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MIESIĘCZNIK ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W OLSZTYNIE 

Czarnecki 
- o Białej Księdze 

Kalus 
- o utracie emerytur 

ZG SEiRP 
- o drodze procesowej 

Osik 
- o KOIU w FSSM RP 

Kowalewicz 
- o apolityczności 

- o ważnym spotkaniu 

Chwałek 
- o wyjaśnieniach  

Kostrzewski 
- o zbrodni i karze 
- o sukcesach ministra 
Błaszczaka 

Fiedorowicz 
- o XX-leciu Koła 

Kaźmierski 
- o posiedzeniu ZW 

Sojecki 
- o regatach IPA 

Klukowska 
- o pomocy starszym 
   wiekiem 

Predoń 
- o święcie w Opocznie 

- o leczniczym  
  Truskawcu 
Biculewicz 
- o Józefie Łojku 

Otłowski 
- o polityce i politykach 
rymem 

 

Emeryt mieszkający w Olsztynie 
Mniemał, że go represja ominie. 
Nie pił w służbie, nie kradł, nie mordował 
Zasadom zapisanym w przysiędze hołdował. 
Rozczarował się on, dumny i beztroski 
Kiedy z emerytury zostały mu szczątki. 
Cienie tną mu życiorys do tej pory jasny 
Ponoć totalizmu ma w sobie zarazki. 
Marzenie o spokojnej starości porzucił, 
Gdy listonosz „ZERdecyzję ” do skrzynki mu wrzucił. 
         JKK 
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Od Redakcji 

G 
orący politycznie, społecznie, a na-

wet pogodowo czas w jakim OBI 

wychodzi skłania do takiej oto re-

fleksji, którą należy nieco szerzej przed-

stawić.  

Zacznę od tego, że Statut wyraźnie określił 
charakter Naszego Stowarzyszenia, jako 

działalność stricte apolityczną. Nie zaka-

zując oczywiście, ani nie wymuszając na 

jego członkach określonych poglądów oso-

bistych.. Taki stan rzeczy i postępowanie 
gremiów zarządzających SEiRP, od Kół po 

Zarząd Główny, było do tej pory czymś, 

można rzec „naturalnym” i nie powodowa-

ło większych kontrowersji tak w dysku-

sjach, jak i w zachowaniach, gdyż miało 

charakter czysto indywidualnie prywatny. 
Okazało się jednak, że polityka dogoniła i 

wyprzedziła tak członków SEiRP, jak nie 

zrzeszonych emerytów i rencistów mun-

durowych. „Wyprzedzając”, kierując się 
polityczną zemstą, skrzywdziła w sposób 

niespotykany w dziejach najsłabszą grupę 

społeczną. Najsłabszą i niezbyt liczną gru-

pę przypisując jej „członkostwo w grupie 

przestępczej” (pierwsza) i „służbę państwu 

totalitarnemu” (druga ustawa represyjna). 
Taki stan rzeczy wymaga zastanowienia 

nad tym, czy politycznie wyrachowane od-

bierania - legalnie wypracowanych środ-

ków, w służbie legalnemu Państwu - do 

godnej egzystencji, nie zmienia w istocie 
stanu apolityczności Stowarzyszenia? 

Już samo podejmowanie (w ramach FSSM 

RP) „działań obronnych”: udział w prote-

stach i pikietach, ich organizowanie, ini-

cjatywa obywatelskiej ustawy zmieniającej 

„złe zapisy” w już przyjętych przez PiS, nie 
zostanie, czy nawet już zostało uznane za 

polityczne. 
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W 
 tym wydaniu OBI sporo jest 

tekstów opisujących wszystkie 

te problemy które zawarte zo-
stały we wstępie na stronie poprzedniej. 

Wydawałoby się, że media sporo o tym 

piszą, czy mówią, ale to się tak wydaje po 

zgromadzeniu w jednym miejscu kilku 

czy kilkunastu artykułów jakie ukazały 

się w prasie polskiej. O tak zwanych 
„naszych sprawach” mówi się niewiele, a 

całkowicie przemilcza się „pierwszą usta-

wę represyjną” i jej skutki. Drastyczne 

obniżenie emerytur i rent mundurowym i 

ich rodzinom prowadzi do tragicznych w 
skutkach decyzji. Dlatego też Federacja 

Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP 

zakłada Białą Księgę, a o jej zapełnienie 

informacjami o  osób skrzywdzonych 

przez system zwraca się do Wszystkich 

Państwa Czytelników OBI, członków 
SEiRP, ich rodzin i sympatyków. 

 

O TYM NIE ZAPOMNIMY !!! 
Koleżanki i Koledzy! 
 Wiemy, że już kilkoro z nas, po otrzyma-

niu decyzji o jawnie bezprawnym i dra-

stycznym obniżeniu emerytury lub renty 

targnęło się na własne życie lub zmarło 

nagle nie wytrzymując poczucia krzywdy 

i poniżenia jakie Ich i nas wszystkich 
spotkało. Musimy to dobrze zapamiętać, 

jesteśmy Im to winni. 

Federacja Stowarzyszeń Służb Munduro-

wych Rzeczypospolitej Polskiej będzie 

prowadziła  

BIAŁĄ KSIEGĘ – KSIĘGĘ PAMIĘCI o 

naszych kolegach, którzy odeszli. Jest to 

praca smutna, ale konieczna. Chcieliby-
śmy wierzyć, że lista nazwisk naszych 

Kolegów, którzy w tych okolicznościach 

odeszli na wieczną służbę, pozostanie 

niezmienna. Niestety, takiej gwarancji 

nikt dać nie może. 

