pl/ nie próbowa em 
nawet „tworzy ” czego  innego, czego , co z ca  
pewno ci  by oby namiastk  nie w pe ni obrazuj  
przebieg i zakres tematyczny wype niaj cy po brzegi 
obrad, przeci gaj cych si  - jak zawsze - poza zapla-
nowany czas posiedzenia. Oczywistym jest, e na 
publikacj  tekstu uzyska em zgod  jego autora. 
Na kolejnych stronach zamieszczam fotograficzne 
migawki zjazdowe, nie tylko z obrad. 

Jerzy K. Kowalewicz 



 

 

Z arz d G ówny SEiRP obraduj c w Zakopanem, 
na swoich dwudniowych obradach spotka  si  

pod Giewontem (foto. u góry strony). Obradowano w 
przytulnych salach konferencyjnych O rodka Szkole-
niowo-Wypoczynkowego „Dafne”. O rodka, który 
znany jest zapewne wielu emerytom i rencistom poli-
cyjnym z ich tutaj, wczasowych pobytów. Wspomnia-
ny O rodek widziany jest w pe nej krasie (od strony 

parkingu) na zdj -
ciu .Jak si  dobrze 
p r z y j r z e  
(powi kszaj c stron ) 
zobaczy  mo na, na 

balkonie (strza ka) kol. Ryszarda ubi skiego (przy 
okazji pozdrowienia od Olsztynian), spogl daj cego 
hen w dal, na panoram  Tatr, ku „czeskiej stronie”. 
Na kolejnej stronie Zakopane-Krupówki. Nie zauwa-

em wielu zmian. Doro karze nadal czekaj  znu-
dzeni na pasa erów, turystów te  pe no w druje w 
dó  i  w  gór .  Zauwa alna  zmiana  to  stragany  z  
oscypkami na ko ach, przykryte „westernowymi” bu-
dami i oznaczone tabliczkami identyfikacyjnymi w a-
ciciela bacówki. Nie zauwa a si  spadku cen tego 

regionalnego, o zastrze onej nazwie, znanego wyrobu 
podhala czyków. I dalej graj  góralskie kapele, ku 
zachwycie „ceperskich” turystów. 
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Hej Zakopane! 
 Halny w Tatrach 

i ognisko 
onie watra 

w Ko cielisku 
hej Zakopane! 
 
Hen wysoko 
mg a, szaruga 
Morskie Oko 
do mnie mruga 
hej Zakopane! 
 
Na Giewoncie 
krzy  ponury 
jak w Piemoncie 
Juve Turyn 
hej Zakopane! 
 
W skale tej 
za dwa pacierze 
zbudz  si  
pi cy rycerze 

hej Zakopane! 
 
Znów wycieczka 
w Murowa cu 
niebezpieczna 
jak wilk w sza cu 
hej Zakopane! 
 
owiecka w potocku 

up az, leb 
hej panocku 
oscypkiem w eb 

hej odkopane! 

Autor: !lyrycson. 
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W  czasie zakopia skich obrad Zarz d 
ówny uhonorowa  wr czeniem 

„Podzi kowania” Wilhelmowi Grudniowi. Podzi -
kowanie wr czy  prezes ZG Henryk Borowi ski 
przy udziale prezesa ZO w Zielonej Górze, Jana 
Papisa. Powody podzi kowania wymieniono w 
tek cie obok. 
Olsztynianie pami taj  Ryszarda Grudnia z 
siedmiodniowej wycieczki z baz  w Wi le, kiedy 
by  naszym przewodnikiem  wiod c  nas  swoimi  
opowie ciami po okolicy, do Cieszyna i na Zaol-
zie. 
W czasie obrad bardzo wa ne wyst pienia mieli: 
Prezes ZW SEiRP w odzi,  kol.  Zdzis aw Pe ka, 
który omówi  wyniki ankiety „socjalno bytowej” 
cz onków Stowarzyszenia i Przewodnicz cy 

ównej Komisji Rewizyjnej ZG SEiRP, kol. 
Aleksander Koz owicz przedstawiaj cy wyniki 
kontroli finansowej wybranych Zarz dów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tak jak zawsze, w przypadkach wszelkich spra-
wozda  i  relacji  nie  mo na  odda  w  ich  opisie  
ca ej  zawarto ci  dyskusji  i  sporów.  Nie  mo na  
pokaza  ca ej  gamy  i  niuansów  komentarzy  i  

osów za i przeciw. Taki zamiar wymaga by 
znacznie wi kszej obj to ci ni  kilkana cie 
stron OBI. wiadomie wi c niektóre sprawy i 
sytuacje zosta y pomini te subiektywnie przez 
redaktora. 
Prosz  jeszcze zapozna  si  z przewidywan  za-
warto ci  (obok) kolejnego wydania „Biuletynu 
Informacyjnego ZG SEiRP. 

