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MIESIĘCZNIK ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W OLSZTYNIE 

Bartula 
- o NKZD 

Kowalewicz 
- o Posiedzeniu ZW 
- o Apelu do prezesa 

- o IOS 

Makowski 
- o chwili ostatniej 

- o „O! Rany” 

Fiedorowicz 
- o wieczorze  
  adwentowym 

- o opłatku w KPP i  w  
  Kole SEiRP 

Paga 
- o opłatku w Mrągowie 

Skowron 
- o obradach OPS 

Kaźmierski 
- o opłatku  
  w Wejherowie 
- o posiedzeniu  

 Koła w Gdańsku 

Wnukowicz 
- o opłatku w WSPol 

Kućko 
- o posiedzeniu Koła 
  w Braniewie 

Bodnar 
-  o emeryturach 
 „mundurowych” 

Otłowski 
- o polityce i politykach 
  wierszem 
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Od Redakcji 

Z mieszanie informacji na 

stronie tytułowej OBI 

jest zamierzonym działa-

niem. Bardzo ważnym dla 
SEiRP był NKZD dn. 26 

stycznia 2016 r., który 

„dał ”  Stowarzyszeniu 

„nowego” prezesa - o czym 

więcej wewnątrz miesięcz-

nika. Drugą bardzo istotną 
informacją, a właściwie jej 

dorocznym przypomnie-

niem jest zbliżający się 

okres indywidualnych rozli-

czeń podatkowych i możli-
wość odpisania 1% na rzecz 

Organizacji Pożytku Pu-

blicznego jakim jest Nasze 

Stowarzyszenie. Zachęcam 

Wszystkich Państwa do 

przekazania swojego 1% na 
rzecz SEiRP, gdyż środki 

zgromadzone na koncie 

Fundacji wrócą do Państwa 

w formie zapomóg, czy czę-

ściowych rekompensat w 
przypadkach losowych zda-

rzeń mogących dotknąć 

każdego z nas. 

W ewnątrz biuletynu też 

jakby pewien nieład 

zaistniał w trakcie edycji. 

Nie zachowano chronologii 
zdarzeń i wcześniej odby-

wające  się Posiedzenie ZW 

SEiRP (13.01.) w Olsztynie 

umieszczono po informacji 

o Nadzwyczajnym Krajo-
wym Zjeździe Delegatów 

SEiRP (26.01.) w Warsza-

wie. Powinno być odwrot-

nie, nawet terminy posie-

dzeń należało zmienić i po-

siedzenie ZW zaplanować 
na okres „po NKZD” czeka-

jąc na jego skutki. Stąd też 

nieaktualny Apel do byłego 

prezesa Zdzisława Czarnec-

kiego zamieszczony w OBI z 
kronikarskiej potrzeby, 

stąd wiele innych wypowie-

dzi i ocen z dosyć  zaskaku-

jącą decyzją rezygnacji kol. 

Zdzisława Czerneckiego z 

funkcji prezesa Zarządu 
Głównego. Tym bardziej, że 

pretekst „nieprzyjęcia pro-

jektu nowego statutu 

SEiRP” jest nie do końca 

wiarygodny. 

C o dalej? Co prezes An-

toni Duda zaproponuje 

Stowarzyszeniu? W jakim 

kierunku uda się SEiRP? 
Póki co  znamy (i tak nie-

pełny) skład prezydium Za-

rządu Głównego. Pisząc ten 

tekst kilka dni po obradach 

NKZD sensownie nie można 
odpowiedzieć na wyżej po-

stawione pytania, nie nale-

ży też dywagować - nie ma-

jąc jakichkolwiek przesła-

nek - nad tym w jakim kie-

runku i po co SEiRP się 
uda. Z kilku słów krótkiego 

expose prezesa Antoniego 

Dudy można domyślać się, 

że będzie, póki co, zacho-

wywać stan obecny i bez 
rewolucyjnych skrzywień 

podejść do dalszego proce-

dowania nad stworzeniem 

Statutu. 

Redakcja życzy Prezesowi 

by jego wysiłki ozdrowień-
cze dla SEiRP okazały się 

skutecznymi. 

Jerzy K. Kowalewicz 

Spis zawartości  
 1. Od redakcji - Jerzy K. Kowalewicz 
 3. „Nowe „ prezydium ZG SEiRP  

   - Jerzy K. Kowalewicz 
 3. NKZD - Zdzisław Bartula 
 4. NKZD - Jerzy K. Kowalewicz 
 6. Porządek obrad NKZD  

   - Zdzisław Czarnecki 
 7. Z ostatniej chwili - Bohdan Makowski 
 8.Posiedzenie ZW SEiRP w Olsztynie  

   - Jerzy K. Kowalewicz 

11. Apel do prezesa ZG SEiRP  
   - Jerzy K. Kowalewicz 

12. Wieczór adwentowy  

   - Lucjan Fiedorowicz 
13. Opłatek w  Kole SEiRP w Lidzbarku  

  Warm. - Lucjan Fiedorowicz 
13. Opłatek w KPP Lidzbark Warm.–  

   Lucjan Fiedorowicz 
14. Informator Olsztyńskiego Seniora - 
Gazeta Olsztyńska, Jerzy K. Kowalewicz 
15. Uroczyście w Gdańsku  

   - Henryk Kaźmierski 

16. Opłatkowe spotkanie w Mrągowie  

    - Edward Paga 
17. Spotkanie opłatkowe w WSPol.  

   - Zdzisław Wnukowicz 
18. Nowy Rok w Wejherowie  

   - Henryk Kaźmierski 
19. OPS w Katowicach inicjacja  

   - Mieczysław Skowron 
20. Zebranie Koła w Braniewie  

    - Tadeusz Kućko 

21. O! Rany - Bohdan Makowski 
24. Spotkanie robocze  

   - Zdzisław Czarnecki 
28. Co radzi adwokat. 

   - Damian Sucholewski 
28. Informacja RPO - Adam Bodnar 
32. Apel z Piotrkowa Trybunalskiego 

 - Wojciech Trzecieski 
33. Raporty policyjne - wzięte z sieci 
34. Świat polityki wierszem 

 - Kazimierz Otłowski 
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U chwałę w sprawie jego 

zwołania podjął Zarząd 

Główny SEiRP na wyjazdo-

wym posiedzeniu w dniu 10 
grudnia 2016 roku w So-

czewce, na którym kilku 

członków Prezydium ZG 

złożyło rezygnacje z pełnio-

nych funkcji. Porządek 
Zjazdu oprócz wyboru 

władz został rozszerzony o 

przyznanie dwóm kapela-

nom Policji tytułów honoro-

wych członków Stowarzy-

szenia, co leży wyłącznie w 
kompetencji Zjazdu. No-

wym Prezesem Zarządu 

Głównego został Antoni 

Duda. Do Prezydium zostali 

wybrani Zdzisław Bartula, 

Leszek Orkisz, Jerzy Skryc-

ki i Piotr Styczyński. Na 

najbliższym posiedzeniu 
Zarządu Głównego wybra-

nym do Prezydium ZG zo-

staną powierzone funkcje. 

NKZD przyznał tytuły ho-

norowych członków Stowa-
rzyszenia ks. Janowi Koto-

wi SAC, Naczelnemu Kape-

lanowi Policji, Kapelanowi 

Ośrodka Duszpasterskiego 

KGP oraz ks. kan. por. Sta-

nisławowi Kondrakowi, Ka-
pelanowi KPP w Busku 

Zdroju. 

Tekst: Z. Bartula 
 

Członkowie prezydium Zarządu Głównego 
Prezesa Antoni Duda - Warszawa, I wiceprezes Zdzisław Pietryka - War-

szawa, Zdzisław Bartula - Warszawa, Leszek Orkisz - Słupsk, Jerzy 
Skrycki - Warszawa, Piotr Styczyński - Kraków. 

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów 

W dniu 26 stycznia 2017 roku w Warszawie obrado-

wał Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów. 
Od Redakcji 
Tekst na sąsiednich szpal-
tach jest tzw tekstem ofi-

cjalnym umieszczonym na 

stronie seirp.pl i z tej stro-

ny skopiowanym na po-

trzeby publikacji w Na-

szym Miesięczniku. Z 
„natury rzeczy” takie tek-

sty są dosyć oszczędne w 

podawaniu szczegółów, a z 

całą pewnością nie mają 

za zadanie przekazywać 
atmosfery i emocji jakie na 

sali obrad panowały. Re-

dakcja na kolejnych stro-

nach OBI pokusi się o pró-

bę przybliżenia obserwo-

wanych podczas obrad 
zdarzeń. 

Jerzy K. Kowalewicz 

http://www.seirp.pl/nadzwyczajny-krajowy-zjazd-delegatow
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J ak już to wielokrotnie 

prezentowano powodem 

zwołania Nadzwyczajnego 
Zjazdu była konieczność 

wyboru władz SEiRP po 

tym jak na posiedzeniu ZG 

w Soczewce czterech człon-

ków Prezydium ZG oświad-
czyło, że rezygnuje z pełnio-

nych w Prezydium funkcji. 

Z kolei wspomniane rezy-

gnacje nastąpiły po tym jak 

w dyskusji nad projektem 

nowego Statutu SEiRP nie 
przyjęto zawartych tam re-

gulacji, które zmieniały za-

sadniczo struktury Stowa-

rzyszenia. Procedowanie 

przerwano po tym jak w 
glosowaniu „przepadł” pro-

jekt eliminacji prezydiów 

ZG, ZW, ZO i Kół. I w tym 

momencie nastąpiła fala 

„oświadczeń woli” o rezy-

gnacji z funkcji w prezy-
dium. Zauważało się efekt 

domina, jak już pierwszy  

zrezygnował, z oświadcze-

niem woli występował kolej-

ny. 

NKZD w Warszawie rozpo-

czął się dosyć burzliwie 

emocjonalnymi wystąpie-

niami w sprawie zmian po-

rządku obrad. Po dwóch 

godzinach dyskusji porzą-
dek obrad zmieniono w ten 

sposób, że zawierał czyste 

cele z powodu których zo-

stał zwołany. Nie zgodzono 

się na dodanie punktu 
przyjęcia en block projektu 

Statutu SEiRP, którego 

procedowanie przerwano  

na Posiedzeniu ZG w So-

czewce. 

W  efekcie zmieniono 
porządek obrad (str. 

6) w ten sposób, że oprócz 

proceduralnych, rytuałem 

wymaganych, punktów po-

zostawiono jedynie wybór 

nowych władz i nadanie 
honorowych tytułów SEiRP. 

Przegłosowano usunięcie z 

porządku obrad: 

 Informacji o działalności 

SEiRP 

 Informacji z pracy GKR 

 Wyborów uzupełniają-

cych do GKR 

 Sprawy wniesione  

 Wnioski i postulaty dele-

gatów. 

Mimo tak głębokich i rady-
kalnych cięć w porządku 

obrad, chociażby rezygnacji 

z wysłuchania (bardzo 

istotnej) relacji ustępujące-

go prezesa ZG z działalno-

ści Stowarzyszenia i ewen-
tualnych sugestii działań 

na przyszłość,  obradowano 

do godziny siedemnastej. 

W sferze domysłów należy 

pozostawić ewentualną 
zmianę decyzji Zdzisława 

Czarneckiego w sprawie 

rezygnacji z funkcji prezesa 

ZG, w przypadku gdyby 

Zjazd przyjął Projekt Statu-

tu SEiRP. Projektu, którego 
przerwane procedowanie 

było powodem tak radykal-

nych zmian w składzie Pre-

zydium ZG SEiRP. 

 
Jerzy K. Kowalewicz 
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/Projekt/ 
 

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016  
 

Porządek Obrad   
Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów SEiRP  

 
Godz. 11,00 – 11,15. Otwarcie NKZD – Prezes ZG  
1. Wprowadzenie Sztandaru, 
2. Wysłuchanie sygnału Stowarzyszenia, 
3. Powitanie delegatów i uczestników obrad. 
 
Godz. 11,15 – 11,45  
1.Przyjęcie porządku obrad NKZD, 
2.Przyjecie regulaminu  obrad NKZD 
3. Wybór przewodniczącego oraz protokolantów NKZD 
4. Wybór komisji NKZD (mandatowej, regulaminowej, wyborczej, uchwał i wniosków) 
 
Godz. 11,45 – 12,30  
1. Informacja o działalności Stowarzyszenia w 2016,  
2. Informacja Przewodniczącego GKR Stowarzyszenia, 
 
Godz. 12,30 – 14,30 
1. Określenie statusu członków władz Stowarzyszenia (Prezesa ZG. Członków Prezydium ZG, 
GKR), 
2. Na podstawie § 23 ust. określenie trybu wyboru do władz Stowarzyszenia 
3. Wybór Prezesa ZG 
    1) zgłaszanie kandydatów do funkcji Prezesa ZG, 
    2) przeprowadzenie wyborów 
    3) sprawozdanie Komisji Wyborczej 
4. Wybór członków Prezydium ZG 
    1) zgłaszanie kandydatów do funkcji członków Prezydium ZG 
    2) przeprowadzenie wyborów, 
    3) sprawozdanie Komisji Wyborczej. 
     
Godz. 14,30 – 15,00 
1. Zgłaszanie kandydatów do GKR (wybory uzupełniające) 
2. Przeprowadzenie wyborów 
3. Sprawozdanie Komisji Wyborczej 
 
Godz. 15,00 – 15,15 
1. Przedłożenie kandydatur do tytułów honorowych Stowarzyszenia 
2. Podjęcie uchwał o przyznaniu tytułów honorowych. 
 
Godz. 15,15 – 15,45 
1. Sprawy wniesione do porządku obrad. 
2. Wnioski i postulaty delegatów do pracy organów Stowarzyszenia 
 
Godz. 15,45 – 16,15 
1. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków  - Przewodniczący Komisji 
2. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej  - Przewodniczący Komisji. 
 