 
Koordynatorem w zakresie prowadze-

nia  BIAŁEJ KSIĘGI, ze strony FSSM RP, 

jest kol. Grażyna Piotrowicz (tel. 502-232

- 3 5 6 ;  a d r e s  e - m a i l :  g r a z y -

na.piotrowicz@fssm.pl).  W związku z tym 
prosimy wszystkie organizacje wchodzące 

w skład Federacji, a także osoby mające 

wiedzę o tych tragicznych zdarzeniach, o 

nawiązanie w tej sprawie kontaktu z kol. 

G. Piotrowicz. 

Nic nie może być zapomniane!  
Zdzisław Czarnecki 
Prezydent FSSM RP 

P.S. 
Tym razem  w OBI jest nieco mniej kore-

spondencji z tzw. terenu i chyba rozu-

miem z jakich to powodów się stało - wa-

kacyjne wyjazdy i sprawy „inne”. Ale na-

dal zachęcam Państwa do publikacji w 
olsztyńskim miesięczniku.  

Życzę Państwu dobrej, ciepłej, bezdesz-

czowej pogody wczasowej, rozstajemy się 

tylko na miesiąc. Mam nadzieję, że wiele 

spraw emerytalno-rentowych do ponow-

nego spotkanie zostanie rozwiązanych. 
Jerzy K. Kowalewicz 

Kierownictwo polityczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:  
Panowie Minister Mariusz Błaszczak, wiceminister Jarosław Zieliński—u dołu.  

Twórcy i konsekwentni „wdrożyciele”  reformy współczesnej Policji 
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Ok. 50 tys. b. funkcjonariuszy apara-

tu bezpieczeństwa PRL może mieć 

obniżone emerytury i renty na mocy 

tzw. ustawy dezubekizacyjnej. W 

przypadku tylu osób IPN potwierdził 
dotąd fakt pełnienia służby na rzecz 

totalitarnego państwa - wynika z in-

formacji IPN. 

T 
zw. ustawa dezubekizacyjna obni-

ża emerytury i renty za okres 
"służby na rzecz totalitarnego pań-

stwa" od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 

1990 r. (w połowie 1990 r. powstał 

UOP). Na jej mocy, od października, 

emerytury i renty b. funkcjonariuszy 

aparatu bezpieczeństwa PRL nie będą 
mogły być wyższe od średniego świad-

czenia wypłacanego przez ZUS (w 2015 

r. emerytura wynosiła ok. 2 tys. zł brut-

to, renta - ok. 1,5 tys. zł, renta rodzinna 

- ok. 1,7 tys. zł). Informacje o przebiegu 
służby funkcjonariuszy ma sprawdzać 

IPN. Od decyzji obniżającej świadczenia 

przysługuje odwołanie do sądu. 

 Do IPN wpłynęły w tej sprawie 

wnioski z jednostek emerytalnych Mini-

sterstwa Spraw Wewnętrznych i Służby 
Więziennej. 

 10 lutego br. wpłynął wniosek Za-

kładu Emerytalno-Rentowego MSW(ZER 

MSW) zawierający dane osobowe 191 

tys. 680 byłych funkcjonariuszy. 9 
czerwca IPN po sprawdzeniu danych 

przesłał informację do ZER MSW. 

 Wystawiono 48 tys. 666 informacji 

o przebiegu służby, to znaczy, że w 48 

tys. 666 przypadkach dokumentacja 

osobowa, przechowywana w zasobie ar-
chiwalnym IPN, potwierdza fakt pełnie-

nia służby na rzecz totalitarnego pań-

stwa, o której mowa w ustawie o zaopa-

trzeniu emerytalnym. 

 W stosunku do 33 tys. 517 byłych 
funkcjonariuszy udzielono odpowiedzi, 

że analiza dokumentacji osobowej z za-

sobu IPN nie pozwala na stwierdzenie, że 

pełnili oni służbę na rzecz totalitarnego 

państwa, o której mowa w ustawie o za-

opatrzeniu emerytalnym. 
 W przypadku pozostałych 109 tys. 

497 nazwisk, w wyniku kwerendy prze-

prowadzonej w dostępnych i na bieżąco 

aktualizowanych pomocach ewidencyj-

nych (elektroniczny inwentarz teczek akt 

personalnych, centralna kartoteka oso-

bowa byłych funkcjonariuszy) Instytutu 

Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 
nie odnaleziono dokumentów osobo-

wych. IPN bada jeszcze przesłane w ma-

ju, czerwcu i lipcu br. wnioski ZER 

MSW, dotyczące 1707 osób. 

 Z kolei 16 marca br. do IPN wpły-
nął wniosek Biura Emerytalnego Służby 

Więziennej (BE SW) zawierający dane 

osobowe 29 tys. 289 byłych funkcjona-

riuszy. 13 lipca br. Instytut przesłał da-

ne do BE SW. 

 W przypadku 1 tys. 478 osób do-
kumentacja, przechowywana w zasobie 

archiwalnym IPN, potwierdza fakt peł-

nienia służby na rzecz totalitarnego pań-

stwa. W stosunku do 5 tys. 831 byłych 

funkcjonariuszy udzielono odpowiedzi, 
że analiza dokumentacji osobowej z za-

sobu IPN nie pozwala na stwierdzenie, że 

pełnili oni służbę na rzecz totalitarnego 

państwa. 

 Odnośnie zaś do 21 tys. 976 na-

zwisk, w wyniku kwerendy przeprowa-
dzonej w dostępnych i na bieżąco aktua-

lizowanych pomocach ewidencyjnych nie 

odnaleziono dokumentów osobowych.  

BE SW w kwietniu i lipcu przesłało do-

datkowe wnioski dotyczące 157 nazwisk. 
W stosunku, do których IPN stwierdził, 

że w 5 przypadkach potwierdzono fakt 

pełnienia służby na rzecz totalitarnego 

państwa. 