Jerzy K. Kowalewicz 
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P nie dzia aj ce Ko o SEiRP w I awie zorganizo-
wa o w dniu 19 pa dziernika 2012 r., doroczny 

Dzie  Seniora cz c go z Walnym Posiedzeniem. 
W obradach wzi  udzia  Prezes Honorowy ZW SEiRP 
w Olsztynie Lucjan Ko odziejczyk, który wr czy  
cz onkom Ko a:  

Zygmuntowi Do kowskiemu 
Ryszardowi G owackiegmu 
Adamowi Jankowskiemu 
Janowi Kaczy skiemu 
Apolinaremu Szymkowiakowi 
Toczyd owskiemu Józefowi 

Przyznane przez ZG SEiRP Odznaki „Za Zas ugi dla 
SEiRP z Dyplomem”.  
Natomiast najstarszego cz onka Ko a obdarowano z 
tej okazji upominkiem. 
By y u miechy, yczenia, kwiaty i wiele ciep ych 

ów. A wszystko to w obecno ci Komendanta Powia-
towego Policji w I awie, insp. mgr. Krzysztofa Koner-
ta. Pan Komendant wspiera dzia ania „swoich” eme-
rytów, wszak - powtarzaj c s owa Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w Olsztynie pana nadinspektora 
Józefa Gda skiego: „Wszyscy, wcze niej czy pó niej 

dziemy emerytami. 
Jerzy K. Kowalewicz 
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Na foto.: Zwyci ska dru yna - kol. ach Stanis aw wyst pi  
tutaj jako fotograf, wi c go nie wida . Dyplom i puchar. 



 

 

1. RÓWNOWA NIK PIENI NY ZA REMONT 
LOKALU MIESZKALNEGO. 
 Wyrok Naczelnego S du Administracyjnego z 
dnia 28 czerwca 2012r. Sygn. akt: IOSK2177/11 
oddali  Skarg  Kasacyjn  od wyroku Wojewódzkiego 

du Administracyjnego w Gda sku w przedmiocie 
odmowy wyp aty równowa nika pieni nego za re-
mont lokalu mieszkalnego i Sygn. akt IOSK 2178/11 
w przedmiocie cofni cia uprawnie  do równowa nika 
za remont lokalu mieszkalnego. 
 d uzna , e art.91 ust. 1 Ustawy z 6 kwiet-
nia 1990r. o Policji ogranicza prawo do równowa ni-
ka wy cznie do czynnych policjantów, za  ust. 2 art. 
91 upowa nia  Ministra do okre lenia w drodze roz-
porz dzenia jedynie jego wysoko ci, zasad przyzna-
wania, odmowy, cofania i zwracania. 
 Wydane rozporz dzenie wykracza o poza gra-
nice delegacji ustawowej, st d te  uchylenie par. 8 
rozporz dzenia by o konieczne. 
Orzeczenie jest ostateczne i nie podlega zaskar eniu. 
W dniu 12.06.2012r. powiadomiono Zarz d G ówny 
SEiRP o terminie rozprawy na 28.06.2012r, bo pe -
nomocnik skar cego, z uwagi na „EURO 2012” nie 
móg  uda  si  do Warszawy. 
 W dniu 28.08.2012r. przes ano do Zarz du 

ównego odpis wyroku do wiadomo ci. 
2. ZMIANA MECHANIZMU WALORYZACJI 
EMERYTUR I RENT POLICYJNYCH W 1999 r. 
Z ZASAD P ACOWYCH NA CENOWE WG ZA-
SAD POWSZECHNYCH FUS. 
 W dniu 7 wrze nia 2010r. cz onek stowarzy-
szenia Zofia B. po wyczerpaniu drogi s dowej wnio-

a na podstawie art. 79 Konstytucji RP Skarg  Kon-
stytucyjn  do Trybuna u Konstytucyjnego. 
 Biuro Trybuna u Konstytucyjnego – Zespó  
Wst pnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wnio-
sków pismem z dnia 14 marca 2012r. Sygn. akt Ts 
222/10 zawiadomi o o odmowie nadania dalszego 
biegu skardze konstytucyjnej w zakresie okre lonym 
w postanowieniu za czonym do pisma. 
 Nast pnie Prezes Trybuna u Konstytucyjnego 
pismem z dnia 23 maja 2012r. Sygn. akt SK 29/12 
poinformowa , e zosta o wszcz te post powanie 
przed Trybuna em Konstytucyjnym, a skarga zosta a 
przes ana uczestnikom post powania w celu zaj cia 
stanowisk na pi mie. 
 Zawiadomienie o terminie rozprawy nast pi 
odr bnym pismem. 
 O powy szym zawiadomiono Zarz d G ówny 
pismem z dnia 12.06.2012r. W dniu 28.06.2012r. 
otrzymano powiadomienie z by zasi gn  opinii prof. 
S. Pikulskiego, który b dzie reprezentowa  / kto po-
kryje koszty ?/. 
 W dniu 5.07.2012r. Trybuna  Konstytucyjny 
przys  pismo Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 
03.07.2012r, jako uczestnika post powania, e nie 
zg asza udzia u w post powaniu przed TK w tej spra-
wie. 
 W pa dzierniku 2012r. TK nades  opini  Pro-
kuratora Generalnego / 25 stron- wszystkie na nie/. 
 