Godz. 16,15  
1. Wysłuchanie sygnału Stowarzyszenia 
2. Wyprowadzenie Sztandaru 
3. Zakończenie obrad NKZD – Przewodniczący NKZD 
 

                                                                                                         /Zdzisław Czarnecki/ 
                                                                                                                            Prezes ZG 
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T o potrafię zrozumieć, 

bowiem jak powiadał 

tow. Rakowski ten od 
„sztandar wyprowadzić” – 

„tylko kołek w płocie nie 

zmienia poglądów”. Tu na-

leży podporządkować się 

zasadzie Vox Populi, vox 
Dei. Zaskoczył mnie jedy-

nie fakt, ze o ile ustępują-

cy dotychczasowy Prezes 

na zakończenie wygłosił 

swoje kredo nazwijmy to 

umownie dalszym progra-

mem pracy , który przyj-
muje z uznaniem to zabra-

kło mi informacji o kierun-

ku i zamierzeniach nowej 

władzy, a zwłaszcza nowe-

go Prezesa. Wczytując się 
w tekst kolegi Z. Bartuli 

wysnułem takie, być może 

w osobistym odbiorze nie 

trafne wnioski. Nie dowie-

działem się nic o przebiegu 

całego Zjazdu, bądź co 
bądź nadzwyczajnego. Po-

informowano natomiast 

czytelników o tym, że Zjaz-

du oprócz wyboru władz 

został rozszerzony o przy-
znanie dwóm kapelanom 

Policji tytułów honorowych 

członków Stowarzyszenia. 

Ja tu czegoś nie rozu-

miem. Zaznaczam, że jest 

to mój punkt widzenia 
Bohdana Makowskiego s. 

Władysława. Powyższą de-

cyzję odbieram jedno-

znacznie jako forma kolej-

nego włazidu… twa. Czym 
się owi kapelani zasłużyli 

na takie tytuły. Pragnę 

podkreślić, ze dla mnie 

Honorowy znaczy bardzo 

wiele i nigdy ale to nigdy 

nie szastam tym mianem 
bez rozwagi.  No chyba, że 

nowy ZG widzi jedyną na-

dzieję na polepszenie doli 

kopanych i tłamszonych 

emerytów naszej służby 

jedynie w  modlitwie. A 
skoro tak to przepraszam. 

Natomiast bardziej oczeki-

wał bym informacji o tym 

co mamy robić aby zwięk-

szyć nabór nowych człon-
ków, ograniczać niecieka-

wy moment odchodzenia z 

naszych szeregów obec-

nych, a zwłaszcza zajęcia 

stanowiska w kwestii dal-

szych działań w daleko 
idącej symbiozie z określo-

ną opcja polityczną, która 

w przyszłych wyborach 

zagwarantuje reprezento-

wania naszych interesów. 
Jest to o tyle istotne, że 

praktycznie zdani tylko na 

siebie nie jesteśmy w tym 

Status quo politycznym 

nic wskórać. Natomiast 

jak widać i co doznajemy 
na co dzień wspomniani 

wyróżnieni reprezentują 

opcję która do chwili obec-

nej nie wyciągnęła do nas 

ręki nawet nie z pomocą 
ale nawet duchowym 

wsparciem. To ta duga 

strona jest faworyzowana i 

hołubiona. Przykładów 

daleko nie ma co szukać. 

Ministrant A.M. wracał z 
wizyty ze swoim mentorem 

duchowym.  I nawet taka 

wizyta nic mu nie dała bo-

wiem Jak zwykle A.M. tym 

razem po wypadku samo-
chodowym zachowywał się 

tak samo. Po prostu ma to 

we krwi - normalny czło-

wiek podczas takiego wy-

padku zostawił by wszyst-

ko aby upewnić się czy 
inni uczestnicy wypadku 

mają zapewnioną opiekę 

medyczną - pojechałby 

nawet do szpitala. A co 

zrobiła ta wielce religijna 
osoba? Ministrant A.M.  

wsiadł do innego nieusz-

kodzonego samochodu i 

dalej popędził do Warsza-

wy na spotkanie z swoim 

guru. Przy czym podkre-
ślić należy że robi to za 

nasze pieniądze. Robi so-

bie rajdy pomiędzy Rydzy-

kiem a Prezesem. Ot i ta-

kich mamy polityków, któ-
rych jakość urąga wszel-

kim standardom. Tak czy 

inaczej uciekł z miejsca 

wypadku. Nie będę powra-

cał pamięcią do sytuacji 

deja vu związanej z trage-
dią Smoleńską gdzie za-

chował się podobnie.  

P rzepraszam, poniosło 

mnie i rozpisałem się 

na tematy, które są tak 
oczywiście oczywiste, ze aż 

szczypią po oczach. Jed-

nak o tyle jest to uspra-

wiedliwione, ze nam na 

dołach na prawdę jest bar-

dzo trudno spełniać role 
do której zostaliśmy wy-

brani. Ponadto zobowiąza-

liśmy się wypełniać nasze 

obowiązki ku zadowoleniu 

tych naszych Koleżanek i 
Kolegów, którzy jak to Kol. 

Z. Czarnecki powiedział: 

„Chcę także pomagać tym, 

którzy nie potrafią pora-

dzić sobie z samotnością i 

nadążyć za uciekającym 
światem”. Tego bez istot-

nej pomocy ze strony na-

szych Władz, a tych na-

czelnych zwłaszcza sami 

nie jesteśmy w stanie zro-
bić i tego oczekujemy a nie 

pokropku ze świeconej wo-

dy.  

 

Pozdrawiam  
Bohdan Makowski  

s. Władysława 

 

 

 

Z ostatniej chwili (29.01.2017) 
Przeglądając aktualności na stronie ZG SEiRP dowie-

działem, że Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów 

wybrała nowe władze. 

http://www.seirp.pl/nadzwyczajny-krajowy-zjazd-delegatow
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W  obradach udział wzięło 
blisko 50 uczestników, 

prezesi Kół, którzy z różnych 
powodów (najczęściej zdrowot-
nych) nie mogli być obecni 
delegowali innych członków w 
swoim zastępstwie. 
Szanowni goście uczestniczący 
w obradach to: 

 Insp. Tomasz Klimek – Ko-

mendant Wojewódzki Policji 

w Olsztynie 

 Płk Aleksander Pieczkin – 

Wiceprezes Zarządu Woje-
wódzkiego Żołnierzy Wojska 
Polskiego w Olsztynie, Prze-
wodniczący Warmińsko-
Mazurskiego Zespołu Oby-
watelskiego Parlamentu 

Seniorów 

 Zarząd Główny SEiRP god-

nie reprezentował kol. Zdzi-

sław Bartula – skarbnik ZG 
i rzecznik prasowy; 

 Kom. Sławomir Koniuszy – 

Przewodniczący Warmińsko
-Mazurskiego NSZZ Policji 

 Podinsp. Iwona Konieczna – 

z-ca Naczelnika Wydziału 
Kadr i Szkolenia KWP Olsz-
tyn 

 Pani Joanna Leżanko – kie-

rownik Sekcji Socjalnej 
KWP 

 Mł. insp. Tomasz Stawarski 

– Naczelnik Wydziału Ko-
munikacji Społecznej 

N ajważniejszymi tematami 
obrad, oprócz wystąpień 

gości, budzącymi największe 
zainteresowanie i dyskusje 
były: 
- Informacja o posiedzeniu 
Zarządu Głównego w Soczewce 
i jego skutki dla przyszłości 

SEiRP. Wynikiem debaty nad 
przebiegiem i wynikami posie-
dzenia było wystosowanie ape-
lu do prezesa ZG SEiRP kol. 
Zdzisława Czarneckiego (tekst 
apelu str.      ). Kol. Zdzisław 
Bartula, w dłuższym wystąpie-
niu, znakomicie naświetlił i 
opisał przebieg posiedzenia ZG 
w Soczewce, a także odniósł 
się do jego niespodziewanych 
wyników. 
- Omówienie ustawy o zmianie 
ustawy o zaopatrzeniu emery-
talno-rentowym funkcjonariu-
szy służb mundurowych i ich 

rodzin. 

(Ciąg dalszy na stronie 9) 

Walne Posiedzenie ZW SEiRP w Olsztynie 

Pierwsze w roku 2017 r. posiedzenie Zarządu Woje-

wódzkiego SEiRP w Olsztynie zwołano na 13 stycznia, 

w piątek, co mogło budzić jakieś skojarzenia fatali-
styczne, pewno dlatego też było tak interesujące z 

uwagi na ważkość poruszanych w czasie obrad tema-

tów, a także na udział w nim wielu ważnych dla Sto-

warzyszenia gości. 
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Z dominowanie posiedzenia 
przez te ważne dla Stowa-

rzyszenia tematy nie przeszko-
dziło w przedstawieniu zebra-
nym sprawozdań z działalno-
ści: 

 Zarządu Wojewódzkiego 

 Gospodarowania finansami 

 Wojewódzkiej Komisji Rewi-

zyjnej 

 Komisji Socjalnej przy Ko-

mendancie KWP Olsztyn 

K ol Julian Czajka szeroko 

omówił i wyjaśnił zawiło-
ści ustawy deubekizacyjnej, 
która dotknęła tak wielu na-
szych członków i ich rodzin.  

W iceprezes ZW ŻWP, płk 
Aleksander Pieczkin, 

omówił projekt ustawy emery-
talno-rentowej dotykającej 
emerytów i rencistów żołnie-
rzy. Zaproponował też wspar-
cie i udział Związku, który 
reprezentuje we wszelkich po-
czynaniach związanych tema-
tycznie ze sprawą obniżek rent 
i emerytur wszystkich służb 
mundurowych. 

D yskusja jaka rozwinęła się 
po tych wystąpieniach 

wyraźnie pokazała skalę zanie-
pokojenia i obawy przed nie-

zrozumiałymi restrykcjami 
jakie ustawa deubekizacyjna 

niesie w swoich przepisach. 
Przepisach bazujących na nie 
zdefiniowanym określeniu 
„służbie państwu totalitarne-
mu”, działaniu prawa wstecz i 
stosowaniu odpowiedzialności 
zbiorowej wrzucających do 
jednego tzw. worka wszystkich 
bez próby udowadniania indy-
widualnych przewinień i indy-
widualizowania kar. W takim 
sposobie restrykcyjnego prze-
sądzania o wysokości rent i 
emerytur obywatel staje bez-
radny i bezbronny „wcielony” a 
priori w szeregi „przestępców”, 
których jedyna winą było, że 
służyli Polsce stosując się do 
istniejących ówcześnie praw. 

W  części oficjalnej posie-
dzenia uhonorowano z 

okazji urodzin, znaną z praco-
witości i lubianą wiceprzewod-

niczącą Komisji Socjalnej przy 
KWP w Olsztynie, skarbniczkę 
Koła SEiRP w Elblągu, kole-
żankę Irenę Chwiej. Były bra-
wa, wręczono okolicznościowy 
adres (patrz str. 10). Gratula-
cje złożył także Komendant 
Wojewódzki Policji w Olszty-
nie. 

N iemniej uroczyście przyję-
to podczas obrad ZW 

SEiRP pierwsze uczestnictwo 
kol. Bogdana Ławniczuka, 
„nowego” prezesa Koła SEiRP 
w Ełku. Kol. Ławniczuk przejął 
funkcję prezesa od przez wiele 
kadencji pełniącego tę funkcję 
kol. Eugeniusza Talaronka. 
Najmłodszego prezesa regionu 
olsztyńskiego uhonorowano 

wręczeniem medalu „XXV 
SEiRP” 

P osiedzenie ZW przeprowa-
dzono sprawnie i spełniło 

s w o j ą  i n f o r m a c y j n o -

motywacyjną rolę także temu, 
że procedur i czasu trwania 
pilnowały, jak zawsze skutecz-
nie i merytorycznie kol. Ewa 
Napora - sekretarz ZW, i Maria 
Kowalewicz - księgowa  którym 
tą drogą Zarząd Wojewódzki 
SEiRP serdecznie dziękuje. 

Jerzy K. Kowalewicz 

(Ciąg dalszy ze strony 8) 
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 Olsztyn, dn. 13 stycznia 2017 r. 

 

Pan 
Zdzisław Czarnecki 

Prezes Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia Emerytów 

i Rencistów Policyjnych 

w Warszawie 

 

Apel 
 

O bradujący w dniu 13.01.2017r w Olsztynie uczestnicy plenarnego posiedzenia 

Zarządu Wojewódzkiego SEiRP z wielkim zaniepokojeniem przyjęli informacje o 
rozdźwiękach, jakie pojawiły się podczas posiedzenia Zarządu Głównego Stowarzy-

szenia w Soczewce, w dniach 08- 12.12.2016, których następstwem były decyzje czę-

ści członków Prezydium Zarządu Głównego o rezygnacji z pełnionych funkcji. Szcze-

gólnie zaniepokoił nas fakt, że wśród tych osób znalazł się również Pan Prezes, a więc 

osoba darzona przez członków Stowarzyszenia szczególnym zaufaniem i mająca naj-
większy wpływ na bieg wydarzeń w naszej organizacji i środowisku. 

 

O kres, jaki obecnie przeżywamy, jest niewątpliwie najtrudniejszym w dziejach na-

szego środowiska. Bezprzykładny atak władz Państwa na nasz dorobek zawodo-

wy i życiowy w sensie zbiorowym i indywidualnym, poniżanie nas, odbieranie nam 

godności osobistej i szacunku społeczeństwa poprzez używanie wobec nas przez naj-
ważniejsze osoby w Państwie obelżywych i uwłaczających nam epitetów, a także po-

zbawianie wielu z nas podstaw materialnej egzystencji, wymaga z naszej strony po-

dejmowania zorganizowanych i skoordynowanych doraźnych działań obronnych. 