 W stosunku do 28 wniosków ana-

liza dokumentacji osobowej z zasobu IPN 
nie pozwala na stwierdzenie, że pełnili 

oni służbę na rzecz totalitarnego pań-

stwa, o której mowa w ustawie o zaopa-

trzeniu emerytalnym. 

 Zaś odnośnie 124 nazwisk w wyni-
ku kwerendy przeprowadzonej w dostęp-

nych i na bieżąco aktualizowanych po-

mocach ewidencyjnych nie odnaleziono 

dokumentów osobowych. IPN bada jesz-

cze wnioski dotyczące 107 nazwisk prze-

słanych przez BE SW. 
 Zgodnie z przepisami, szef MSWiA 

będzie mógł wyłączyć z przepisów usta-

wy "w szczególnie uzasadnionych przy-

(Ciąg dalszy na stronie 5) 

Ustawa dezubekizacyjna. 

Ok. 50 tys. osób może mieć obniżone emerytury 
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padkach" osoby pełniące służbę na rzecz 

totalitarnego państwa, ze względu na 
"krótkotrwałą służbę przed 31 lipca 1990 

r. oraz rzetelnie wykonywanie zadań i 

obowiązków po 12 września 1989 r., w 

szczególności z narażeniem życia". 

 W ustawie wymieniono cywilne, 

wojskowe instytucje i formacje, w których 
służba uważana będzie w myśl przepisów 

ustawy za służbę na rzecz totalitarnego 

państwa PRL. W katalogu IPN znalazły 

się: Resort Bezpieczeństwa Publicznego 

Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodo-
wego, Ministerstwo Bezpieczeństwa Pu-

blicznego, Komitet ds. Bezpieczeństwa 

Publicznego a także jednostki organiza-

cyjne podległe tym instytucjom. 

 W katalogu znalazły się także służ-

by i jednostki organizacyjne Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, jednostki wypeł-

niające zadania wywiadowcze i kontrwy-

wiadowcze, wypełniające zadania Służby 

Bezpieczeństwa, wykonujące czynności 

operacyjno-techniczne niezbędne w dzia-
łalności Służby Bezpieczeństwa, a także 

odpowiedzialne za szkolnictwo, dyscypli-

nę, kadry i ideowo-wychowawcze aspekty 

pracy w SB. 

 Przepisami ustawy ma być także 

objęta kadra naukowo-dydaktyczna, na-
ukowa, naukowo-techniczna oraz słu-

chacze i studenci m.in. Centrum Wy-

szkolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrz-

nych w Legionowie, Wyższa Szkoła Ofi-

cerska MSW w Legionowie, Szkoła Cho-
rążych Milicji Obywatelskiej w Warsza-

wie, a także Wydział Pracy Operacyjnej w 

Ośrodku Doskonalenia Kadry Kierowni-

czej MSW w Łodzi. Kolejna grupa instytu-

cji i formacji, które znalazły się w katalo-

gu, to jednostki organizacyjne Minister-
stwa Obrony Narodowej i ich poprzed-

niczki, m.in. informacja wojskowa, woj-

skowa służba wewnętrzna, zarząd II Szta-

bu Generalnego Wojska Polskiego. 

 Ustawa o zaopatrzeniu emerytal-
nym dotyczy funkcjonariuszy Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowe-

go, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, 
Państwowej Straży Pożarnej, Służby Wię-

ziennej oraz ich rodzin. 

Opracowała: 
Krystyna Kalus. money.pl 

Studia  

w służbie totalitaryzmu. 
 
IPN i MSW, działając wspólnie i w porozu-
mieniu, nie dopełnili obowiązków oraz 
przekroczyli swoje uprawnienia, co w kon-

sekwencji doprowadziło do nieuprawnione-
go, złodziejskiego zaboru mojego mienia w 
postaci trzech czwartych emerytury przy-
znanej mi w 2012 roku. 
 

 Jest mi przykro, potraktowano mnie 

gorzej niż przestępców, których ścigałem, po-
nieważ oni na podstawie zebranych przeze 
mnie dowodów odbywali karę pozbawienia 
wolności i mają liczone do emerytury po 0,7% 
za rok. Jestem od nich gorszy, mnie wyliczono 
0,0%. 
 
 Jestem traktowany gorzej niż emeryto-
wany funkcjonariusz SS, któremu państwo 
niemieckie wypłaca emeryturę za okres II woj-
ny światowej, ponieważ sąd nie był w stanie 
udowodnić mu winy (to nic, że służył w orga-
nizacji zbrodniczej na rzecz totalitarnego pań-
stwa, co zostało orzeczone przez międzynaro-
dowy sąd). 
 
 Mój syn, który był tak dumny z taty 
policjanta, oświadczył, że kończy studia 
(pozostała mu obrona) i wyjeżdża z Polski. Nie 
chce żyć w kraju, który w taki sposób traktuje 

swoich obywateli (orzekanie winy i kary bez 
wyroku sądowego, odpowiedzialność zbiorowa 
itp.). Myślałem, że na starość będę miał po-
moc i oparcie, jednak nie dziwię mu się. 
 
 IPN i MSW, działając wspólnie i w poro-
zumieniu, nie dopełnili obowiązków oraz prze-
kroczyli swoje uprawnienia, co w konsekwen-
cji doprowadziło do nieuprawnionego, zło-
dziejskiego zaboru mojego mienia w postaci 
trzech czwartych emerytury przyznanej mi w 

2012 roku. 
 