3. ZMNIEJSZENIE WYSOKO CI EMERYTUR I 
RENT POLICYJNYCH OD 01.01.2010 r. NA 

PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 23 STYCZNIA 200-
2009R. FUNKCJONARIUSZOM PE NI CYM S -

 W ORGANACH BEZPIECZE STWA PA STWA. 
 Wyrok  S du  Okr gowego  w  Warszawie  XIII  
Wydzia  Ubezpiecze  Spo ecznych z dnia 
25.11.2011r. Sygn. akt XIII U4910/10 zmienia za-
skar on  decyzj  ZER MSW w ten sposób, e okres 
od 01.10.1983r. do 06.01.1984r. zalicza Januszowi 
K  do  wys ugi  emerytalnej  wed ug  wspó czynnika  
2,6% podstawy wymiaru za rok s by, dot. okresu 
pobytu  na  studiach  stacjonarnych  WSO w  Legiono-
wie. 
 ZER z  apelacj . 
 Wyrok S du Apelacyjnego – S d Pracy i Ubez-
piecze  Spo ecznych w Warszawie a dnia 
16.01.2011r. Sygn. akt III AUa 294/11 przyznaje 
Irenie P. wdowie po zmar ym funkcjonariuszu SB 
prawo do wysoko ci policyjnej renty rodzinnej na 
zasadach obowi zuj cych przed 01.01.2010r. 
  Wyrok si  uprawomocni  i otrzyma a ju  wy-
równanie renty. 
Wyrokiem S du Okr gowego w Warszawie z dnia 
20.07.2012r. Sygn. akt  
XIII U 7095/10 zaliczono Ryszardowi Z. okresy od 
1.10.76r. do 18.03.78r. oraz do 30.06.79r. pobytu na 
studiach stacjonarnych WSO w Legionowie do wys u-
gi emerytalnej wed ug wspó czynnika 2,6% podstawy 
wymiaru. 
 Nie uwzgl dniono natomiast o kresów s by 
od 16.07.73r. do 30.09.76r. oraz od 20.03.78r. do 
20.10.78r. pe nionej w Wydziale Paszportów Komen-
dy Wojewódzkiej Policji w Gda sku mimo, e zgodnie 
z art. 2 ust. 3 Ustawy Lustracyjnej „ Jednostkami 

by Bezpiecze stwa w rozumieniu tej ustawy, s  
te jednostki Ministerstwa Spraw Wewn trznych które 
z mocy prawa podlega y rozwi zaniu w chwili zorga-
nizowania UOP, oraz te jednostki, które by y ich po-
przedniczkami.  
 Wniesiono apelacj  od powy szego wyroku w 
dn. NN podnosz c, e Wydzia y Paszportów nie zosta-
y rozwi zane z mocy prawa z chwil  powo ania UOP, 
a dopiero na mocy art. 17 Ustawy z dnia 29 listopada 
1990r. o paszportach, która wesz a  w ycie po up y-
wie 3 miesi cy od jej og oszenia Wydzia y Paszportów 
zosta y przekazane do kompetencji wojewodów. 
 Podobnie w wyroku S du Okr gowego w War-
szawie z dnia 15.06.2012r. Sygn. akt XIII U 6870/10 
nie uwzgl dniono Zofii B. okresów s by w Biurze 
Dowodów Osobistych oraz w Wydziale Paszportów 
KWP w Gda sku mimo podnoszonych zarzutów, e 
jednostki te nie by y jednostkami S by Bezpiecze -
stwa w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy lustracyjnej. 
 Wniesiono apelacj  od powy szego wyroku w/ 
pe nomocnik adw. D. Sucholewski. 
ZMIANY GRUP INWALIDZKICH. 
 Renci ci Zofia B., Zofia S. , Stanis aw B. Fran-
ciszek T., którzy przy odej ciu ze s by posiadali III 
grupy inwalidzkie wnie li o podwy szenie grup inwa-
lidzkich i orzeczeniami Wojewódzkiej i Okr gowej 
Komisji Lekarskiej MSW w Gda sku przyznano im I 
grupy inwalidzkie w zwi zku ze s  oraz dodatki 
piel gnacyjne. 