 

M amy prawo oczekiwać, że w czasie tak trudnym, ludzie, którym jako członkowie 
Stowarzyszenia powierzyliśmy władzę, staną na wysokości zadania i podejmą 

działania najbardziej racjonalne i, choćby potencjalnie, skuteczne w zaistniałej sytu-

acji, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków prawnych w kraju i w ra-

mach Unii Europejskiej. Działania takie wymagają stabilności władz Stowarzyszenia, 

zwłaszcza na szczeblu centralnym. Każda wymiana władz w obrębie Prezydium Za-

rządu Głównego, a zwłaszcza ewentualna zmiana na stanowisku Prezesa, zachwieje, 
w naszym przekonaniu, stabilnością i zdolnością do działania całej naszej organizacji 

i może jej przynieść tylko dalsze szkody. 

 

W yrażając takie głębokie przekonanie apelujemy, w imieniu członków naszej wo-

jewódzkiej Organizacji, do Pana Prezesa o wycofanie się z decyzji o rezygnacji z 
pełnienia tej zaszczytnej, choć niewątpliwie bardzo trudnej, zwłaszcza teraz, funkcji i 

zaapelowanie o to samo do pozostałych członków Prezydium Zarządu Głównego, któ-

rzy wyrazili taki zamiar. 

 

J esteśmy przekonani, że podobnie jak my myśli ogromna większość członków Sto-

warzyszenia, dlatego pozwoliliśmy sobie poinformować o treści naszego apelu 
wszystkie Zarządy Wojewódzkie i Okręgowe SEiRP, licząc na ich przyłączenie się do 

naszej inicjatywy. Gdyby tak się stało i gdyby Pan Prezes i pozostali członkowie Pre-

zydium ZG zechcieli przyjąć naszą sugestię, proponujemy rozważyć rezygnację z od-

bycia Nadzwyczajnego Zjazdu SEiRP, który miał być poświęcony wyborowi nowych 

władz centralnych. 
W imieniu 

Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie 

Prezes Zarządu Wojewódzkiego 
Jerzy K. Kowalewicz 
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U roczystość odbywała 

się w Gminnym Domu 

Kultury w Pilniku k/

Lidzbarka-Warmińskiego. 

Stało się tak na zaproszenie 
naszego kolegi Gerarda Wi-

chowskiego, który jest 

członkiem zarządu Koła 

SEiRP w Lidzbarku-

Warmińskim. Jest On jed-

nocześnie przewodniczącym 
Stowarzyszenia Mniejszości 

Niemieckiej w Lidzbarku-

Warmińskim oraz w naczel-

nych władzach wojewódz-

kich i krajowych tej organi-
zacji. 

W ieczór Adwentowy był 

spotkaniem otwar-

tym. Na widowni przebywa-

ło około 200 gości, którymi 

opiekowali się organizato-
rzy. Do degustacji podawa-

ne były smakowite ciasta, 

słodycze, kawa, herbata i 

inne napoje oraz grzane 

wino. Wszystko odbywało 
się podczas bogatego pro-

gramu artystycznego w wy-

konaniu chóru mieszane-

go ,chóru młodzieżowego, 

młodzieżowych zespołów 

wokalnych, zespołów insce-

nizujących małe formy tea-
tralne. Zespół artystyczny z 

grupami warsztatowymi 

liczył ponad 70 osób. Śpie-

w a n o  p i ę k n e  p i e -

śni ,piosenki i kolędy w ję-

zyku niemieckim, ukraiń-
skim i polskim. Cały pro-

gram artystyczny przygoto-

wany był w tych trzech ję-

zykach, bowiem prezento-

wano też wątki kulturowe 

mniejszości ukraińskiej 
licznie występującej na tu-

tejszym terenie. 

N iezmiernie podniosłym 

i chwytającym za serce 

był moment kiedy to 

wszystkie zespoły artystycz-
ne i wszyscy goście jedno-

cześnie zaczęli śpiewać ko-

lędę „Cicha Noc”. Pierwsza 

zwrotka w języku niemiec-

kim, druga w języku ukra-
ińskim, trzecia po polsku. 

Coś wspaniałego. I taki 

wspaniały był cały ten wie-

czór. Do następnego spo-

tkania za rok. 

 
Tekst i zdjęcia 

Lucjan Fiedorowicz 

Wieczór Adwentowy 
W dniu 11 grudnia 2016 r liczna grupa koleżanek i ko-

legów związanych z lidzbarskim Kołem SEiRP uczest-

niczyła w Wieczorze Adwentowym ,który został przy-
gotowany przez miejscowe Stowarzyszenie Mniejszo-

ści Niemieckiej. 
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16 grudnia 2016 r lidzbarskie Koło 

SEiRP przygotowało spotkanie opłatko-

we dla swych członków i ich rodzin w 

restauracji KARDAMON. Spotkanie roz-

poczęło się o godzinie 16.30. 

U czestniczyły w wieczorze 33 osoby 
oraz znakomici goście-Jacek Wi-

śniowski ,burmistrz Lidzbarka -

Warmińskiego i insp. Tomasz Kamiński, 

Komendant Powiatowy Policji. Prezes Za-

rządu Koła SEiRP przywitał gości oraz 
koleżanki i kolegów. Wszystkim zebranym 

złożył życzenia świąteczne i Noworoczne. 

Życzył głównie dobrego zdrowia a właści-

wie to dbania o zdrowie by jak najdłużej 

cieszyć się z faktu, że jest się emerytem. 

W podobnym tonie wypowiadali życzenia 
goście wieczoru pod adresem członków 

Stowarzyszenia. Następnie było tradycyj-

ne łamanie się opłatkiem i grupowa foto-

grafia. Przy smakowitych przekąskach, 

kolędach, koleżeńskich rozmowach i 
wspomnieniach czas płynął szybko. 

Ostatnia grupa opuściła lokal około go-

dziny 22.30. 

Opłatek w Kole SEiRP 

19 grudnia 2016 r o godz.13.00 Pre-

zes Zarządu Koła SEiRP w Lidzbarku-

Warmińskim Lucjan Fiedorowicz na 

zaproszenie insp. Tomasza Kamiń-

skiego -Komendanta Powiatowego Po-
licji uczestniczył w spotkaniu opłat-

kowym policjantów i pracowników Po-

licji.  

Spotkanie przygotowano w świetlicy w 

siedzibie KPP. Trzeba przyznać ,że było 
to bardzo sympatyczne spotkanie przy 

licznej reprezentacji służb mundurowych 

i pracowników miejscowej KPP. Było też 

dość liczne grono gości reprezentujących 

lokalne władze samorządowe oraz przed-

stawiciele różnych instytucji funkcjonu-
jących w powiecie lidzbarskim. 

Grudzień to rzeczywiście miesiąc świą-

teczny i pełen zajęć. Między 19 a 23 gru-

dniem 2016 r burmistrz Lidzbarka-

Warmińskiego Jacek Wiśniowski przygo-
tował spotkanie opłatkowe- miejskie ad-

resowane do wszystkich mieszkańców 

miasta. To spotkanie odbywało się na 

placu powstańców Warszawy przed Wy-

soką Bramą gdzie zainstalowano przeno-

śną scenę. Uczestnicy mieli możność ba-
wić się oraz słuchać na żywo kolęd oraz 

innych rodzajów muzyki w wykonaniu 

artystów amatorów. Kolejne spotkanie 

wigilijno-opłatkowe przygotowano w 

Oranżerii Kultury. Są to spotkania cy-
kliczne adresowane do stowarzyszeń i 

organizacji pozarządowych, środowisk 

twórczych i innych. 

Teks i zdjęcia 

Lucjan Fiedorowicz 

Opłatek 

w KPP Lidzbark Warm. 
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S tworzony przez Radę 

Olsztyńskich Seniorów 

informator to zbiór wiedzy i 

informacji przydatnych 

właśnie dla starszych 
mieszkańców Olsztyna. — 

Zebraliśmy wszystkie infor-

macje, które uważamy za 

ważne — mówi jeden z 

twórców. 

I nformator Olsztyńskiego 

Seniora to składające się 

z ponad dziewięćdziesięciu 

stron kompendium wiedzy, 

dostosowane do szerokich 

potrzeb olsztyńskich senio-

rów. — Chcielibyśmy zade-

dykować informator 
wszystkim seniorom nasze-

go miasta. Sami jesteśmy 

seniorami i wiemy z jakimi 

problemami borykają się 

osoby w naszym wieku. Ze-
braliśmy wszystkie infor-

macje, które uważamy za 

ważne i przydatne — mówi 

jeden z jego twórców. 

Informator zawiera infor-

macje dotyczące zdrowia 
(m.in. dane przychodni), 

bezpieczeństwa (adresy i 

numery telefonów poszcze-

gólnych instytucji) oraz roz-

rywki i nauki (adresy i tele-

fony ośrodków kultury, tea-
trów, bibliotek).  

— Umieszczono w nim rów-

nież informacje dotyczące 

organizacji i stowarzyszeń 

oferujących szeroko pojęte 
wsparcie dla seniorów ta-

kich jak domy dziennego 

pobytu, spokojnej starości, 

czy prowadzące zajęcia 

edukacyjne, sportowe, czy 

rekreacyjne — dodają 
urzędnicy UM Olsztyna. 

Informator Olsztyńskiego 

Seniora w wersji elektro-

nicznej można pobrać  

TUTAJ! 
 

Tyle na stronie Gazety 

Olsztyńskiej z dn. 

20.01,2017 r. 

 

Wypada dodać jakiś ko-
mentarz od siebie, od jed-

nego z dwóch redaktorów 

którzy tę niemal stu stroni-

cową broszurę dostosowali 

do użytku w sieci, a także 
do, bliskiego już, wydania 

papierowego. 

Tak to była dosyć długa 

mrówcza wręcz praca, gdyż 

informacje dostarczane 

przez 25 osobowy skład 
Rady Olsztyńskich Senio-

rów wymagał nie tylko we-

ryfikacji merytorycznej, ale 

i konieczności ujednolice-

nia formatowania różnych 
formatów tekstu w jakich 

informacje napływały.  

Kompilacja cyfrowa IOS 

pozwoliła na zamknięcie 

prac redakcyjnych w ciągu 

kilku miesięcy minionego 
roku. Stąd jest to wydanie 

„2017” przygotowanie do 

dalszych aktualizacji, 

Jerzy K. Kowalewicz 

https://senior.olsztyn.eu/fileadmin/katalogi_wydzialowe/senior/dokumenty/Informator_Olsztynskiego_Seniora.pdf
http://olsztyn.wm.pl/412956,Informator-ma-pomoc-olsztynskim-seniorom.html#ixzz4WKCBx6YG
http://olsztyn.wm.pl/412956,Informator-ma-pomoc-olsztynskim-seniorom.html#ixzz4WKCBx6YG
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W  dniu 29 grudnia 

2016 r.  w Komen-

dzie Miejskiej Policji w So-

pocie odbyło się ostatnie w 
tym roku zebranie ZW 

SEiRP w Gdańsku z/s w 

Gdyni, które prowadził 

prezes Jan Pietruszewski. 

Udział wzięli zaproszeni 
goście, dr inż. Henryk Ma-

jewski - były Minister 

Spraw Wewnętrznych w 

rządzie Jan Krzysztofa Bie-

leckiego, prałat ks. dr Bo-

gusław Głodowski - kape-
lan KWP Gdańsk, Komen-

dant Miejski Policji w So-

pocie insp. Piotr Bolin ora 

I Zastępca Komendanta 

Miejskiego Policji w Sopo-
cie podinsp. Michał Bie-

drawa.  

 

P rezes Jan Pietruszew-

ski złożył informacje z 

przebiegu spotkania Ko-
mendanta Wojewódzkiego 

Policji w Gdańsku insp. 

Jarosława Rzymkowskiego 

z seniorami, które odbyło 

się w dniu 7.12. br. Na-
stępnie przedstawił zagad-

nienia z Zebrania Zarządu 

Głównego w Soczewce w 

dniach 8-11.12. 2016 r. 

Wiceprezes ZW kol. Hiero-

nim Brzozowiec złożył in-
formacje w sprawie tzw. 

Ustawy "deubekizacyjnej," 

a także przedstawił infor-

mację dot. planu pracy ZW 

na 2017 r. Kol. Erwin Bru-

ggemanna - wiceprezes ZW 

przedstawił planowane na 

rok 2017 wycieczki do: 
Włoch oraz Sztokholmu, 

Tallina, Rygi, a także spo-

tkanie integracyjne w Ja-

strzębiej Górze, które od-

będzie się we wrześniu.  
Kol. Joanna Jarczak - 

skarbnik ZW złożyła infor-

macje dot. gospodarki fi-

nansowej oraz zakładania 

kont w banku Paribas . Po 

dyskusji podjęto Uchwałę 
w sprawie zatwierdzenia 

planu pracy Zarządu Woje-

wódzkiego SEiRP w Gdań-

sku z/s w Gdyni na 

rok2017.  
 

M iłym i uroczystym 

akcentem zabrania 

był wręczenie miniaturki 

sztandaru ZG SEiRP oraz 

Medalu XXV Lecia SEiRP 
Henrykowi Majewskiemu. 

Wyróżniony dziękując za 

zaproszenie i wyróżnienie 

podkreślił swe oddanie dla 

środowiska emerytów poli-
cyjnych. Zobowiązał się do 

wspierania Stowarzysze-

nia, czego dowodem było 

podpisanie się pod listem 

protestacyjnym dot. usta-

wy zmniejszającej wyso-
kość emerytur. Podkreślił, 

że stowarzyszenie musi 

skonsolidować swe działa-

nia w cel ochrony byto-

wych interesów osób po-

szkodowanych w wyniku 

działania rządu, ponieważ 

przy biernej postawie in-
nych organizacji i instytu-

cji musimy liczyć na sie-

bie. Insp. Piotr Bolin - ko-

mendant Miejski Policji w 

Sopocie zabierając głos 
podziękował za zaprosze-

nie i złożył noworoczne 

życzenia.   Zaś, ks. dr pra-

łat Bogusław Głodowski - 

kapelan KW Policji wygło-

sił słowo boże i po odśpie-
waniu kolędy, przy opłat-

ku wszyscy wzajemnie zło-

żyli sobie życzenia nowo-

roczne. 