 Jest mi przykro, potraktowano mnie 
gorzej niż przestępców, których ścigałem, po-
nieważ oni na podstawie zebranych przeze 
mnie dowodów odbywali karę pozbawienia 
wolności i mają liczone do emerytury po 0,7% 
za rok. Jestem od nich gorszy, mnie wyliczono 
0,0%. 

 

Roman Brzuchalski, mł. insp. 
Źródło: Gazeta Wyborcza 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 

https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/ustawa-dezubekizacyjna-emerytury-polakow,214,0,2344918.html
http://wyborcza.pl/7,95891,22051935,wedlug-pis-studia-w-wolnej-polsce-sluzba-dla-totalitarnego.html?disableRedirects=true#BoxGWImg
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W związku z licznymi zapytaniami, a 

nawet próbami podejmowania już te-

raz  działań prawnych np. wnoszenia 

odwołań/pozwów do sądów powszech-

nych związanych z ustawą z dnia 16 
grudnia 2016r. o zmianie ustawy o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjona-

riuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Wywiadu Wojskowego, Central-

nego Biura Antykorupcyjnego, Straży 

Granicznej, Biura Ochrony Rządu, 

Państwowej Straży Pożarnej i Służby 

Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 

30.12.2016 r., poz. 2270), tzw. usta-
wa "dezubekizacyjna", informujemy 

zainteresowanych, że: 

 

1. Rozpoczęcie indywidualnej drogi są-

dowej jest możliwe nie wcześniej niż po 

otrzymaniu decyzji Dyrektora Zakładu 

Emerytalno Rentowego MSWiA stano-

wiącej o zmniejszeniu emerytury/renty. 

W decyzji tej znajdzie się pouczenie o 

możliwości jej zaskarżenia (w jakim ter-
minie i do jakiego sądu). 

 

2. Zgodnie z tym pouczeniem, według 

stanu na dzień dzisiejszy,  emeryt/
rencista będzie mógł  wnieść odwołanie 

od ww. decyzji do Sądu Okręgowego  - 

Wydziału Ubezpieczeń Społecznych, za 

pośredn ic twem Dyrektora  ZER 

MSWiA.  Nie ponosimy przy tym żad-

nych kosztów z tym związanych. Nie 
wiemy jednak jak strukturę organizacyj-

ną sądów powszechnych  ukształtuje, w 

niedalekiej przyszłości,  zapowiadana 

przez Ministra Sprawiedliwości reforma 

sądownictwa.  
 

Pamiętajmy! 

 jeśli odwołanie wysyłamy pocztą, 

koniecznie zróbmy to listem pole-

conym za potwierdzeniem odbioru, 

 jeśli odwołanie składamy osobiście 

w ZER, powinniśmy mieć drugą 

kopię odwołania, na której przyj-
mujący pracownik pieczęcią i pod-

pisem potwierdza nam jego złoże-

nie. 

 

3. Wyrok sądu I instancji może być 

dwojaki:  

 sąd może uznać że zmniejszenie 

emerytury/renty było bezprawne. 

W takiej sytuacji ZER MSWiA mo-
że wnieść apelację do sądu II in-

stancji i zapewne to zrobi. 

 sąd może uznać, że zmniejszenie 

emerytury/renty było zgodne z 

prawem. W tej sytuacji emeryt/

rencista może wnieść apelację do 
sądu II instancji. Wniesienie apela-

cji jest bezpłatne. 

Ważne! Aby wnieść  skutecz-

nie  apelację, należy uzyskać wyrok wraz 

z uzasadnieniem z Sądu Okręgowego. 
Wniosek o wyrok wraz z uzasadnieniem 

wnosimy do Sądu w ciągu 7 dni od dnia 

ogłoszenia wyroku./art. 328 kpc/ 

 

4. Wyrok sądu II instancji może być, 

podobnie jak I instancji, dwojaki:  

 sąd może uznać, że emerytura/

renta była obniżona bezprawnie i 

należy ją przywrócić do poprzed-

niej wysokości. Wyrok sądu II in-

stancji jest prawomocny co ozna-
cza, że nie można go zaskarżyć. W 

tej sytuacji należy się zwrócić do 

ZER MSWiA o wypłatę zaległych 

świadczeń wraz z odsetkami. 

 sąd może uznać, że emerytura/

renta była obniżona zgodnie z pra-
wem. Wyrok taki staje się natych-

miast prawomocny i nie podlega 

już zaskarżeniu. 

 wniosek o wyrok wraz z uzasadnie-

niem wnosimy do sądu II instancji 

w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia 

wyroku./art. 328 kpc/ 

Ważne! Od wyroku sądu II instancji 

p r z y s ł u g u j e  j e s z c z e  ś r o -

dek nadzwyczajny w postaci skargi ka-

sacyjnej do Sądu Najwyższego. Skargę 
kasacyjną można wnieść w ciągu 2 mie-

sięcy od dnia otrzymania wyroku tego 

sądu wraz z uzasadnieniem. Skarga ka-

sacyjna musi być sporządzona przez ad-

wokata lub radcę prawnego. Nie wstrzy-

muje ona jednak wykonania wyroku 
prawomocnego sądu II instancji. 

(Ciąg dalszy na stronie 7) 

Komunikat ZG SEiRP w sprawie drogi sądowej. 
http://www.seirp.pl/komunikat-w-sprawie-drogi-sadowej 

http://www.seirp.pl/komunikat-w-sprawie-drogi-sadowej
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5. W sytuacji opisanej w 4b emeryt/

rencista będzie mógł wnieść indywidual-

ną skargę do Europejskiego Trybunału 

Praw Człowieka w Strasburgu. Na wnie-

sienie takiej skargi mamy 6 miesięcy od 
dnia wydania wyroku sądu II instancji 

lub wydania wyroku przez Sąd Najwyż-

szy jeśli była wniesiona skarga kasacyj-

na. Jeśli w czasie wydania orzeczenia 

sądu II instancji ,w Trybunale Konstytu-

cyjnym będzie zawisła skarga dotycząca 
ustawy "dezubekizacyjnej", co do zasady 

skargę do Europejskiego Trybunału 

Praw Człowieka w Strasburgu będzie 

można wnieść w terminie 6 miesięcy od 

wydania orzeczenia przez Trybunał Kon-
stytucyjny. Wniesienie skargi do ETPC 

jest bezpłatne. 