(Ci g dalszy na stronie 10) 
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ZAGADNIENIA PRAWNE REALIZOWANE  
W ZARZ DZIE WOJEWÓDZKIM SEiRP W GDA SKU 



 

 

 Pobieraj  obecnie renty w wysoko ci 80% i 
wyp acono im ró nic  za okres od z enia wniosków 
o skierowanie na Komisj  Lekarsk . 
 Natomiast emerytowi Grzegorzowi A., który nie 
posiada adnej grupy inwalidzkiej przy odej ciu ze 

by, ale posiada  dokumentacj   leczenia z okresu 
by, Wojewódzka Komisja Lekarska przyzna a I 

grup  inwalidzk  i dodatek piel gnacyjny, ale Okr -
gowa Komisja Lekarska zakwestionowa a zwi zek ze 

 z uwagi na znaczny up yw czasu od przej cia 
na emerytur . 
 W 2010r. z ono odwo anie do S du Okr go-
wego w Warszawie. Sprawa dotychczas nie rozpozna-
na. Termin na listopad 2012r. 

E merytom, którym zmniejszono wiadczenia za 
okres s by w organach bezpiecze stwa pa -

stwa i bezskutecznie wyczerpali s dow  drog  krajo-
 udzielana jest pomoc przez informacj  i udost p-

nianie opracowa  Zarz du G ównego przy sk adaniu 
wniosków do Europejskiego Trybuna u Praw Cz o-
wieka w Strasburgu. 

Jan Pietruszewski 
Prezes  

Zarz du Wojewódzkiego SEiRP 
w Gda sku 

 
Powy szy tekst jest prezentacj  zakresu pomocy w 
dzia aniach  prawnych,  jakich  udzieli  ZW  SEiRP  w  
Gda sku, z przyk adami os dzonych wyroków, kolej-
nych odwo  i  reakcji  instancji  s dowych na te  od-
wo ania. Tak powody zaskar  orzecze  s dowych, 
i  powody takich a nie  innych wyroków, s  tej  samej  
niemal tre ci jak na Warmii i Mazurach. Jest to mate-
ria  stricte informacyjny i poznawczy, gdy  „ka da 
sprawa jest inna” a „wyroki ró ne i, bywa, e nie jed-
noznaczne. 
Dzi kuj  kol. Janowi Pietruszewiczowi za mo liwo  
publikacji jego opracowania. 

Jerzy K. Kowalewicz 
 
Dwa kolejne teksty, na interesuj ce emerytów i 
rencistów policyjnych tematy, s  kopiami 
(zaopatrzonymi przez Redakcj  OBI w inne tytu y 
i sformatowane inaczej akapity, przy literalnym 
zachowaniu tekstu) autorskich artyku ów nade-

anych do Redakcji przez sie . Warto ci dodaje 
im fakt, e s  niezmiernie aktualne i odpowiadaj  
- jak mniema Redakcja zapotrzebowaniu na tego 
rodzaju wiedz  w ród wielu Naszych Cz onków. 
St d decyzja o ich publikacji. 

(Ci g dalszy ze strony 9) 
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Leszek Kostrzewski, Piotr Mi czy ski 

C zy emeryci i renci ci powinni dostawa  jednako-
 podwy ? Czy mo e bogatsi - jak chc  pra-

codawcy - powinni dostawa  wi cej? Od lutego prio-
rytetowo g owi si  nad tym Trybuna  Konstytucyjny. 
Jeszcze nawet nie wyznaczy  terminu rozprawy  
Biedni, jak byli, tak s  biedni. Bogaci s  wkurzeni. 
Politycy bezradnie rozk adaj  r ce. A Trybuna  Kon-
stytucyjny nie potrafi przeci  w a, na którego roz-
pl tanie czeka 10 milionów Polaków. 

T o by a jedna z najbardziej kontrowersyjnych de-
cyzji  tego  rz du.  W  tym  roku  po  raz  pierwszy  

emeryci i renci ci dostali jednakow  podwy , ka -
dy po 71 z  brutto. Premier Donald Tusk t umaczy , 
e chce w ten sposób wspomóc najubo szych, którzy 

musz  wy  za np. tysi c z otych miesi cznie.  
To rewolucyjna zmiana. Do tej pory obowi zywa a 
waloryzacja procentowa. W rezultacie najbiedniejsi 
dostawali  podwy  w wysoko ci  30 z ,  najbogatsi  -  
nawet 200 z .  
Rozp ta o  si  piek o.  Seniorzy  jako  grupa  nacisku  

kli na pó . Po owa na nowych zasadach zyska a 
(ka dy, kto dostawa  mniej ni  1480 z ), po owa stra-
ci a.  

N ie ma dnia, by my nie dostawali w tej sprawie 
listów albo telefonów. "Jak p czek rzodkiewki 

dro eje o 1 z , to on dro eje dla wszystkich i dla bied-
nych, i dla bogatych emerytów. Jedni i drudzy musz  

otówk  wi cej zap aci . Jakim prawem jednemu 
emerytowi daje si  podwy  100 z , a innemu 20 z ? 
Wszyscy powinni zyska  na waloryzacji tyle samo" - 
pyta czytelnik zadowolony z decyzji premiera.  
I zaraz kto  mu odpowiada: - W trudnych warunkach 
przepracowa am 40 lat. Stara am si  nie korzysta  ze 
zwolnie  lekarskich, urlopów. Uko czy am studia 
podyplomowe, kursy. I co z tego, skoro na stare lata 
spotyka mnie za to kara i w imi  "socjalistycznej 
sprawiedliwo ci" ka demu daje si  po równo" - rela-
cjonuje zniech cona seniorka, która premiera nie 