 
 

Tekst i zdjęcia: 
Henryk Kaźmierski -  

rzecznik ZW SEiRP  

w Gdańsku z/s w Gdyni 
 

Uroczyście w Gdańsku 
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T radycją stały się już 

„Spotkania Opłatkowe” 

członków koła SEiRP w 

Mrągowie. Ostatnie miało 
m i e j s c e  w  d n i u 

16.12.2016r. w restauracji 

„Mercato Ristorante” w 

Mrągowie. W części oficjal-

nej spotkania przewodni-
czący koła kol. Tadeusz 

Malinowski złożył okolicz-

nościowe życzenia. W cza-

sie spotkania podzielono 

się opłatkiem i złożono so-
bie życzenia. Nie zabrakło 

spotkania z Mikołajem, 

który wręczył grzecznym 

biesiadnikom prezenty. 

Był czas na rozmowę w 
miłej atmosferze przy wigi-

lijnym stole. 

Spotkanie umilił 

występ zaprzyjaźnionego 

zespołu muzycznego, który 

zagrał i zaśpiewał znane i 

mniej znane kolędy i pa-
storałki. 

 

Tekst i zdjęcia  
Edward Paga. 

Opłatkowe spotkanie w Mrągowie 
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T radycyjnie Zarząd koła 

Stowarzyszenia Emery-
tów i Rencistów Policyjnych 

przy WSPol. w Szczytnie, 

dnia 22 grudnia 2016 r. 

zorganizował spotkanie wi-

gilijne. W spotkaniu oprócz 
członków koła udział wzięli 

zastępca komendanta - 

rektora insp. dr Danuta 

Bukowiecka i kapelan 

szkoły ks. prof. dr hab. 

Edward Wiszowaty . Po zło-
żeniu życzeń świątecznych 

przez przedstawiciela Za-

rządu i zaproszonych gości 
uczestnicy spotkania po-

dzielili się opłatkiem skła-

dając sobie życzenia. 

Spotkanie przebiegło w mi-

łej, świątecznej atmosferze 
wspominając poprzednie 

takie spotkania. Najczęściej 

życzono zdrowia, spokoju i 

oby następne spotkanie 

odbyło się w szerszym gro-

nie. 
 Niech Nowy Rok zabłyśnie 

dla Was tęczy kolorami 

I rozsypie się nad głowami 
szczęście i uśmiechów moc 

I niech zostanie na 12 mie-

sięcy z Wami 

Do siego roku życzy Zarząd 

SEiRP przy WSPOL Szcyt-
no. 

  

Zdjęcia i tekst 
Zdzisław Wnukowicz 

Spotkanie opłatkowe 
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J ak co roku w dniu 7 

s tyczn ia  2017 o 

godz.14.00 odbyło się spo-
tkanie Noworoczne człon-

ków Stowarzyszenia wraz z 

rodzinami w zaprzyjaźnio-

nej restauracji "KREDENS" 

w Wejherowie, w stylu re-
tro, co sprzyja przyjaznej, 

domowej  a tmosferze . 

Otwierając spotkanie pre-

zes kol. Waldemar Nowo-

czyn złożył życzenia nowo-

roczne i poinformował, iż w 
spotkaniu Komendanta 

Wojewódzkiego Policji z se-

niorami, dwaj członkowie 

wejherowskiego Koła zostali 

wyróżnieniu listami gratu-
lacyjnymi i drobnym upo-

minkiem, ale z przyczyn 

obiektywnych nie mogli w 

nim uczestniczyć. Następ-

nie poinformował, iż spo-

tkań integracyjnych w Fer-
mie Strusi  nie będzie, a w 

zamian będą dwie wyciecz-

ki,  jedna szlakiem Kana-

łem z Elbląga  do Buczyniec 

tzw. statkiem po trawie a 

druga -  zwiedzanie mu-
zeum Powiśla. Zorganizo-

wane przez prezesa zarządu 

Koła kol. Waldemara Nowo-

czyna spotkanie zaszczycili: 

- insp. Beata Perzyńska - 
Komendant Powiatowy Poli-

cji w Wejherowie,  

- kol. Hieronim Brzozowiec 

i Erwin Bruggemann -

Wiceprezesi ZW SEiRP w 

Gdańsku  z/s wGdyni, 
- kol. Henryk Patock - Prze-

wodniczący Krajowego 

Związku Emerytów i Renci-

stów Służby Więziennej 

przy Areszcie Śledczym w 
Wejherowie. 

Spotkanie rozpoczęto przy-

witaniem gości i członków 

Stowarzyszenia. 

Wiceprezes ZW SEiRP kol. 

Hieronim Brzozowiec dzię-
kując za zaproszenie w 

krótkim zarysie złożył infor-

macje w sprawie tzw. Usta-

wy " dezubekizacyjnej", a 

także przedstawił informa-

cje dot. zmian statutowych, 
które zostały uchwalone na 

zjeździe, ZG SEiRP w So-

czewce a kol. Erwin Bru-

ggemann - wiceprezes ZW 

przedstawił planowane na 
rok 2017 wycieczki do: 

Włoch oraz Sztokholmu, 

Tallina i Rygi, a także spo-

tkanie integracyjne w Ja-

strzębiej Górze, które odbę-

dzie się we wrześniu br. 
Złożono sobie życzenia No-

woroczne łamiąc się opłat-

kiem oraz wypito lampkę 

szampana. po obiedzie, 

przy kawie i cieście przy 
udziale członków Stowarzy-

szenia i zaproszonych gości 

wystąpił spontanicznie mini 

zespół wokalny w składzie 

członków Stowarzyszenia 

kol. Zbigniewa Pawłowskie-
go - gitara i kol. Zeni Koło-

dziejskiej - śpiew, którzy 

zainicjowali muzykę bie-

siadną zmuszając wszyst-

kich do śpiewu. 
Bawiono się w miłej i weso-

łej atmosferze do późnego 

wieczora. W spotkaniu 

uczestniczyło łącznie około 

ponad 40 osób. 

Tekst : 
Henryk Kaźmierski -  

rzecznik ZW SEiRP  
w Gdańsku z/s w Gdyni 

Nowy Rok w Wejcherowie 
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POSIEDZENIE ŚLĄSKIEGO ZESPOŁU 
OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU 
SENIORÓW W KATOWICACH W DNIU 
12.12.2016 R. 
12 grudnia 2016 roku w Sali Błękitnej 

Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z 

inicjatywy Pani Krystyny Męcik, wiceprze-
wodniczącej Obywatelskiego Parlamentu 

Seniorów /OPS/  odbyło się spotkanie de-

legatów  OPS z regionu śląskiego.  

Gościem specjalnym tego spotkania była 

Krystyna Lewkowicz, przewodnicząca OPS, 

Bożena Borowiec, dyrektor Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej Województwa 

Śląskiego. 

W imieniu marszałka gości powitała dyrek-

tor Gabinetu Marszałka Katarzyna Ku-

czyńska - Budka. 
Pani Bożena Borowiec przedstawiła projekt 

Śląskie dla Seniora oraz główne założenia 

regionalnej polityki senioralnej. 

Spotkanie prowadziła Pani Krystyna Mę-

cik, wiceprzewodnicząca OPS. 

Podczas spotkania delegaci otrzymali z rąk 
przewodniczącej OPS  imienne  legityma-

cje, które z pewnością będą niezbędne pod-

czas kontaktów m. in. z przedstawicielami 

samorządów, różnych instytucji, polityka-

mi itp. 
Niektórzy z delegatów mieli okazję, a zara-

zem obowiązek złożyć ślubowanie oraz  

przystąpić do jednej z komisji OPS. 

Najważniejszym jednak celem tego spotka-

nia było powołanie do życia Śląskiego Ze-

społu Obywatelskiego Parlamentu Senio-
rów, co stało się faktem. 

Wybrano sześcioosobowe prezydium, 

które ukonstytuowało się: 

- Zuzanna Geilke - przewodnicząca, 

- Henryk Wójtowicz - wiceprzewodniczący, 

- Jan Krawczyk  wiceprzewodniczący,  
- Ewa Brewczyńska – Florczyk - członek, 

- Grażyna Omeljaniuk – Szulc - członek, 

- Mieczysław Skowron - członek. 

 

W  czasie spotkania  Pani Krystyna 
Lewkowicz, przewodnicząca Obywa-

telskiego Parlamentu Seniorów, zwróciła 

uwagę m.in. na potrzebę decentralizacji 

OPS na rzecz budowania struktur regio-

nalnych, co już znalazło praktyczny wyraz 

w wielu województwach naszego kraju. 
Według przewodniczącej OPS, regionalne 

zespoły OPS winny wykreować liderów, 

którzy będą mogli starać się o granty w 

regionie, współpracować ze środowiskami 

senioralnymi, z samorządami oraz uaktyw-
niać delegatów. 

Ponadto wskazała na potrzebę zorganizo-

wania w regionie śląskim turnieju wiedzy 

obywatelskiej, który w konsekwencji przy-

bliży zainteresowanym znajomość konsty-

tucji, prawa konstytucyjnego i innych dzie-
dzin prawa. 

 

Tekst:  Mieczysław Skowron  
Foto: BP  Tomasz Żak 
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W  dniu 17.12.2016. w 
świetlicy Komendy 

Powieatowej Policji w Bra-

niewie odbyło się zebranie 

członków SEiRP w Branie-

wie, w którym uczestniczył 
zaproszony gość Pan Ko-

mendant Powiatowy Policji 

w Braniewie podinsp. 

Edward Szydłowski oraz 

pracownik cywilny KPP Pa-

ni Bożena Sienkiewicz. 
Zebraniu przewodniczył 

prezes koła Tadeusz Kućko. 

W pierwszej części spotka-

nia omówiono realizację 

Planu działań Koła za rok 
2016 oraz nakreślono nowe 

zadania na rok 2017. 

Skarbnik Koła przedstawił 

stan finansów oraz opłaca-

nie składek członkowskich. 

W 2016 roku składki zosta-
ły opłacone w 100%. 

P odjęto Uchwałę w spra-

wie przyjęcia nowych 

członków Koła w Braniewie 

- Grzegorza Sieńskiego by-
łego Komendanta Powiato-

wego Policji w Braniewie 

oraz jego byłego Zastępcę - 

Stanisława Kędzierskiego , 

którym Prezes Koła 

T.Kućko wręczył legityma-
cje członkowskie. 

W  drugiej części spo-

tkania wszyscy człon-

kowie Koła oraz zaproszeni 

goście przełamali się opłat-

kiem składając sobie wza-
jemnie życzenia świąteczno 

- noworoczne. Następnie 

głos zabrał Pan Komendant 

P o w i a t o w y  p o d i n s p . 

Edward Szydłowski , który 
złożył życzenia wszystkim 

członkom Koła SE i RP oraz 

zadeklarował pomoc w rea-

lizacji naszych zadań. 
Zebranie zakończyło się w 

przyjemnej świątecznej at-

mosferze . 

  
Tekst i zdjęcia: 
Tadeusz Kućko 

Prezes Koła SEiRP  

w Braniewie 

Zebranie Koła SEiRP w Braniewie 



-  21  - 

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 1(81)2017 

Wydaje mi się, że jakiekol-

wiek dyskutowanie,  pisa-

nie na ten temat, przedsta-

wianie niesprawiedliwych i 

nieludzkich skutków wdro-
żenia jej w życie już prak-

tycznie niczemu nie służy. 

„Pieski poszczekają”, a jako 

że już pieski na emeryturze 

to już bezzębne i co? I nic. 

Obecna władza ma nas, i 
jak wynika z obecnych sy-

gnałów grono tych którym 

można dowalić z dnia na 

dzień się zwiększa, w głębo-

kim i dobitnym poważaniu. 
I proszę mi wierzyć, ludzie 

których każdorazowo widzę 

na pochodach, manifesta-

cjach, procesjach itp. im-

prezach organizowanych z 

namaszczeniem tej „czarnej 
władzy” wielokrotnie powo-

łują się na miłosierdzie, 

przekazują sobie znak po-

koju w rzeczywistości są 

rządni zemsty, rządni krwi. 

Dowalić komuchom. Pamię-

tacie Państwo jak zaczęły 

się przepychanki w „sejmie” 

16.12.2016 i wystąpiła oba-

wa, że PIS może być przego-
niony od koryta i KK utraci 

wspaniałego sponsora bi-

skupi zaczęli apelować o 

pojednanie Polsko – Pol-

skie. Jednak kiedy to na 

początku stycznia okazało 
się, że jednak ten wspania-

łomyślny protektor nadal 

będzie pełnił posługę dar-

mowego rozdzielnictwa wła-

śnie głownie dla KK to i…, 
jakoś nie słychać pokłosia 

tego apelu o pojednaniu.  