 

6. W chwili obecnej brak jest sposobu 

postępowania w sprawie artykułu 8a 
(prawo łaski MSWiA), który obowiązuje 

od 1 stycznia 2017 r. Tam nie trzeba 

czekać na decyzje ZER. Spełniający  wa-

runki tego przepisu ( w rzeczywistości 

nieokreślone ) mogą składać stosowne 
wnioski. Wniosek składa osoba zaintere-

sowana  (czyli osoba pobierająca: emery-

turę, rentę lub rentę rodzinną). We 

wniosku należy zamieścić uzasadnienie 

z powołaniem się na zapis punktu 1 i 2. 

Można dołączyć dokumenty potwierdza-
jące "rzetelne wykonywanie zadań i obo-

wiązków po dniu 12 września 1989 r. w 

szczególności z narażeniem zdrowia i 

życia". 

 Zgodnie z kpa wydanie decyzji po-

winno nastąpić w ciągu miesiąca, 
a w sprawie szczególnie skompli-

kowanej - nie później niż w ciągu 

dwóch miesięcy (art. 35 par. 3 

kpa). W przypadku negatywnej 

decyzji ministra spraw wewnętrz-

nych, tj. odmowa wyłączenia sto-
sowania art. 15 c, art. 22 a i art. 

24 a cytowanej ustawy,  "strona 

niezadowolona z decyzji może 

zwrócić się z wnioskiem o ponowne 

rozpatrzenie sprawy" ( art. 127 pa-

ragraf 3 kpa). Jeśli minister spraw 
wewnętrznych podtrzyma negatyw-

ną decyzję, to można wnieść od 

niej  odwołanie do WSA - za po-

średnictwem organu, który wydał 

decyzję (tj ministra spraw we-

wnętrznych). Odwołanie wnosi się 

w terminie 14 dni od dnia doręcze-

nia decyzji stronie ( art. 129 kpa). 

 Trudne do przewidzenia jest, czy 

uwikłanie MSWiA w ocenę naraża-

nia przez nas zdrowia i życia pod-

czas służby (po linii administracyj-

nej) będzie skuteczne, np. w   sy-

tuacji gdy WSA w niektórych przy-

padkach uzna, że odrzucenie 
wniosku funkcjonariusza o wyjęcie 

go spod rygorów ustawy było wa-

d l i w e ,  a l b o  w  p r z y p a d -

ku  podtrzymania przez WSA decy-

zji ministra spraw wewnętrznych. 
Samo odrzucenie wniosku przez 

MSWiA daje szansę sędziom WSA i 

potem NSA na rozstrzygnięcie 

zgodności z prawem  samej kon-

cepcji zawartej w art. 8a. 

 

7. Art. 22 a ustawy z dnia 16 grudnia 

2016 r. pozostaje w sprzeczności z po-

stanowieniami ustawy z dnia 28 listopa-

da 2014 r. o komisjach lekarskich pod-
ległych ministrowi spraw wewnętrznych 

(Dz.U. z dnia 18 grudnia 2014 r.) ponie-

waż art. 10 ustęp 5 ustawy o komisjach 

lekarskich stanowi, że inwalidztwo po-

wstaje z chwilą złożenia wniosku i skie-

rowania jego autora na komisję lekar-
ską, o ile nie miało miejsca  zdarzenie 

powodujące wystąpienie uszczerbku na 

zdrowiu (np. postrzał policjanta w czasie 

pełnienia służby) – „Datę powstania in-
walidztwa komisja lekarska ustala na 
podstawie dokumentacji medycznej. Za 
datę powstania inwalidztwa przyjmuje 
się datę ustaloną przez komisję lekarską. 
Jeżeli komisja, nie mogąc ustalić daty 

powstania inwalidztwa, ustaliła okres, w 
którym ono powstało, za datę powstania 
inwalidztwa przyjmuje się datę końcową 
tego okresu. Jeżeli komisja nie mogła 
ustalić ani daty, ani okresu powstania 
inwalidztwa, za datę jego powstania 
przyjmuje się datę zgłoszenia wniosku o 
świadczenie”. 

(Ciąg dalszy ze strony 6) 
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W dn. 14 lipca 2017 w Warszawie mia-

ło miejsce spotkanie KOIU i FSSM RP 

z przedstawicielami Komitetów Prote-
stacyjnych z terenu całego Kraju.  

 W o j e w ó d z t w o  W a r m i ń s k o -

Mazurskie było reprezentowane przez 

członków SEiRP z Elbląga, Olsztyna i 

Związku Emerytów i Rencistów Straży 
Granicznej z Kętrzyna. 

 Wśród obecnych osób i prelegen-

tów między innymi byli: prof. Marek 

Chmaj, gen. Adam Rapacki, gen. Marek 

Dukaczewski, Andrzej Rozenek, gen. Mi-

rosław Gawor, Prezydent FSSM Ryszard 
Czarnecki, Kol. Irena Kłucińska.  W spo-

tkaniu wzięło udział ponad 200 osób.  

Głos zabierali przedstawiciele Komitetów 

i członkowie SEiRP miedzy innymi z Ka-

towic, Gdańska, Legionowa, Nowego 
Targu, Lublina, Nowego Sącza, Rzeszo-

wa, Radomia ,Przasnysza i wielu innych 

miast. 