popiera.  
Bogatszych i lepiej zarabiaj cych w trakcie swojej 
kariery zawodowej emerytów popar y organizacje 
pracodawców. T umacz , e w nowym systemie wy-
soko  emerytury uzale niona jest od naszych sk a-
dek, im wi cej odk adamy, pracujemy, tym wi ksz  
mamy emerytur . Waloryzacja kwotowa (a wi c 
wszystkim po równo) jest wi c niezrozumia a i nie-
sprawiedliwa. Dlaczego? Bo kto , kto krócej praco-
wa , mniej od , dosta  tak  sam  podwy  jak 
ten, kto d ej pracowa . Rzecznik praw obywatel-
skich i prezydent Bronis aw Komorowski wida  mieli 
podobne zdanie, bo pos ali now  waloryzacj  do Try-
buna u Konstytucyjnego. 

K to ma racj ? Problemu by nie by o, gdyby wszy-
scy emeryci rzeczywi cie - jak argumentuj  pra-

codawcy - podlegali pod nowy system i dostawali 
emerytur  tylko ze swoich od onych sk adek. Ale 
tak nie jest. Na nowej zaproponowanej przez premie-
ra waloryzacji stracili prawie wszyscy emeryci i renci-
ci mundurowi, którzy w ogóle sk adek nie p ac , a 

na emerytur  mog cy odej  ju  po 15 latach s by. 
Oni nie mog  narzeka , e s yli przez 40 lat, od o-
yli na kontach kilkaset tysi cy z otych i teraz pa -

stwo ich okrada. Ale sprawa nie jest jednoznaczna. 
Na nowej waloryzacji zyskali z kolei prawie wszyscy 
emeryci i renci ci z KRUS. A ci p ac  bardzo niskie 
sk adki - kilkakrotnie ni sze od fryzjera z miasta. 
Dlaczego wi c teraz ich nagradza  wi ksz  podwy -

? 
I jak b dzie sprawiedliwie? Trybuna  Konstytucyjny 
milczy. Zapewnia , e zajmie si  spraw  priorytetowo. 
Tyle e do dzi  nie wyznaczy  nawet terminu rozpra-
wy. - Sprawa jest newralgiczna. Odbywaj  si  nara-
dy. Ale traktowana jest priorytetowo - us yszeli my w 
biurze TK. 
Jakie s  opcje? Jedn  z bardziej sprawiedliwych jest 
podwy ka wszystkich emerytur o wska nik inflacji 

(Ci g dalszy na stronie 11) 

Jak dawa  podwy ki emerytom i rencistom 



 

 

(ale ju  bez dodatkowych 20 proc. realnego wzrostu 
ac tak jak jest dzi ). Podwy  dla najbiedniejszych 

ustala oby si  tak jak p ac  minimaln . Rz d decydo-
wa by, wi c, e ro nie ona na przyk ad z obecnych 
800 z  brutto do 860 z  brutto. 
Wtedy wide ki mi dzy emeryturami najni szymi i 
najwy szymi nie b  si  tak gwa townie rozszerza .  

T akie zasady waloryzacji prawdopodobnie zabez-
piecz  pa stwo przed skarg  do Trybuna u Kon-

stytucyjnego. Wszyscy emeryci dzi ki podwy ce o 
inflacj  zachowuj  bowiem si  nabywcz  swoich 
wiadcze . A jednocze nie wspieramy najubo szych.  

- Pomys  osobnych zasad podwy ki tylko najni szych 
emerytur by by niez y. Ale trzeba wyliczy , jaki b -
dzie wp yw na najni sze wiadczenia podwy szenia 
wieku emerytalnego i tegorocznej waloryzacji kwoto-

wej - mówi nam Irena Wóycicka, minister w Kancela-
rii Prezydenta. 
Oczywi cie, eby by o sprawiedliwie, nale oby te  
zlikwidowa  wszystkie przywileje emerytalne.  
Minister pracy W adys aw Kosiniak-Kamysz w spe-
cjalnym pi mie wys anym do TK ostrzega, e gdyby 
Trybuna  uzna  tegoroczn  waloryzacj  za niekonsty-
tucyjn , trzeba by by o tym, którzy stracili, wyrów-
na  straty. A to oznacza oby dla bud etu dodatkowe 
wydatki rz du 1,6-1,8 mld z . Tych pieni dzy rz d 
nie ma. 