N o cóż pieniądz rządzi 

światem. Co niektórzy 

twierdzą, że światem rządzi 

pewna część ciała zaczyna-
jąca się na d.. ale nadal 

sądzę, że kasa w dobie 

obecnej to jest to. A zróbcie 

sobie Szanowne Koleżanki i 

Koledzy taki eksperyment, 

przeprowadźcie takie roz-

ważanie czysto ekonomicz-

ne. W chwili kiedy to podej-
mowana jest jakaś kontro-

wersyjna decyzja nawet 

szczebla najniższego posta-

rajcie się w ramach takiej 

zabawy intelektualnej od-

naleźć element stryk to fi-
nansowy. Gdzie jest kasa, 

gdzie jest dysponent i gdzie 

jest ten który tą kasę otrzy-

ma. Jak wiadomo wojny, 

konflikty zbrojne zawsze 
były źródłem kasy, co 

prawda dla wybranych, ale 

zawsze ktoś się na tym do-

robił. Przy okazji masy do-

stawały w d… i niekiedy 

dowartościowywano je ja-
kimś tam medalami, meda-

likami, a głownie pośmiert-

nie. Aby daleko nie szukać 

to czym w ostatnim okresie 

czasu żyjemy? Przepra-
szam, to nie my normalnie i 

trzeźwo myślący ludzie, to 

pożal się Boże politycy, ma-

jący swoje 5 minut, aby 

zaistnieć wprowadzają psy-

chozę strachu, obawę przed 
rosyjskim niedźwiedziem. 

No i właśnie, kto z tego bę-

dzie spijał i co najgorsze już 

spija tę swoistą śmietan-

k ę ? .  N a w e t  t a k i 
„misiaczek”, któremu brak 

kindersztuby wyniesionej, 

jak to miało miejsce z jego 

rówieśnikami poprzedniego 

ustroju z Wieczorowych 

Uniwersytetów Marksizmu 
Leninizmu, korzysta z oka-

zji i rwie jak szczerbaty bo-

czek. On  swoją edukację w 

tej kwestii wyniósł jedynie z 

„bojowej i bohaterskiej” 
wojny z poprzednim syste-

mem za pomocą roznosze-

nia ulotek i bycia… mini-

strantem. (Nawet aptekarze 

się obrazili, i stwierdzili, że 

ten nieuk takiego tytułu w 
żadnym przypadku nie po-

winien używać.) Jak widać 

życie weryfikuje taką  edu-

kację i jak to powiedział 

(Ciąg dalszy na stronie 22) 

O RANY! 

Przyznam się szczerze Szanownym Czytelnikom, że 

jestem już bardzo zniesmaczony tym powtarzaniem 

w koło skarg, skomlenia, lamentowania moich pobra-
tymców ze służby na temat Ustawy Deubekizacyjnej.  
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jeden kolega: „po co głową 

o mur tłuc kto był bucem 
będzie buc.” A pamiętacie 

Państwo o juniorze Edmun-

dzie Janniger , który już 

dzięki Bogu nie pracuje w 

MON. Ciekawi mnie jednak 

do jakiej przechowalni tra-
fił. 

M oże jednak przejdę do 

takich lokalnych kon-

kretów. Fakt przyjazdu na 

teren województwa War-
mińsko – Mazurskiego ja-

kichś tam oddziałów 

„amerykanckej” armii spo-

wodował, że nasi lokalni 

decydenci dostali rozwol-

nienia.   Jedne przed dru-
gim Burmistrzowie, Wójto-

wie i a nawet Sołtysi już 

widzą jak to nasi sprzymie-

rzeńcy , nasi nowi bracia 

swoją bytnością zmienią 
sytuacje ekonomiczną na 

super. Nawet krzyczano i 

opieprzano np. Burmistrza  

Giżycka,  a czynili to nawet 

radni: dla czego nie stara 

się bez mydła włazić w…, z 
pewnością każdy wie w jaka 

część ciała „ministranta” 

A.M. aby on swoim presti-

żem, autorytetem zadecy-

dował, aby jakaś tam jed-
nostka USA NAWY była  w 

Giżycku. Co prawda 

wszystkie nasze koszary – 

budynki maja jeszcze na 

fundamentach napisy nie-

mieckie a niekiedy faszy-
stowskie, ale od czego szpa-

chla, farba i… taca z chle-

bem i solą, polska gościn-

ność nadrobi wszelkie nie-

dociągnięcia i… w Giżycku 
będzie happy. „Ci amery-

kańscy żołnierze to dla nas 

jak gwiazdka z nieba” 

stwierdził w rozmowie z 

PAP Burmistrz Orzysza Zbi-

gniew Włodkowski . Pamię-
tacie to stwierdzenie, że 

nawet najbardziej durno-

wata głupota powtarzana 

wielokrotnie staje się w ja-

kimś stopniu prawdą. I to 

też u nas  ma obecnie miej-

sce. Nasi włodarze wydu-
mali, ze skoro w USA jed-

nostką monetarną jest do-

lar (potocznie zielonym 

zwany) to nasi „nowi bra-

cia” będą wydawać właśnie 

„dularową kasę”, te właśnie 
„dulary” tu u nas rozwiną 

mierną obecnie gospodar-

kę. To lokalni przedsiębior-

cy będą świadczyć dla nich 

usługi. Oczywista rzecz ja-
sna tez za „dulary”. Trzeźwo 

myślące osoby zdaja sobie 

sprawę, że jednak oni będą 

korzystać z ich własnych 

Kantyn, Kasyn, swoich ser-

wisowych usług. Nie ostu-
dziło to zapału w głoszenia 

haseł o wielkim bumie fi-

nansowym tu właśnie w 

regionie niekiedy nazywa-

nym złośliwie i po części 
prawdziwie jako polska  

„D”, a nawet „Z”.  

W  chwili obecnej funk-

cjonują już potwier-

dzone informacje, że ame-

rykany (mała grupa) będzie 
w ostateczności w Bemowie 

Piskim, ale to nie ważne. 

Hura i do przodu! Jak przy-

pominam sobie tą polską 

ułańską fantazję, kiedy to 
jeden z agitatorów drze ja-

pę: „Zbudujemy most”. Tak 

jest Huraaaa!!! Stop! prze-

cież nie ma rzeki. Nawie-

dzony agitator dalej drze 

japę. To żaden problem 
„Wykopiemy rzekę” i Hura-

aa???!!. Czy coś się zmieni-

ło. A co warto podkreślić, 

dzieje się to w dobie daleko 

idącej zmiany naszej men-
talności, świadomości. Na-

dal wciska się nam takie 

hasła i slogany. Burmistrz 

Giżycka W.K. Iwaszkiewicz 

zorganizował w sztandaro-

wej sali widowiskowej w 
Eko-Marinie spotkanie z 

gen. bryg. dr Jarosławem 

Gromadzińskim Dowódcą 

15 Brygady (dalej tajemnica 

wojskowa) z lokalnymi 

przedsiębiorcami, mediami 

itp. towarzystwem w celu, 
jak to określono: przedsta-

wienia koncepcji wyciągnię-

cia korzyści z tytułu stacjo-

nowania w naszym regionie 

armii naszych nowych bra-

ci. Niby nic wielkiego, ale. 
jak to zwykle nasze polskie 

„ale”. Po wstępie trwającym 

ok. ½ godz. zarządzono 

pauzę. Kawa, napoje ciast-

ka itp. Lecz po jej zakosze-
niu na spotkanie nie 

wpuszczono mediów, pi-

smaków lokalnych gazet. 

Spotkanie w którym jedy-

nym wojskowy był wspo-

mniany szef lokalnych soł-
datów i… lokalni biznesme-

ni. I tu nasuwa się w sumie 

logicznie pytanie. Co takie-

go było wielką tajemnicą 

aby wyprosić media? O 
czym dyskutowano z lokal-

nymi przedsiębiorcami? 

Może nasze ministerstwo 

od spraw wojennych wymy-

śliło nowy rodzaj broni:  

strzelania do Ruskich* np. 

kartoflami albo jabłkami, 

bo z tych produktów rolno – 

spożywczych nasz region 

słynie. Przyznam się szcze-
rze nie starłem się nawet 

doszukiwać szczegółów tego 

zamkniętego spotkania, 

jednak  mam wrażenie,  że 

odbija nie tylko nielicznym. 

Mrzonki o tym, że dzięki 
amerykanom miasto nasze 

czeka świetlana przyszłość 

staje sie juz nieomalże fak-

tem. W konsekwencji  ten 

chocholi taniec trwa nadal,  
ale co jest bardzo niebez-

pieczne nabiera on coraz 

większego, zwariowanego 

zasięgu. 

G woli takiego czysto fak-

tograficznego przekazy-
wania informacji przypo-

mnę o wielkich och i 

achach, kiedy to pogoniono 

z Polski Ruskich sołdatów. 

(Ciąg dalszy ze strony 21) 

(Ciąg dalszy na stronie 23) 
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Kiedy to doszukiwano się 

nawet  pewnych poczynań 
o charakterze symbolicz-

nym. Jak podawał ówcze-

sna PAP „17 września 

1993, w znamienita roczni-

cę agresji radzieckiej na 

Polskę w 1939 roku, do-
wódca Północnej Grupy 

Wojsk, generał Leonid Ko-

waliow zameldował prezy-

dentowi Lechowi Wałęsie 

zakończenie wycofywania 
wojsk radzieckich z Polski. 

Następnego dnia z Dworca 

Wschodniego wyjechało 

ostatnich 24 oficerów, w 

tym 5 generałów”** No pro-

szę!! A ciekawi mnie co było 

powodem nie znalezienia 

jakiejś sławnej rocznicy 

związanej z np. żołnierzami 

przeklętymi, Smoleńskiem, 
dziesięćcznicą itp. na dzień 

sprowadzenia do Polski no-

wych okupantów. Data ta 

powinna głęboko utkwić w 

naszej pamięci, bowiem by-

liśmy praktycznie w Euro-
pie, ba nawet na świecie 

jednym z nielicznych liczą-

cych się Państw, w których 

ten nowy okupant nie miał 

swoich baz. Kiedyś do tego 
faktu z pewnością historia 

powróci. Oby jak najszyb-

ciej.  

B ym zapomniał. Przy 

okazji tej kasy jest jesz-

cze ważny element jakim 
jest zemsta. O tym już nie-

jednokrotnie pisałem, lecz 

jak ostatnio zobaczyłem 

wypowiedź o zgrozo „tzw. 

posłanki Pawłowicz” na te-
mat „Wielkiej Orkiestry 

Owsiaka” to przyznam się 

Państwu nawet nie przej-

dzie mi przez gardło zacyto-

wać ją. Takich wulgary-

zmów najstarszy dorożkarz 
nie zna. Być może jako tzw. 

mężczyzna może nie jestem 

obeznany w kwestiach 

przekwitania, a u kobiet te 

kwestie menopauzowe dla 
mnie są całkiem nie pojęte 

nasuwa mi się taka kwe-

stia . Skoro jest projekt 

wiadomo jakiej słusznej 
partii w sprawie zmiany 

ordynacji wyborczej to czy 

nie powinno się, z góry tego 

typu persony, nie dopusz-

czać do sprawowania jakiej 

kolwiek funkcji publicznej 
powyżej babci klozetowej?! 

Bo ludzie z ust których pły-

nie szambo na takie stano-

wiska jedynie zasługują. 

W racając do mojego 
osądu o zbędnej nic 

nie dającej dyskusji, to  

biorąc pod uwagę wspo-

mniane tylko niezliczone 

przypadki amoku i głupoty 

utwierdzam się  w przeko-
naniu, że te narzekania psu 

na budę się zadają. Każdo-

razowo wychodzę z założe-

nia, ze to mój adwersarz, 

mój przeciwnik polityczny 
dyktuje określone warunki 

dyskusji, wymiany poglą-

dów. Tu tego nie można 

doszukać się. Tu decyduje 

buta, przemądrzałość, py-

cha, chamstwo wszystko 
okraszone kłamstwem w 

żywe oczy po prostu TKM. 

Po nas niech będzie potop. 

U świadków Jehowy ozna-

cza się dzień apokalipsy, 
koniec świata. Ingerencje 

Boga na ziemi. Armagedon, 

zagłada w wyniku której 

wszyscy ludzie mają zostać 

zniszczeni, oprócz świad-

ków Jehowy (wybranych). 
Ci wybrani mają przeżyć na 

rajskiej ziemi, bez chorób, 

śmierci, ran, trosk samo 

Haapy. Nie będzie więcej 

cmentarzy, szpitali, ani 
bluźnierczych kultów. Wy-

łącznie świadkowie Jehowy, 

rządzeni teokratycznie 

przez 144 tysiące wybra-

nych, będą dostawali roz-

kazy od Boga, tego 
„najważniejszego”. Obecna 

opcja to 18 % elektoratu. 

No może to odrobina więcej 

niż te 144 tysiące, ale coś w 

tym jest. Te kłótnie , nasta-

wiania Polaka nie tylko 

przeciw innym narodom, 

ale nawet szczucie Polaka 
na Polka doprowadzić może 

nie całkiem do Armagedonu 

jednak z całą odpowiedzial-

nością można powiedzieć, 

że nie wróży to nic dobrego.  

Nasza wojna Polsko - Pol-
ska musi się zakończyć, ale 

nie zwycięstwem jednej 

słusznej strony, a głównie 

pojednaniem, ustępstwem 

obu przeciwników, czego 
Szanownym Czytelnikom i 

oczywiście  sobie z całego 

serca życzę.  

Bohdan Makowski  
s. Władysława  

 

Przypisy 

* Pierwsze jednostki wyru-

szyły do ZSRR 8 kwietnia 

1991.Siedzibą dowództwa 

Północnej Grupy Wojsk by-

ła Legnica, gdzie radzieccy 

żołnierze zajęli 1/3 miasta. 

Ważniejszymi lokalizacjami 
były także: Świdnica, Borne 

Sulinowo, Przemków -

Trzebień, Bagicz, Brzeg, 

Burzykowo (dzielnica Star-

gardu Szczecińskiego), 
Chojna, Dębica, Żagań, 

Oława, Białogard, Świnouj-

ście. 

** Zauważcie Państwo, że 

jak mówi się o obronności 
to słychać o ataku tylko i 

wyłącznie ze strony Ru-

skich. To jest czysta obse-

sja 

. 