 Spotkanie było szczegółowo proto-

kołowane i na pewno na stronie FSSM 

ukaże się informacja z jego przebiegu 
zawierająca najważniejsze informacje i 

ustalenia jednak, tak na" gorąco" chcę 

się z Wami podzielić moimi przemyśle-

niami i wnioskami ,które według mnie 

są w tej chwili najbardziej istotne . 
Najistotniejszą informacja dotyczy oczy-

wiście pierwszych rozpraw odwoław-

czych od decyzji ZER przed Sądem Okrę-

gowym w Warszawie. Bardzo pozytywnie 

oceniam proces przedsięwzięć podjętych 

przez FSSM RP przygotowujących Nas 
do pierwszych rozpraw. Zaplanowany 

jest w nich udział znamienitych i uzna-

nych autorytetów prawniczych na czele z 

prof. Markiem Chmajem, przedstawicie-

lami Rzecznika Praw Obywatelskich i 
Helsińskiej Fundacji Ochrony Praw 

Człowieka. W charakterze świadków i 

obserwatorów w rozprawach zadeklaro-

wało udział wielu byłych Ministrów 

Spraw Wewnętrznych, Komendantów 

Głównych Policji ,Szefów innych służb 
oraz emerytowanych generałów Policji. 

Udział tych osób w pierwszych kilkuna-

stu-kilkudziesięciu rozprawach pozwoli 

w jak najlepszy i najszerszy sposób re-

prezentowanie przed sądem argumenta-

cji zawartych w składanych odwoła-

niach. Jak wszyscy wiemy , te pierwsze 
sprawy nakreślą, tak naprawdę linię 

orzeczniczą, która będzie wykładnią dla 

sądów w pozostałych kilkudziesięciu ty-

siącach spraw. Te pierwsze sprawy, tak 

na prawdę  zadecydują o  wyrokach na-
szych koleżanek i kolegów w pierwszej 

instancji. Dlatego bardzo istotne jest 

niezwłoczne poinformowanie przez zain-

teresowanych, koordynatorów w po-

szczególnych województwach lub bezpo-

średnio FSSM RP o pierwszych zaplano-
wanych terminach rozpraw przed SO w 

Warszawie. Do tych rozpraw dołączą sie 

w/wymienieni przedstawiciele społeczni 

i pełnomocnicy. 

 Aplauz wywołał przedstawiciel Ra-
dy Adwokackiej z Poznania ,który zade-

klarował nieodpłatny udział mecenasów 

w planowanych rozprawach. Honora-

rium będzie pobierane tylko i wyłącznie 

w przypadku wygrania sprawy po pra-

womocnym orzeczeniu.  
 Szeroko omówiono proponowane i 

planowane działania poszczególnych Ko-

mitetów z terenu Kraju oraz FSSM zwia-

zane ze społeczna inicjatywą ustawo-

dawczą oraz przygotowanym  projektem 
zmiany ustawy represyjnej. Podkreślono 

istotę tego przedsięwzięcia, które pozwoli 

na dalsze skonsolidowanie nasze-

go  środowiska, uzyskanie poparcia po-

szczególnych partii politycznych i środo-

wisk społecznych oraz dalsze zabieganie 
o doinformowanie społeczeństwa i uzy-

skanie aprobaty społecznej dla naszej 

sprawy.  Projekt zmiany ustawy jeżeli 

nawet nie może na chwilę obecną liczyć 

na poparcie większości sejmowej to z 
pewnością pozwoli na ponowne zaistnie-

nie niekonstytucyjnych rozwiązań 

uchwalonej ustawy w przestrzeni pu-

blicznej jak również znajdzie zaintereso-

wanie mediów ogólnopolskich. Dlatego 

bardzo istotne jest przygotowanie struk-
tur oraz wszystkich zainteresowanych 

do planowanej akcji zbierania podpisów 

w której unikniemy błędów pozwalają-

(Ciąg dalszy na stronie 9) 

Komitet Obywatelskiej Inicjatyw Ustawodawcza 

Spotkanie 
Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP 
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cych na unieważnianie list z podpisami. 

Podkreślono jak ważne będzie między 
innymi znalezienie sojuszników w par-

tiach politycznych i stowarzyszeniach, 

które pomogą nam w zbieraniu podpi-

sów pod projektem ustawy. Szukanie 

s o j u s z n i k ó w  b ę d z i e  z a d a n i e m 

KOIU ,FSSM RP ,ale także wszystkich 
komitetów na swoim terenie. 

 Bardzo pozytywnie odebrałem 

pierwsze deklaracje i podpisane porozu-

mienie z władzami SLD ,które udzieli 

Komitetom wsparcia na terenie Kraju w 
organizacji akcji zbierania podpisów oraz 

organizacji planowanych spotkań z Mar-

cinem Rozenkiem i gen. Markiem Duka-

czewskim . 

 W swoim budującym i merytorycz-

nym wystąpieniu gen. Adam Rapacki 
zadeklarował pomoc i wsparcie członków 

Stowarzyszenia Generałów Policji w or-

ganizacji spotkań jak również wskazał 

na dalsze kierunki  planowanych przed-

sięwzięć Komitetów i Federacji. Nawiązał 
do dalszej potrzeby konsolidacji naszego 

środowiska w szczególności na ba-

zie  FSSM RP i SEiRP jego aktywności 

oraz współpracy z  partiami polityczny-

mi, branżowymi związkami zawodowy-

mi,a w szczególności z  NSZZP. 
 Kolejnym istotnym tematem pod-

kreślanym przez wszystkich prelegentów 

było zaangażowanie naszych stowarzy-

szeń i organizacji w planowanych prote-

stach społecznych, aktywności w cyber-
przestrzeni, uświadamianie lokalnych 

środowisk w niekonstytucyjności ustawy 

represyjnej oraz zagrożeń wynikających 

z przeprowadzanych zmian w ustroju 

Naszego Kraju. 