W  2013 r. waloryzacji kwotowej ju  nie b dzie. 
Rz d postanowi  wróci  do procentowej. Eme-

rytury - jak wynika z projektu bud etu na 2013 r. - 
maj  wzrosn  o 4,40 proc.  
Nades : Zdzislaw Czarnecki 
Prezes Honorowy ZG SEiRP 

(Ci g dalszy ze strony 10) 
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Mateusz Rzemek  
Nie ma podstaw, by funkcjonariusze s b bezpie-
cze stwa  byli  lepiej  traktowani  ?  mówi  Witold  
Pahl,  który  broni  ustawy  w  TK  (dane na 
12.10.2012 r.) 
Osiemna cie tysi cy funkcjonariuszy s b bezpie-
cze stwa PRL straci o rednio po 430 z  miesi cznie 
Z informacji, jakie uda o si  nam uzyska  w war-
szawskim S dzie Okr gowym, wynika, e od listopa-
da 2009 r. na jego wokand  trafi o ponad 15 tys. po-
zwów by ych funkcjonariuszy s b PRL. Sejm 
uchwali  wtedy ustaw  dezubekizacyjn , przewiduj -

 obni  emerytur by ych funkcjonariuszy s b 
bezpiecze stwa PRL. 
Do tej pory s dziowie rozpoznali ponad 12 tys. spraw 
i w wi kszo ci pozwy zosta y oddalone. Spodziewamy 
si  jednak kolejnej du ej fali pozwów w najbli szym 
czasie ? mówi s dzia Maja Smoderek, rzecznik S du 
Okr gowego w Warszawie. ? Wobec ogromnej liczby 
tych spraw do orzekania zostali skierowani s dziowie 
z innych wydzia ów, a tak e z s dów rejonowych. 
Warszawscy s dziowie uwzgl dniaj  odwo ania tylko 
w dwóch przypadkach. Nie godz  si  na obni  
wiadcze  za okres nauki w szkole policyjnej w Le-

gionowie, a tak e gdy wiadczenie po mierci funk-
cjonariusza przesz o na wdow , w formie renty ro-
dzinnej. 
Podleg y pod Ministerstwo Spraw Wewn trznych za-

ad emerytalno-rentowy wyp acaj cy wiadcze-
nia   by ym funkcjonariuszom do tej  pory  zmniejszy  
wiadczenia  17 738 osom. 

? Przeci tnie wiadczenie obj te dezubekizacj  uleg o 
obni eniu o ok. 436 z   ? mówi Ma gorzata Wo niak z 
MSW. ? 17,5 tys. wiadczeniobiorców z o ju  od-
wo ania. 
Warszawscy s dziowie s usznie obawiaj  si  wi c 
kolejnej fali pozwów. Ju  nied ugo mo e wp yn  do 
nich nast pne 2,5 tys. spraw. 
Ciesz  si , e decyzja Sejmu o obni ce wiadcze  
broni  si  w  s dach.  Ustawa  by a  te  dwukrotnie  w  
Trybunale Konstytucyjnym, który stwierdzi , e 
jest    zgodna  z  ustaw  zasadnicz  ?  mówi  Witold  
Pahl, pose  Platformy Obywatelskiej, który w imieniu 
Sejmu  na  pocz tku  tego  roku  wyst powa  w  TK.  
Trzeba pami ta , e chodzi o nam o odebranie przy-
wilejów osobom zatrudnionym w s bach, które sta-
nowi y jeden z filarów PRL. W s bach, które naru-

sza y godno  obywateli naszego kraju. Nie ma wi c 
podstaw  do  tego,  by  ci  funkcjonariusze  pobierali  z  
tego tytu u wy sze wiadczenia. 
Niestety, nie we wszystkich przypadkach przepisy 
przynios y oczekiwany skutek. 
Na podstawie ustawy ustalono na nowo podstawy 
wymiaru wiadczenia 13 osobom, które by y cz onka-
mi  WRON ?  mówi  pp k  Jacek  So ta  z  Ministerstwa  
Obrony Narodowej. ?  Dziewi  osób posiada o 
uprawnienia rentowe, których procentowy wymiar 
jest wy szy od maksymalnego wiadczenia emerytal-
nego,  zmiana  przepisów  nie  mia a  wi c  wp ywu  na  
pobierane przez nich wiadczenia. 40-letni sta  s -
by pozosta ych  obroni  je przed faktycznym obni e-
niem  wiadczenia. 
Cho  zosta a ukarana r ka, g owa, która kierowa a 
dzia aniami s b, nie ucierpia a na tej nowelizacji ? 
mówi Jan Rulewski, senator PO, który zajmowa  si  

 ustaw  w Izbie Wy szej parlamentu. ? My , e 
obni ki powinny dotkn  tak e najwy szych funkcjo-
nariuszy partii, którzy maj  si  teraz bardzo dobrze. 
Z informacji Ministerstwa Spraw Wewn trznych wy-
nika, e ponad 3,6 tys. funkcjonariuszy uciek o 
przed obni  z emerytury na rent . Jak si  okazuje, 
ustawa dezubekizacyjna nie przewiduje mo liwo ci 
obni enia tych wiadcze . 
Warto tak e zwróci  uwag  na inny fakt. 
?  Instytut  Pami ci  Narodowej  wystawi  44  tys.   za-
wiadcze  potwierdzaj cych, e dana osoba pe ni a 

 w organach bezpiecze stwa PRL ? mówi An-
drzej Arseniuk z Instytutu Pami ci Narodowej. 
Wynika z tego, e wiadczenia obni ono mniej ni  
po owie funkcjonariuszy s b bezpiecze stwa PRL. 