(Ciąg dalszy ze strony 22) 
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Byli pracownicy służb mun-
durowych zaniepokojeni 
zmianami w świadczeniach 
emerytalnych 
Zmiany w świadczeniach 
emerytalnych budzą 

ogromny niepokój byłych 

pracowników służb mun-

durowych. W tej sprawie 

przewodniczący OPZZ 

Jan Guz spotkał się z 
prezydentem Federacji 

Stowarzyszeń Służb 

Mundurowych Rzeczypo-

spolitej Polskiej Zdzisła-

wem Czarneckim i prze-
wodniczącym Komisji 

Bezpieczeństwa i Ochro-

ny Środowiska Rady Po-

wiatu Legionowskiego 

Stanisławem Kraszew-

skim. 
 

Tryb i sposób procedowa-

nia ustawy o zaopatrze-

niu emerytalnym funk-

cjonariuszy Policji, Agen-
cji Bezpieczeństwa We-

wnętrznego, Agencji Wy-

wiadu, Służby Kontrwy-

wiadu Wojskowego, Służ-

by Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Anty-
korupcyjnego, Straży 

Granicznej, Biura Ochro-

ny Rządu, Państwowej 

Straży Pożarnej i Służby 

Więziennej oraz ich ro-

dzin jest łamaniem przy-
jętych norm dialogu spo-

łecznego. Jednocześnie 

wprowadzane zmiany są 

niesprawiedliwe i krzyw-

dzące. 
Wprowadzane zmiany są 

niekonstytucyjne, i nie-

zgodne z wyrokiem TK z 

2009 roku. Jednocześnie 

całe środowisko służby 

mundurowych spostrzega 
je jako kara dla szerokiej 

rzeszy funkcjonariuszy 

podejmujących i pozosta-

jących w służbie na rzecz 

demokratycznego pań-
stwa. Wprowadzenie roz-

wiązań mówiących, że 

każdy, kto przed 31 lipca 

19900 roku służył choć 

jeden dzień w służbach 

bezpieczeństwa lub jej 
pokrewnych organach, a 

potem przeszedł do pracy 

w służbach III RP, traci 

należne uprawnienia 

emerytalne jest dyskry-

minacją funkcjonariuszy, 
którzy poświęcili swoje 

życie dla służby ojczyź-

nie. 

Na spotkaniu podjęto de-

cyzję o kontynuowaniu 
współpracy. OPZZ jako 

reprezentatywna centrala 

związkowa będzie wyko-

rzystywała opinie i stano-

wiska Federacji Stowa-

rzyszeń Służb Munduro-
wych RP Radzie Dialogu 

Społecznego. Tworzone 

rozwiązania prawne mu-

szą być zgodne z Konsty-

tucją RP i prawem mię-
dzynarodowym a przede 

wszystkim powinny sza-

nować pełną poświęcenia 

służbę funkcjonariuszy, 

podczas której często na-

rażali oni swoje życie i 
zdrowie. 25 stycznia 

2016 

Spotkanie robocze 
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M S W i A 

przygotowało 
projekt zmia-

ny w ustawie 

o emeryturach funkcjona-

riuszy 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. Ma wejść w życie w 
drugiej połowie 2017 roku. 

 

EMERYTURY MUNDURO-

WE - NOWE PRZEPISY  

 Zmiana ma polegać na ra-

dykalnym obniżeniu emery-
tur funkcjonariuszy służb i 

policjantów, którzy choć 

jeden dzień przepracowali 

w Służbie Bezpieczeństwa, 

instytucji podlegającej ko-
munistycznemu 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. 

 

EMERYTURA MUNDURO-

WA PO ZMIANACH  
 Współczynnik podstawy 

wymiaru emerytury zmniej-

szy się z 0,7 do 0,5 proc. za 

każdy rok służby "na rzecz 

totalitarnego państwa". Na-

tomiast współczynnik pod-
stawy wymiaru renty inwa-

lidzkiej - o 2 proc. za każdy 

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. 

Łącznie na obniżce świad-

czeń rząd zaoszczędzi co 

roku ok. 546 mln zł. 

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. 

 

PRZYWILEJE MUNDURO-

WYCH DO ZMIANY  
 Premier Beata Szydło z re-

wolucją w systemie emery-

talnym czekała na ustale-

nia tzw. przeglądu emery-

talnego. ZUS od czerwca 

zorganizował 24 debaty z 
ekspertami, związkowcami i 

pracodawcami. ZUS propo-

nuje, by policjanci, żołnie-

rze i strażacy, którzy pracu-

ją w warunkach niezagra-
żających życiu i zdrowiu, 

stracili wszelkie 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". 

Mundurowi byliby podziele-

ni na dwie grupy: na tych, 

którzy biorą udział w ak-

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-

(Ciąg dalszy na stronie 26) 

Emerytury mundurowe 
Rząd postanowił, że ponad 40 tys. mundurowych bę-

dzie miało obniżone emerytury. 
Leszek Kostrzewskl 

Gazeta Wyborcza, środa, 18 stycznia 2017 
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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). 

 

EMERYTURY MUNDURO-
WE - STANOWISKO 

ZWIĄZKOWCÓW  

 Związki zawodowe są obu-

rzone. - Ta zmiana sprowa-

dza się do tego, że 60- czy 
65-letni policjant będzie 

musiał biegać za przestęp-

cą. Przecież to niedorzeczne 

i zagraża bezpieczeństwu 

obywateli - mówią przed-

stawiciele Niezależnego Sa-
morządnego Związku Zawo-

dowego 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". 

 

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 
"deubekizacyjnej" 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 

MSW w Legionowie oraz 

Szkoły Chorążych Milicji. 

(Ciąg dalszy ze strony 25) 

(Ciąg dalszy na stronie 27) 
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CELNICY  

 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-
WE- STAN OBECNY 

 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 równorzęd-

nych 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. 

Kolejna zmiana to sposób 

liczenia emerytur mundu-

rowych. Emerytura dla 

funkcjonariusza zwolnione-
go ze służby wyniesie 60 

proc. podstawy jej wymiaru 

za 25 lat służby i będzie 

wzrastać o 3 proc. za każdy 

dodatkowy rok. Będzie 

podwyższana o 0,5 
proc. za każdy miesiąc 

służby na froncie w 

czasie wojny oraz w 

strefie działań wojen-

nych. Podstawę wy-
miaru emerytury bę-

dzie stanowić średnie 

uposażenie funkcjona-

riusza należne przez 

10 kolejnych lat kalen-

darzowych wybranych 
przez niego. Maksy-

malna emerytura bę-

dzie mogła wynosić 75 

proc. podstawy. 

ANTONI DUDA 
PREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

2016 r. 
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Szanowni Państwo. 
Chciałbym zwrócić uwagę 
na kilka rzeczy, które mogą 

być pomocne w procedurze 

odwoławczej.  

Przede wszystkim pomocne 

może być uzyskanie z In-

stytutu Pamięci Narodowej 
kopii akt osobowych funk-

cjonariusza. Akta takie IPN 

jest zobowiązany wydać 

bezpłatnie w terminie 14 

dni od dnia złożenia wnio-
sku. Wniosek składa się na 

formularzu dostępnym na 

stronie internetowej IPN 

oraz w oddziałach IPN. 

Wniosek powinien być zło-

żony do właściwego miej-
scowo oddziału IPN. Akta te 

mogą być potrzebne zarów-

no w procedurze sądowej 

jak i w przypadku wnio-

sków do Ministra Spraw 
Wewnętrznych o wyłączenie 

spod obowiązywania nowe-

lizacji ustawy składanych 

na podstawie art. 8a usta-

wy. Dodatkowo mogą przy-

dać się rozkazy personalne 

dotyczące awansów w stop-

niach i stanowiskach.  

Od decyzji przysługuje od-
wołanie do Sądu Okręgowe-

go w Warszawie, które po-

winno być złożone w termi-

nie 30 dni od dnia doręcze-

nia. Dochowanie terminu 

jest dosyć istotne, gdyż w 
praktyce bardzo rzadko 

zdarza się przywrócenie 

terminu przez sądy.  

Proszę również pamiętać, że 

SĄDY NIE PRZESYŁAJĄ 
WYROKÓW Z URZĘDU. 

Jeżeli ktoś chce złożyć ape-

lacje w przypadku nieko-

rzystnego wyroku, to powi-

nien złożyć wniosek o spo-

rządzenie na piśmie uza-
sadnienia wyroku. Wniosek 

taki powinien być złożony w 

terminie 7 dni od ogłosze-

nia wyroku, niezależnie od 

tego czy dana osoba była 
obecna na rozprawie czy też 

nie. 

Niezależnie od złożonego 

odwołania, może zostać zło-

żony do Ministra Spraw 

Wewnętrznych wniosek o 

wyłączenie spod obowiązy-

wania ustawy. Według 
ustawy decyzje wydawane 

przez Ministra będą mocno 

uznaniowe, a zwroty użyte 

w art. 8a zezwalają na dużą 

dowolność przy ocenie da-

nego funkcjonariusza i jego 
służby. Decyzje wydawane 

przez Ministra mogą mieć 

dwa rodzaje rozstrzygnięć. 

Minister może wydać decy-

zję uwzględniającą wnio-
sek, wtedy decyzja taka 

anuluje decyzję Dyrektora 

Zakładu Emerytalno - Ren-

towego MSW, co spowoduje 

przywrócenie emerytury w 

poprzedniej wysokości. Mo-
gą się także pojawić decyzje 

odmowne. W takim przy-

padku przysługiwać będzie 

wniosek o ponowne rozpa-

trzenie sprawy. W przypad-
ku podtrzymania decyzji w 

ramach ponownego rozpo-

znania, wnioskodawcy 

przysługiwać będzie skarga 

do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w War-
szawie.  

Zalecałbym nie rezygnować 

ze składania odwołań do 

Sądu Ubezpieczeń Społecz-

nych przez osoby, które 
zdecydują się na złożenie 

takiego wniosku. 

 

adw. Damian Sucholewski 

 

Co radzi adwokat? 
W związku z opublikowaniem ustawy ponownie obni-

żającej emerytury w Dzienniku Ustaw, można spo-

dziewać się, że w niedługim czasie Dyrektor Zakładu 
Emerytalno - Rentowego MSWiA rozpocznie wydawa-

nie decyzji o ponownym ustaleniu emerytur policyj-

nych.  

Rzecznik Praw Obywatel-

skich poinformował, iż 

wypracowuje stanowisko 

w sprawie "drugiej usta-

wy dezubekizacyjnej”. 
 

T zw. druga ustawa 

dezubekizacyjna z 16 

grudnia 2016 roku wpro-

wadza zasadę, iż każdy 
funkcjonariusz, który choć 

przez jeden dzień służył w 

formacjach uznanych za 

„wspierające totalitarne 

państwo" będzie miał ob-

cięte świadczenie. To samo 
dotyczy rodzin otrzymują-

cych renty po zmarłych i 

poległych funkcjonariu-

szach, nawet jeśli polegli w 

służbie III RP. Niezależnie 
od tego, co robił funkcjo-

nariusz, jakie są jego za-

sługi dla państwa polskie-

go po 1990 r., może dostać 
świadczenie od min. 1000 

zł do ok. 2000 zł (czyli 

średniej krajowej emerytu-

ry z systemu powszechne-

go). 

W  sprawie tej ustawy 
wnioski do Rzeczni-

ka Praw Obywatelskich 

kierują związki zawodowe 

funkcjonariuszy, organiza-

cje pozarządowe zrzeszają-

(Ciąg dalszy na stronie 29) 

Informacja RPO 

http://www.rp.pl/Praca-emerytury-renty/301199959-RPO-wypracowuje-stanowisko-w-sprawie-drugiej-ustawy-dezubekizacyjnej.html#ap-6
http://www.rp.pl/Praca-emerytury-renty/301199959-RPO-wypracowuje-stanowisko-w-sprawie-drugiej-ustawy-dezubekizacyjnej.html#ap-6
http://www.rp.pl/Praca-emerytury-renty/301199959-RPO-wypracowuje-stanowisko-w-sprawie-drugiej-ustawy-dezubekizacyjnej.html#ap-6
http://www.rp.pl/Praca-emerytury-renty/301199959-RPO-wypracowuje-stanowisko-w-sprawie-drugiej-ustawy-dezubekizacyjnej.html#ap-6
http://www.rp.pl/Praca-emerytury-renty/301199959-RPO-wypracowuje-stanowisko-w-sprawie-drugiej-ustawy-dezubekizacyjnej.html#ap-6
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ce byłych funkcjonariuszy i 

żołnierzy, mundurowi eme-

ryci, renciści i członkowie 
rodzin zmarłych funkcjona-

riuszy i żołnierzy. 

R zecznik podkreśla, iż z 

„najwyższą powagą 

podchodzi do tych spraw i 

bierze pod uwagę wszystkie 
argumenty dotyczące rzą-

dów prawa". Ma on możli-

wość skierowania ustawy 

do oceny Trybunału Kon-

stytucyjnego lub też przy-
stępować do konkretnych 

spraw obywateli przed są-

dami. Decyzji, które rozwią-

zanie wybrać, jeszcze nie 

podjął. Analizuje teraz 

ewentualny wpływ sposobu 
przyjęcia ustawy na to, jak 

będą jej postanowienia 

traktować sądy, do których 

świadczeniobiorcy będą się 

zwracać w sprawach swo-
ich rent i emerytur. 

N a swojej stronie RPO 

przedstawił przykłady 

wniosków i uwag organiza-

cji pozarządowych, jakiego 

do niego trafiają. 
- Pan X. od początku pra-

cował w pionie kryminal-

nym. W ramach struktur 

PZ (specjalna komórka Poli-

cji ds. przestępczości zorga-
nizowanej, aktualnie CBŚ) 

rozpracowywał najbardziej 

niebezpieczne grupy prze-

stępcze o charakterze zbroj-

nym. Przestępcy wydali na 

niego wyrok śmierci 
(zleceniodawca został po-

tem prawomocnie skazany). 