 W swoich wystąpieniach przedsta-
wiciele Komitetów dawali liczne przykła-

dy aktywności i przedkładali propozycje 

działań mających znalezienie jak naj-

większej ilości zwolenników i sojuszni-

ków Naszych działań w najbliższej przy-
szłości. Myślę ,że wszystkie zostaną 

przeanalizowane i zaopiniowane przez 

KOIU I FSSM RP i omówione na stronie 

internetowej. 

 Odrębnym zagadnieniem pozostają 

informacje prawne przekazane przez 
prof. Marka Chmaja oraz pozostałych 

występujących na spotkaniu prawników. 

Z uwagi na ich szczegółowość oraz wagą 

dokładne omówienie i streszczenie pozo-

stawiam koleżankom i kolegom organi-

zującym i protokołującym spotkanie. 

Jednak na podkreślenie zasługuje fakt, 
że przygotowane zabezpieczenie i obsłu-

ga prawna zasługuje na wyrazy uznania 

i obrazują ogrom pracy wykonanej przez 

przedstawicieli FSSM RP. 

 Spotkanie było nie tylko bardzo 

potrzebne i korzystne z powodów mery-
torycznych ,ale przede wszystkim poka-

zało na duże zaangażowanie ,aktywność 

i coraz większą konsolidacje środowisk 

mundurowych widzących cel i sens swo-

jego działania i aktywności. Podkreślano 
jednak, że planowane działania przewi-

dziane są w wielu obszarach i musimy 

przygotować się na kilka lat intensywnej 

działalności prawnej przed wieloma in-

stytucjami różnych instancji oraz w 

przestrzeni publicznej obejmującej także 
przygotowanie do najbliższych wyborów 

samorządowych i parlamentarnych. 

 Marek Osik 
Członek Prezydium  

ZW SEiRP w Olsztynie 
Koordynator KOIU na Warmię i Mazury 

(Ciąg dalszy ze strony 8) 

Spotkania z członkami OKIU 
Sierpień 

Łomża 8.08. - 10.00  Z. Czarnecki  A. 

     Rozenek 
Białystok 8.08.  16.00 - A. Rozenek 

   Z. Czarnecki 

Suwałki 9.08. - 10.00 – 12 ul Jana 

Pawła II Aqua Park  Z. Czarnecki 

Rzeszów 17.08. - 12,00 (Zaproszeni 
Filipek SLD, Skowrońska lub Gawlik 

PO,)  

Przemyśl 17.08 - 18.00 - A. Rozenek,  

A. Rapacki  

Przemyśl 17.08.- (zaproszony Rząsa z 

      PO) 
Nowy Sącz 18.08. - Z. Czarnecki  A. 

Rozenek,  ew. M. Dukaczewski A. Ra-

packi 

Bielsko Biała - 19.08. - Z. Czarnecki  

A. Rozenek, ew. M. Dukaczewski A. Ra-

packi 
Kielce 25.08. - A. Rozenek  

Radom 28.08 - A. Rozenek  

Opole 31.08 - A. Rozenek. 
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W siedzibie Rady Wojewódzkiej SLD w 

Olsztynie. Partii, której posłowie w 

Sejmie RP, jako jedyni, głosowali 

przeciw tzw. „pierwszej ustawie dezu-

bekizacyjnej”, 20 lipca 2017 r. blisko 

stu emerytów i rencistów munduro-
wych: policji, Wojska Polskiego, Stra-

zy Granicznej, Służby Więziennej, a 

także członków i sympatyków SEiRP 

z Warmii i Mazur, spotkało się z gen. 

Markiem Dukaczewskim i Prezyden-
tem FSSM RP Zdzisławem Czarnec-

kim.  

 

W spotkaniu wzięli także udział:  

 Władysław Mańkut – Przewodniczący 

Rady Wojewódzkiej SLD w Olsztynie 

 Jerzy K. Kowalewicz – Prezes ZW 

SEiRP w Olsztynie 

 Andrzej Leszczyński – koordynator 

działań antydepresyjnych w Olsztynie 

 Bogdan Micek – Prezes Olsztyńskie-

go Koła SEiRP 

T 
ematem spotkania była ocena sy-

tuacji jaka nastąpiła po wejściu w 

życie „drugiej ustawy represyjnej”, 

sposoby minimalizowania jej skutków 
przez skargi i odwołania od decyzji ZER, 

a także informacja o projekcie obywatel-

skiej ustawy zmieniającej, na mniej do-

legliwe, zapisy „drugiej ustawy represyj-

nej”. 

W 
 wypowiedziach wyrażano nie-

pokój o to, że ustawa z 2009 r 

pozwoliła i ośmieliła rządzą-

cych do kolejnych represji skierowanych 

do wszystkich służb mundurowych. 

Przekonanie, że kolejne środowiska 
mundurowe „dostaną za swoje”, jest nie-

mal powszechne i nie kryją się z takimi 

zamiarami władający Polską przygoto-

wując kolejne projekty represji, jak cho-

ciażby znany już projekt ustawy doty-
czących żołnierzy Wojska Polskiego, w 

którym przewidziane są „bez sądowe” 

odbieranie stopni wojskowych. 