Nades : 
Zdzislaw Czarnecki 

Prezes Honorowy ZG SEiRP 
tel. 795-891-800 

Funkcjonariusze s b specjalnych przegrywaj  procesy. 



 

 

K arol Wyszy ski z Ko a SEiRP w Elbl gu infor-
muje, e na Cmentarzu Komunalnym w Elbl -

gu przy ul Agrykola, w cz ci wojskowej, poleg ych i 
zmar ych w czasie II wojny wiatowej oraz po 1945 
r., w tym m.in. i mogi  lotników z 5 Pu ku Lotnictwa 
Szturmowego, znajduje si  „odnaleziona” przez 
cz onków Ko a mogi a z poni szym (foto.) napisem 
na nagrobku. 
 W pracy zbiorowej „Polegli w walce o w adz  ludo-

”  –  Ksi ka  i  Wiedza  1970  Str.  549,  mo na  wy-
czyta , e”: 

Szybka Józef, szer., s. Adama,  
ur. 1924 r.. Soko ów Podlaski, poleg  23.VI.1946 
r. , Nowy Dwór Gda ski, z r k nieustalonej bo-

jówki reakcyjnego podziemia. 
Nagrobek oczyszczono, w Zaduszki zapalono znicze, 
po ono kwiaty. Jeszcze jedna mogi a, dot d w a-
ciwie bez opieki, zostanie przywrócona pami ci, 

wszak zmarli yj  tylko wtedy, kiedy si  o nich pa-
mi ta. 
 

O soby wezwane do zap aty abonamentu powinny 
przeczyta  Kodeks Spó ek prawa handlowego, 

który  stanowi,  e  abonament  jako  forma  rozliczenia  
finansowego jest mo liwy je eli obie strony umowy 
cywilno-prawnej zaakceptuj  jej warunki i dojdzie do 
zawarcia takiej umowy. Telewizja Polska SA jedynie 
na podstawie takiej umowy mo e wyst pi  do drugiej 
strony o wype nienie swojego umownego zobowi za-
nia.  Stworzona TVP SA -  jest  innym podmiotem go-
spodarczym ni  peerelowska TVP i jako osoba praw-
na powinna takie umowy z odbiorcami swoich pro-
gramów zawrze , gdy  jako Spó ka prawa handlowe-
go nie mo e post pi  inaczej. aden posiadacz tele-
wizora w Polsce nigdy nie zawiera  umowy ze spó  
TVP SA.  Ustawa o  tzw.  abonamencie  dotyczy a TVP,  
która by a w PRL-u firm  pa stwow  i która dzia a 
na zupe nie innych zasadach, w której obowi zywa y 
ograniczenia p acowe. Ale rz dz cy si  chcieli p aci  
swoim pupilom krociowe wynagrodzenia to powsta a 
TVP SA jako spó ka prawa handlowego mog a ju  tak 
dzia , biznes - to biznes i co komu do tego, adne 
ustawy kominowe ju  nie obowi zywa y. Zapomniano 
tylko, e ustawa o abonamencie te  ju  ich nie doty-
czy  i  tu  pope niono b d.  Reasumuj c  Ci  -  co  p ac  
datki  na  TVP  SA  robi  to  z  przyzwyczajenia  oraz  z  
braku wiedzy nie orientuj  si , e nie musz  tego 
robi . Rada Nadzorcza TVP Spó ka Akcyjna powinna 
by  natychmiast odwo ana i postawiona w stan 
oskar enia pod zarzutem nienale ytego sprawowania 
swoich funkcji,  które  s  wysoko op acane,  a  Zarz d 
Spó ki równie  za bezczynno  i wiadome generowa-
nie strat Spó ki. Planowane na ten rok straty to po-
nad 60 mln z . Pytanie co na to w ciciel udzia ów - 
pewnie  te  liczy  na  narodow  zrzutk ,  bo  "ciemny"  
lud jest cyklicznie straszony w mediach komornika-
mi, wpisaniem do rejestru d ników, egzekucjami i 
firmami windykacyjnymi, a pranie mózgów powodu-
je, e ludzie coraz mniej kumaj  i ze strachu lub dla 
wi tego spokoju w z bach kas  przynios . 