Odznaczony Złotym i Srebr-

nym Krzyżem Zasługi RP. 

W III RP został słuchaczem 
Akademii Spraw Wewnętrz-

nych, Wydziału Bezpieczeń-

stwa Państwa w Legiono-

wie. W 2007 roku odszedł 

na emeryturę ze stanowi-

ska w CBŚ. Ma trzy miesią-
ce służby w SB. Emerytura 

zostanie obniżona do ok. 

2000 zł. 

Pan Y. był sportowcem w 

czasach PRL uprawiającym 

swoją dyscyplinę – jak to 

bywało w tamtych czasach 

– na etacie w MSW. Zdobył 
nawet jako sportowiec spo-

rą renomę. Teraz straci 

znaczną część swojej renty. 

- Pan Q. został ranny jako 

żołnierz znanej jednostki 

specjalnej, która powstała 
w 1990 r., ale od początku 

była jednostką zawodową - 

pan Q. przeszedł rekrutację 

do niej a wcześniej służył w 

formacjach PRL. Teraz jego 
renta zostanie zmniejszona 

do minimum – tysiąca zło-

tych. 

- Pani Xy. od urodzenia 

jest osobą z niepełnospraw-

nością. Jako córka funkcjo-
nariusza nie mogła dostać 

„zwykłej" renty, ale rentę 

rodzinną z „systemu mun-

durowego". Teraz wysokość 

tej renty zostanie zmniej-
szona do tysiąca złotych, bo 

zmarli rodzice pani X. byli 

f u n k c j o n a r i u s z a m i 

„totalitarnego państwa" w 

rozumieniu ustawy z 16 

grudnia 2016 r. 
- Pan Yx., antyterrorysta 

(zaczynał jako szeregowy, 

odchodził ze służby jako 

wysoki funkcjonariusz pol-

skich służb zabezpieczenia 
antyterrorystycznego), in-

struktor taktyki i techniki 

antyterrorystycznej, in-

struktor płetwonurkowa-

nia, skoczek spadochrono-

wy, z wysokimi umiejętno-
ściami drugim stopniem 

mistrzowski karate. Uczest-

niczył w dziesiątkach dzia-

łań bojowych, w likwidacji 

zorganizowanych grup 
przestępczych (m.in. prusz-

kowskiej, wołomińskiej, 

mokotowskiej, gangu obci-

naczy palców), w odbijaniu 

zakładników. Wielokrotnie 

reprezentował polskich an-
tyterrorystów polskiej poli-

cji za granicą (platforma 

ATLAS). Był też odznaczany 

w III RP (m.in. Brązowym 

Krzyżem Zasługi). Miał wyż-

szą emeryturę, gdyż z uwa-

gi na szczególne zagrożenie 

życia i zdrowia okres służby 
w jednostkach antyterrory-

stycznych liczy się podwój-

nie. Ale przed 1990 r. pan 

Y. był milicjantem i praco-

wał jako operator maszyny 

cyfrowej w biurze C Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrz-

nych w latach 1985–1990. 

Emerytura zostanie obniżo-

na do dwóch tysięcy. 

- Pan Qx. służył 8 lat w 
MSW w latach PRL a na-

stępnie – w Urzędzie Ochro-

ny Państwa i w Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrz-

nego. Otrzymał wysoką 

emeryturę „mundurową". 
Pan Q. wziął kredyt – bank 

wyliczył mu zdolność kre-

dytową na podstawie eme-

rytury. Teraz rata będzie 

wyższa niż nowa emerytu-
ra, która wyniesie ok 

dwóch tysięcy. 

- Pani Xy pracowała od 

1986 r. jako maszynistka i 

sekretarka kolejnych mini-

strów spraw wewnętrznych 
(to znaczy – była sekretar-

ką, ale jej praca w rozumie-

niu przepisów prawa była 

s ł u ż b ą  n a  e t a c i e 

„mundurowym"). Od 1990 
r. była sekretarką w UOP i 

ABW (ciągle na etacie 

„mundurowym"). Była wie-

lokrotnie nagradzana, a na 

emeryturę przeszła w 2011 

r. Z uwagi na lata zaliczone 
jako służbę na rzecz totali-

tarnego państwa, wysokość 

pobieranego świadczenia 

zostanie obniżona. 

- Pan Yq., pirotechnik, 
dzięki którego pracy po-

wstał system szkolenia mi-

nersko-pirotechnicznegodla 

nowej polskiej policji, i któ-

ry zabezpieczał pirotech-

nicznie pielgrzymki papieża 
Jana Pawła II do Polski, 

współpracował przy szkole-

niach antyterrorystycznych 

milicji ukraińskiej, został 

za to odznaczony Srebrnym 

http://www.rp.pl/Praca-emerytury-renty/301199959-RPO-wypracowuje-stanowisko-w-sprawie-drugiej-ustawy-dezubekizacyjnej.html#ap-6
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Krzyżem Zasługi. Wykła-

dowca ASW Wydziału Bez-

pieczeństwa Państwa w Le-
gionowie. Emerytura zosta-

nie obniżona do 2000 zł. 

- Pan Qy., emerytowany 

policjant pełniący służbę do 

2010 r., przed 1990 r. pra-

cował w SB, ale – jak pod-
kreśla – jego prawdziwe 

osiągnięcia zawodowe za-

częły się dopiero po 1990 

r., kiedy przeszedł pozytyw-

ną weryfikację i zajął się 
zwalczaniem przestępczości 

kryminalnej. Kolejne poko-

lenia policjantów kształcił 

następnie w szkole policyj-

nej. Miał emeryturę prze-

kraczającą średnią krajo-
wą. Teraz dostanie ok. 

2000 zł.  

- Pan Xq. od początku 

służby w pionie kryminal-

nym. Jeden z pierwszych 
tzw. „przykrywkowców" - 

jako policjant przenikał do 

grup przestępczych rozpra-

cowując je od środka. To 

niebezpieczna i wyczerpują-

ca służba. To on pozyskał 
do współpracy z Policją i 

prowadził jako informatora 

przez wiele lat członka gru-

py zorganizowanej, który 

dzięki temu stał się później 
słynnym świadkiem koron-

nym - umożliwiło rozbicie 

nie tylko tzw. grupy 

„pruszkowskiej", ale także 

wielu innych, oraz zatrzy-

manie sprawców najcięż-
szych przestępstw krymi-

nalnych w tym zabójstw. Z 

zemsty pomówiony przez 

środowisko przestępcze, w 

wyniku czego pół roku spę-
dził w areszcie. Dwukrotnie 

uniewinniony i odznaczony 

Srebrnym Krzyżem Zasługi. 

Słuchacz WSO MSW w Le-

gionowie. W 1989 r. trzy 

miesiące w SB. Emerytura 
zostanie obniżona do 2000 

zł. 

Świadczenie „mundurowe" 

jako kara a nie rekompen-

sata za służbę 

U stawa z 16 grudnia nie 

pozwala „ukaranym" 

funkcjonariuszom korzy-
stać z systemu powszech-

nego, tylko każe ich obcię-

ciem współczynników w 

r a m a c h  s y s t e m u 

„mundurowego". Tymcza-

sem istotą takich systemów 
– na całym świecie – jest to, 

że państwo stara się zre-

kompensować ograniczenia 

nakładane przez służbę 

obietnicą stabilizacji finan-
sowej w postaci specjalnie 

wyliczanej emerytury. 

Stosunki służbowe funkcjo-

nariuszy i żołnierzy nie są 

bowiem stosunkami pracy. 

Dlatego wśród szczególnych 
warunków uzasadniających 

korzystniejsze zasady 

„mundurowych" uprawnień 

emerytalno-rentowych po-

daje się m.in.: pełną dyspo-
zycyjność i zależność od 

władzy służbowej, wykony-

wanie zadań w nielimitowa-

nym czasie pracy i trud-

nych warunkach, związa-

nych nierzadko z bezpo-
średnim narażeniem życia i 

zdrowia (np. w czasie 

udziału w obronie kraju lub 

ochronie bezpieczeństwa 

obywateli), wysoką spraw-
ność fizyczną i psychiczną 

wymaganą w całym okresie 

jej pełnienia, niewielkie 

możliwości wykonywania 

dodatkowej pracy i innych 

źródeł utrzymania, ograni-
czone prawo udziału w ży-

ciu politycznym i zrzeszania 

się. 

Ukaranie także tych, którzy 

przed 1990 r. byli na naj-
niższych stanowiskach 

Ustawa z 16 grudnia obcię-

ciem świadczenia karze 

każdego, kto choćby jeden 

dzień służył totalitarnemu 

państwu przed 1990 r. 
Skarżący podkreślają, że w 

ten sposób nieudolność 

państwa w zakresie ustale-

nia, zatrzymania i skazania 

rzeczywistych sprawców 

naruszeń praw w PRL zo-

stała rekompensowana od-

powiedzialnością zbiorową 
wszystkich funkcjonariuszy 

PRL, nawet tych, którzy 

przez większość swojej ka-

riery zawodowej służyli w III 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Z naczna część funkcjo-
nariuszy i żołnierzy, 

szczególnie tych z niewiel-

kim stażem przed 1990 ro-

kiem, pełniła służbę na naj-

niższych stanowiskach. 
Wykonywali oni rozkazy 

przełożonych na takich sa-

mych zasadach, jak to 

obecnie czynią ich młodsi 

koledzy. 

Niektórzy z nich realizowali 
czynności o charakterze 

logistycznym (zaopatrzenie) 

czy organizacyjnym (np. 

prace sekretarskie), ale z 

uwagi na dostęp do infor-
macji prawnie chronionych 

oraz charakter samej PRL, 

musieli mieć etaty funkcjo-

nariuszy Służby Bezpie-

czeństwa. 

Do służby w III RP mogli 
przejść ci, którzy zostali 

pozytywnie zweryfikowani. 

Każdemu z tych funkcjona-

riuszy zatrudnionych w no-

wo tworzonych służbach w 
1990 r. III Rzeczpospolita 

zagwarantowała traktowa-

nie na równi z funkcjona-

riuszami powołanymi do 

tych służb po raz pierwszy 

po 12 września 1989 r. 
(dzień powołania pierwsze-

go niekomunistycznego rzą-

du Tadeusza Mazowieckie-

go). 

Przechodząc na służbę III 
RP funkcjonariusze ci mu-

sieli się wykazać potwier-

dzonymi przez odpowiednie 

organy III RP kwalifikacja-

mi (por - uzasadnienie wy-

roku Trybunału Konstytu-
cyjnego w sprawie K 6/09, 

strona 83 i 88 orzeczenia). 

Ustawa z 16 grudnia 2016 

r. wszystkie ich zasługi dla 

III RP unieważnia. Skarżący 
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uważają, że ciągłe piętno-

wanie ich jako byłych funk-
cjonariuszy SB, w ponad 

ćwierć wieku od przemian 

ustrojowych i lat służby III 

RP narusza ich godność. 

Podkreślają, że nawet po-

spolici przestępcy mogą 
liczyć na zatarcie wyroków. 

Bardziej opłaca się popełnić 

przestępstwo niż być wzoro-

wym funkcjonariuszem III 

RP z epizodem w PRL 

P aradoksalnie – jak zau-

ważył w swojej opinii 

Sąd Najwyższy – okres in-

dywidualnej pracy (w obo-

jętnym charakterze i na 

obojętnych stanowisku) w 
latach 1944-1990 w usta-

wowo wskazanych instytu-

cjach nowa ustawa traktuje 

gorzej od okresu nieskład-

kowego w powszechnym 
systemie emerytalnym. Tu 

bowiem obowiązuje prze-

licznik 0,7. „Druga ustawa 

dezubekizacyjna" wprowa-

dza zaś przelicznik zero. 

Innymi słowy, bardziej ko-
rzystne dla emerytów 

(rencistów) byłoby skazanie 

wyrokiem karnym za prze-

stępstwo umyślne, gdyż 

wtedy trafiłby do ZUS a wy-
sokość ich składek została-

by przeliczona przy zasto-

sowaniu przelicznika 1,3 

(art. 10 ustawy zaopatrze-

niowej). Wskazując na ten 

paradoks skarżący przypo-
minają, że nawet w przy-

padku odbywania kary po-

zbawienia wolności dostaje 

się przelicznik 0,7 – a nie 

zero. W toku prac nad 
ustawą swoje obawy zaczęli 

też zgłaszać funkcjonariu-

sze oddziałów prewencji 

Policji zatrudnieni po 1990 

roku. Zaczynają się oba-

wiać, że i oni w przyszłości 
mogą stracić zagwaranto-

wane przez państwo świad-

czenia, jeśli kolejni rządzą-

cy uznają, że "niewłaściwa" 

z politycznego punktu wi-

dzenia reakcja na zachowa-

nia np. protestujących oby-

wateli może zostać nega-
tywnie oceniona, czego 

skutkiem może być z kolei 

odebranie "nienależnie 

przyznanych przywilejów 

emerytalnych". 

S ytuacja rencistów, w 
tym niepełnosprawnych 

od urodzenia dzieci funk-

cjonariuszy 

Zgodnie z art. 24a ust. 1 i 2 

ustawy, obniżeniu podlega-
ją także renty rodzinne, 

ustalone po zmarłych funk-

cjonariuszach, jeśli pełnili 

służbę na rzecz totalitarne-

go państwa. Policyjne renty 

rodzinne otrzymują, nie 
licząc małżonków, również 

dzieci do 25. roku życia 

(jeżeli się uczą) lub starsze, 

gdy ich niepełnosprawność 

powstała w okresie około-
porodowym. W tym ostat-

nim przypadku rentę ro-

dzinną pobierają osoby, 

które przed przemianami 

demokratycznymi były 

dziećmi, teraz są dorosłe i 
są od zawsze z pierwszą 

grupą inwalidzką. 