Finansowanie spó ek z powszechnych danin jest nie-
dozwolon  pomoc  publiczn , niezgodn  z prawem 
polskim i unijnym. 
Poczta Polska nie ma prawa ciga  za nie zap aco-
ny abonament, bo te  jest spó  handlow . Rów-
nie dobrze mo na by powierzy  te obowi zki sieci 
Biedronka. 
Poczta Polska nie ma prawa do wystawiania tytu ów 
egzekucyjnych (odk d przesta a by  "urz dem pocz-
towym" staj c si  Poczt  Polsk  Spó ka Akcyjna). 
Aby ci gn  "d ug" za abonament, musi tak jak ka -
dy podmiot gospodarczy wyst pi  do s du i wykaza , 
e d ug jest wymagalny, a nast pnie z wyrokiem do 

komornika. 
Abonament nie le y w kompetencji urz dów skarbo-
wych.  Wszelkie  artyku y  na  temat  abonamentu  na  
tym  i  innych  portalach  s  niczym  innym  jak  tylko  
"lokowaniem produktu" i straszeniem sponsorowa-

nym. Obecny stan prawny jest taki, e jak kto  si  
uprze e abonamentu nie zap aci, to mo na mu sko-
czy . A ci, co nigdy nie zarejestrowali odbiornika mo-

 ju  w ogóle spa  spokojnie. 7  grudnia 2011 pobieranie op aty radiowo-
telewizyjnej kwestionuje Komisja Europejska. 

System finansowania Telewizji Polskiej jest bowiem 
niezgodny z unijnym prawem (albo reklama albo 
abonament!). Komisja Europejska poinformowa a, e 
pobieranie abonamentu radiowo-telewizyjnego przez 
publiczn  Telewizj  Polsk  stoi w sprzeczno ci z pra-
wem europejskim. O wiadczenie takie przekaza a 
Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji oraz Minister-
stwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zaznaczy a 
w nim, e dalsze, nieuzasadnione amanie przepisów 
mo e mie  powa ne konsekwencje. Do tego stopnia, 
e  KE  mo e  nakaza  KRRiT  zwrot  wszystkich  rod-

ków  pozyskanych  z  abonamentu.  Dodam,  e  prawo  
unijne jest prawem nadrz dnym nad prawem pol-
skim. Je eli rz d polski nie dostosuje si  do naka-
zów, b dzie mo na domaga  si  równie  odszkodowa-
nia za szanta ! O wiadczenie takie przekaza a Krajo-
wej Radzie Radiofonii i Telewizji oraz Ministerstwu 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zaznaczy a w 
nim, e dalsze, nieuzasadnione amanie przepisów 
mo e mie  powa ne konsekwencje. Do tego stopnia, 
e  KE  mo e  nakaza  KRRiT  zwrot  wszystkich  rod-

ków pozyskanych z abonamentu 
Znalezione w sieci. 

http://wiadomosci.onet.pl/media/kazimierz-kutz-tvp-powinna-
zdechnac,1,5264345,wiadomosc.html 
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Abonament radiowo-telewizyjny. 
Poni szy tekst nie jest, ani nie ma zamiaru by , adn  
zach , czy te  nawo ywaniem do bojkotu op at Abona-
mentowych. Redakcja uwa a go za g os w dyskusji, któ-
ra toczy si  ju  od jakiego  czasu na temat telewizji 
publicznej i sposobu jej finansowania. Znamienny jest 
te  g os Kazimierza Kutza, do tekstu którego prowadzi 
link na dole artyku u. (link mo na skopiowa  i wklei  w 
przegl dark ) 



 

 

Szanowni Pa stwo! Drodzy Czytelnicy Olszty skiego Biuletynu Informacyj-
nego! Cz onkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych!  

Uprzejmie przypominamy o tym, e SEiRP jest Organizacj  Po ytku Pu-
blicznego zarejestrowan  w Krajowym Rejestrze S dowym  

pod numerem: KRS 0000043188, 
 i mo na, na jej dzia alno  statutow  przekazywa  jeden procent odpisu z 
rocznych Pa stwa podatków za rok 2012 r.  

Zapraszamy Pa stwa do wsparcia naszych dzia ! 

Konto Bankowe Zarz du Wojewódzkiego 
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH 

ZARZ D WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE 
Kredyt Bank Sp. Akcyjna I Oddzia  w Olsztynie 

Nr konta: 93 1500 1298 1212 9004 1729 0000 

Dane do faktur /wzór/ 
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH 

ZARZ D KO A W OLSZTYNIE 
10-542 OLSZTYN, UL. D BROWSZCZAKÓW 41 

NIP: 8512442679 

Kol. Eugeniuszowi Jagie owiczowi,  
doradcy ZW SERP w Olsztynie, powierzono funkcj  pe nomocnika ZW ds. poradnictwa prawno-
procesowo-informacyjnego, dotycz cego przypadków zmniejszenia emerytur funkcjonariuszom 

b specjalnych. 
Kontakt i terminy kontaktów podano w stopce OBI. 
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Ok adka pierwsza: Z oto, czerwie  i br z w Parku Jakubowym w Olsztynie 
Ok adka ostatnia: Z cyklu Olszty skie Monumenty. Pomnik Adama Mickie-

wicza przed Liceum Ogólnokszta cy jego imienia.  
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