Z mniejszenie przepisem 

art. 22a ust. 1 i 2 rent 

inwalidzkich o 10% podsta-
wy wymiaru tego świadcze-

nia za każdy rok służby na 

rzecz totalitarnego państwa 

spowoduje radykalne 

zmniejszenie świadczeń 

także tych osób, których 
inwalidztwo powstało w 

bezpośrednim związku z 

pełnioną służbą po 1990 r. 

W przypadku osób zwolnio-

nych przed 1990 r. renty 
inwalidzkie wypłacane mają 

być w kwocie minimalnej 

według orzeczonej grupy. 

Sposób uchwalenia ustawy 

z 16 grudnia 2016 r. 

S posób procedowania 
nad projektem ustawy z 

dnia 16 grudnia 2016 r. 

budzi poważne wątpliwości 

z punktu widzenia obowią-

zujących w Polsce zasad 

tworzenia prawa. Wskazać 

należy w szczególności na : 

- sygnalizowany przez 
związki zawodowe funkcjo-

nariuszy problem narusze-

nia obowiązku konsultacyj-

nego. Związki zawodowe 

opiniowały projekt, który 

potem został znacznie 
zmieniony (powstał de facto 

inny projekt). Projekt został 

zwolniony obowiązku roz-

patrzenia projektu przez 

Komisję Prawniczą – bez 
wskazania na konkretny 

uzasadniony przypadek (na 

etapie rządowym); - naru-

szenie obowiązku konsulta-

cyjnego z Krajową Radą 

Sądownictwa. Opiniowanie 
projektów aktów normatyw-

nych dotyczących władzy 

sądowniczej wywodzące się 

z art. 186 ust. 1 Konstytu-

cji jest nie tylko uprawnie-
niem KRS, lecz także jej 

obowiązkiem. KRS nie zo-

stała poproszona o opinię. 

Tymczasem ustawa wpływa 

na kognicję sądów i spra-

wy, które wpłyną do sądów 
w 2017 r. Jak szacuje Mini-

sterstwo Sprawiedliwości 

wprowadzenie ustawy bę-

dzie kosztowało sądownic-

two 8,6 mln zł (nowe etaty 
sędziowskie, asystenckie, 

urzędnicze). Tymczasem w 

ustawie (art. 6 ) koszty w 

ciągu 10 najbliższych lat 

szacowane są na 5,2 min 

zł; - sposób uchwalenia 
ustawy w III czytaniu na 

posiedzeniu Sejmu 16 

grudnia 2016 r. wskazuje 

na możliwość naruszenia 

art. 119 ust. 2 i art. 120 
Konstytucji. Istniejące eks-

pertyzy prawne z dnia 9 

stycznia 2017 r. (BAS-

2/17A) w szerszym zakresie 

odnoszą się do legalności 

33 posiedzenia Sejmu RP. 
 

(Ciąg dalszy ze strony 30) 
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1. Obywatel miał ranę gło-

wy w okolicy za lewym 

uchem, głęboką, mocno 

krwawiącą, przypuszczalnie 

zadaną tępym narzędziem. 

Zapytałem co się stało: 
"gdzie jest sprawca?" - "Nic 

się nie stało, w...bałem się" 

- odpowiedział. Oświadczy-

łem, że jestem z policji, 

choć to było widać po mun-

durze, ale ofiara kazała 
spier... 

 

2. W trakcie rutynowej 

kontroli zatrzymałem Opla 
Asconę, prowadzonego 

przez obywatela Łotwy - 

mokrego, zmęczonego, bez 

butów. Zabraliśmy go na 

komendę. Po wysuszeniu i 

ogrzaniu za pomocą tłuma-
cza Łotysz wyjaśnił, że bez-

ustannie jechał w kierunku 

Łotwy bez właściwego odży-

wiania się. Stres zagubienia 

oraz brak właściwego odży-
wiania się spowodował, że 

nieświadomie wpadł do rze-

ki. 

 

3. W toku czynności 

sprawdzających ustalono, 

że podejrzany nie posiada 

psów, które mogłyby za-

gryźć sto trzy kury poszko-

dowanego, a gdyby takowe 
posiadał, to trudno przyjąć 

za wiarygodne, żeby były 

zmuszone przez niego do 

zagryzienia ptaków. Biorąc 

pod uwagę, że na kurach 

są ślady zębów, należy wy-
łączyć z kręgu podejrza-

nych ludzi, którzy nie jedzą 

surowych kur, a skoro tak, 

czyn nie ma znamion prze-

stępstwa. 
 

4. W tym momencie po-

szkodowany Stanisław K. 

zażądał, aby w protokole 

umieścić wpis, że został 
zabity, a nie pobity przez 

syna Edwarda. Mimo tego 

oświadczenia nie może być 
mowy o przestępstwie mor-

derstwa, bo Stanisław K. 

siedział w tym czasie na 

krześle. 

 

5. Piotr M. wielokrotnie 

wzywał policję, bo jest stra-

szony przez ludzi, którzy 

posiadają skrzydła i latają 

nad jego domem. Zaprze-
cza, jakoby to byli sąsiedzi. 

Policja nie stwierdziła obec-

ności nieznanych istot, są-

siedzi tez nie widzieli żad-

nych latawic oprócz ptaków 

i samolotów. 
 

6. Regina K. twierdzi że 

została zgwałcona przez 

Wiesława Z. W świetle ze-
branego materiału dowodo-

wego należy przyjąć, że sto-

sunek odbył się za jej przy-

zwoleniem. On kazał jej 

zdjąć majtki, a ona wyko-
nała polecenie - wprawdzie 

tylko do kolan. 

 

7. Podczas oględzin drogi 

asfaltowej ujawniono ślady 
gwałtownego hamowania 

kopyt końskich i zmiany 

toru biegu z prawej strony 

jezdni na lewą. W wyniku 

ostrego zahamowania konia 
denat wyrywając garść wło-

sia z grzywy uderzył głową 

o podłoże asfaltowe, w wy-

niku czego doznał złamania 

podstawy czaszki i rozerwa-

nia mózgu. Mimo starannie 
prowadzonego dochodzenia 

nie stwierdzono przestęp-

czego działania osób trze-

cich. 

 

8. Ścisły związek miał z tą 

tragedią alkohol, który na 

skutek upojenia i zaśnięcia 

mógł spaść ze schodów na 

krawężnik, doznając źle 
skutkujących obrażeń. Bez 

udziału osób trzecich męż-

czyzna tracił wielokrotnie 
równowagę i upadał. Przy-

padkowi przechodnie pró-

bowali pomóc w podniesie-

niu z ziemi, ale nie dawało 

to oczekiwanych efektów, 

gdyż wspominany mężczy-
zna nie angażował się do 

osiągnięcia tego celu. Dal-

szy przebieg zdarzeń z jego 

udziałem jest nieznany aż 

do momentu znalezienia go 
w stanie nieprzytomności w 

pozycji horyzontalnej na 

pograniczu chodnika i jezd-

ni. Uszkodzenia ciała miał 

w okolicach potylicznych 

głowy, powstały na skutek 
działania tępego, twardego 

narzędzia. Mogły powstać w 

wyniku upadku z wysoko-

ści własnego wzrostu. 

 

9. Kobieta miała obawy o 

swoje życie i zdrowie. Mogły 

zrodzić się w jej umyśle na 

skutek przeciążenia umy-

słowego. Pośrednio w takiej 
przyczynie zachowania 

świadczy duża ilość książek 

w mieszkaniu rozmówczyni. 

Są to pozycje z zakresu hi-

storii i filozofii, gatunkowo 
ciężkie, zwłaszcza filozofia 

Platona. 

 

Znalezione w sieci 

Wypis z raportów policyjnych 
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Od mataczenia matactwem 
do nowych komisji 

Ktoś słowem rzuca czasem, 
gdy jest w określonej sytuacji, 
co staje się ambarasem 
i przyczyną różnych frustracji. 
Tak było ze słowem  
  "mataczenie", 
rzuconym przed Wysoką  
   Komisją, 
co wywołało "językowe  
   trzęsienie" 
i niektórym zagroziło dymisją. 

Nagle to aferowe słowo, 

zapomniane już jakoby, 
zaczęło żyć na nowo, 
odmieniane na wszelkie  
   sposoby. 
Rzuciły nań się media, 
napastliwie i z impetem. 
Brzmiało to nieraz jak komedia, 
a czasem jak dźganie  
   bagnetem. 
Licznych medialnych gadaczy, 
ogarnęło istne lingwistyczne 
podniecenie, 
a wielu politycznych graczy 
słowo "mataczenie" polubiło 
   szalenie. 
Innych zaczęło strasznie  
   wzburzać, 
zwłaszcza tych od gry pozorów, 
którzy prawdę o słowie  
w mętach chcieli zanurzać, 
co prowadziło do dalszych  
   sporów. 
Pojawił się w nich niejeden  
   radykał, 
co demonstrował swe znawstwo 
   bez oporów, 

ale sens "mataczenia" gdzieś 
   umykał 
i na nic się zdała pomoc  
   profesorów. 
Ten polityczno-lingwistyczny 

 show przeraził tego, 
co "mataczeniem" wobec  
 Wysokiej Komisji rzucił, 
więc podczas seansu  
  następnego 
wnet kota ogonem odwrócił. 
Na innych się przy tym  
   nasrożył, 
że "mataczeniu" on nie dał  
   natchnienia, 
to ktoś mu do ust to słowo  
   włożył, 
które i tak nie ma znaczenia. 
Czy tak, czy siak było 
i co Wysoka Komisja postanowi, 
to "mataczenie" uznania nie 
przysporzyło 
owemu, przecież znanemu, au-
torytetowi. 

Wszyscy tu po trosze piwa  
   naważyli, 
a wykorzystali to ci, co się  
 zajmują krętactwem. 
Oni na tym językowym zamęcie 
   sobie użyli 
do woli i pomataczyli  
   matactwem. 
Nieważne wszakże, czego ten i 
  ów aktor chce, 
Komisja odkrywa jakby  
   niechcąco 
rozmiary spustoszeń III RPe 

i polityczną elitę w brudach 

   tonącą. 
Jeszcze to do siebie mają afery 
wszelakie. 
Z ich okazji komuś się dopieka 
do wiwatu. 
Na wielu zaś padają rozbryzgi 
    takie 
jak po wrzuceniu do szamba 
   granatu. 
Komisja, mimo woli, spełnia 
   wiele misji. 
Także w dziedzinie mowy  
   i pisma. 
Tu przykładem twórczego  
  wkładu komisji 
jest kultowy zespół wyrazowy 
  "lub czasopisma". 
Na tym najgorzej prawda  
   wychodzi. 
Ona najbardziej jest  
  pokrzywdzona, 
bo tak naprawdę ona polityków 
   nie obchodzi 
i ze wszystkich stron  
  jest osaczona. 
Komisja ze swoją śledczą  

  dociekliwością 
do końca jakoś się dokolebie, 
a jej członkowie z całą  
   pewnością 
wypromują samych siebie. 

Zapewne do historii 
przejdzie Komisja i Afera Rywi-
na. 
Pojawi się o nich wiele teorii, 
Może nawet doczekają się kina. 
Choć o pracy Komisji na ogół 
  jest złe zdanie, 
to jej członkowie mieli frajdę 
   niemałą. 
Może więc tak się kiedyś stanie, 
że do badania prawdy powoła 
się komisję stałą. 
Znowu się ujawnią publicznie 
  jakieś sekrety. 
Będzie dość głupio, acz  
   radośnie. 
Wtedy ujawnią się nowe  
   autorytety. 
Może nawet jakiś wielki nam 

   wyrośnie. 
Na nową komisję długo czekać 
   nie dano. 
Postarali się o to smakosze 
  śledczej metody. 
Nadarzającej się okazji  
  nie przespano. 
Wnet się znalazły ku temu  
   powody. 
Jednym akurat w czymś  
 przebrała się miarka. 
Drudzy pożądali sensacji, jak 
  do życia tlenu. 

I tak w związku z enuncjacją 

  posła Kaczmarka 
powołano Komisję Śledczą do s
  prawy Orlenu. 
Komisja wytrwale śledcze  
  nawyki ćwiczy. 
Może się stać zalążkiem 
"Komisji Prawdy i  
  Sprawiedliwości", 
która poprzedników do  
  skarpetek rozliczy 
i tak drogę do IV RPe wymości. 
Za długą opozycyjność to będzie 
   odwetem, 
na czym wyrosną nowej władzy 
    tuzy. 
Wcześniej Komisja się stanie 
tragikomicznym kabaretem, 
a taki gatunek sztuki może nie 
mieć muzy. 
Z muzą, czy bez muzy 
polityka kabaretowi drogę 
   oświeci, 
a wyrosłe w nim śledcze tuzy, 
zadbają, iż ten kabarecik długo 
   "poleci". 
Zanim powstanie Wielka Komi-

sja Stała 
- jak podpowiadają nam poli-
tyczne arkana – 
Niejedna jeszcze poszczególna 
komisja będzie Polaków  

  rozbawiała, 
oczywiście dla wykrycia jakiejś 
prawdy wyłącznie powołana. 
Komisja orlenowska swą me-
dialnością tak oszołomiła, 
i posłowie zaczęli o następną 
zabiegać co tchu, 
więc Wysoka Izba wnet nową 
komisję powołać postanowiła 
tym razem do zbadania  
 prywatyzacji PZU. 
Z ukrytą intencją  
z wcześniejszych komisji w tle 
W celu pozyskania wobec  
 przeciwnikom pocisków, 
Powołano jeszcze następne ko-
misje dwie 
Do sprawy hazardu i nacisków. 

Kazimierz  
Otłowski 
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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: Antoni Duda i Zdzisław Czarnecki 
Strona IV: Prezes ZG SEiRP 

Antoni Duda 

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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