Z 
ebrani wskazywali na fakt, że 

ustawy represyjne, ta pierwsza 

dotycząca „członków organizacji 
przestępczej”, jak i druga karząca 

„służących państwu totalitarnemu”, 

obecnie nie znajdują tzw. publicity, nie 

są widziane, słyszane, publikowane w 

mediach. Takie medialne przemilczanie 
ma stwarzać wrażenie, że „represje” zo-

stały nałożone słusznie, że dotyczą 

„niewielkiej” grupy społecznej, nie warto 

więc się tym tematem zajmować -  na-

głaśniając chociażby poszczególne indy-

widualne, tragedie 

D 
latego też zwrócono się do zapro-

szonych gości o wskazanie dróg, 

możliwości, sposobów na zacho-

(Ciąg dalszy na stronie 11) 

Spotkanie w Olsztynie 
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wanie tego wszystkiego co wypracowali-

śmy służąc uczciwie z oddaniem Polsce, 
jej legalnym władzom i społeczeństwu.  

C 
elowe, z premedytacją, omijanie w 

procesie legislacji „ustaw represyj-

nych” trzech podstawowych praw 

naruszających prawa człowieka i obywa-

tela wskazują jednoznacznie na złą wolę 
ustawodawcy, a są to: 

 

 - prawo nie działa wstecz 

 - nieuznanie praw legalnie naby-

tych, w legalnym państwie 

 - stosowanie odpowiedzialności 

zbiorowej 

 

G 
enerał Dukaczewski jak i Prezy-
dent Czarnecki w swoich wypo-

wiedział wskazywali na: 

 - konieczność masowego pisania od-

wołań i skarg na decyzje ZER: 

 - udzielania na szeroką skalę doradz-

twa prawnego i pomocy redakcyjnej w 

opracowaniu pism odwoławczych – 

objąć tym jak najszersze kręgi emery-
tów i rencistów mundurowych; 

 - przygotować się organizacyjnie do 

zebrania podpisów pod obywatelskim 

projektem ustawy przygotowywanej 

przez zespół legislacyjnych FSSM RP – 

projekt ustawy niebawem będzie udo-
stępniony; 

 - wspomagająco brać udział w manife-

stacjach obywatelskich skierowanych 

przeciwko kolejnych próbom ograni-

czenia wolności obywateli i niszczenia 
demokratycznego państwa prawa 

przez łamanie zapisów konstytucyj-

nych; 

 - koordynatorzy działań antyrepresyj-

nych w miejscach zamieszkania po-

winni nawiązać współpracę z przed-

stawicielami SLD i innymi partiami i 
organizacjami w celu organizacji 

wspólnych akcji protestacyjnych; 

P 
rzewodniczący Wojewódzkiego Za-

rządu SLD Władysław Mańkut za-

oferował mundurowym wszelką 

możliwą pomoc organizacyjną i udostęp-
nienie lokali (także w jednostkach tere-

nowych SLD) na spotkania i konferen-

cje. 

T 
rzygodzinne spotkanie nie obyło 

się bez pytań. Zgromadzeni byli 
zbudowani merytorycznością od-

powiedzi na nawet bardzo szczegółowe 

pytania dotyczycących, nie rzadko, 

spraw bardzo osobistych. 

Tak jak oczekiwano, wypowiedzi gości 

podniosły nieco poziom optymizmu i na-
dziei na złagodzenie ostrości represji, 

przynajmniej jeśli chodzi o „drugą usta-

wę represyjną”. 

Jarzy K. Kowalewicz 
Foto: Waldemar Hypś 

(Ciąg dalszy ze strony 10) 
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MSWiA WYJAŚNIA(?) 

 

Prezentujemy odpowiedz MSWiA z 17 lipca 2017 r. na nasze wystąpienie z mar-

ca br. do Premier Beaty Szydło, w którym zadaliśmy 10 pytań dotyczących re-

presyjnej ustawy emerytalnej z 16 grudnia 2016 r. Aż 4 miesiące zajęło urzędni-

kom ministerstwa przygotowanie odpowiedzi na nasze pytania i, standardowo 

już, są one dość pokrętne lub są unikami od rzetelnego wyjaśnienia poruszonych 
zagadnień. Ale niektóre są na tyle "ciekawe", że można je wykorzystać przy pisa-

niu odwołań od decyzji ZER obniżających nasze emerytury. 

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 mar-

ca 2017 r., nr L. dz. 65/2017, doty-

czące ustawy z dnia 16 grudnia 2016 

r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu 

emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzne-

go, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwy-

wiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Anty-

korupcyjnego, Straży Granicznej, Biu-

ra Ochrony Rządu, Państwowej Straży 
Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich 

rodzin (Dz. U. poz. 2270), uprzejmie 

przedstawiam następujące stanowisko 

odnośnie poszczególnych pytań zawar-

tych w ww. piśmie: 
1. Czy emerytura mundurowa wypra-

cowana za służbę przed i po 1990 roku 

i przyznana ustawą o zaopatrzeniu 

emerytalnym służb mundurowych z 

1994 r. jest „przywilejem" nadanym 

przez demokratyczne władze ustawo-
dawcze,  czy też  przez tzw. 

„totalitarny reżim"? 

Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopa-

trzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wy-

wiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

Biura Ochrony Rządu, Państwowej Stra-

ży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich 
rodzin, zwana dalej „ustawą zaopatrze-

niową", nie posługuje się pojęciem 

„przywileju", dlatego też nie można od-

nieść się do kwestii, jaka władza 

„przywilej" nadała. Ustawa zaopatrzenio-

wa reguluje zasady obliczania wysokości 

emerytury przyznawanej funkcjonariu-

szom poprzez wskazanie odpowiednich 

przeliczników podstawy wymiaru emery-
tury za poszczególne okresy służby, okre-

sy równorzędne ze służbą, inne okresy 

doliczane do wysługi emerytalnej, czy 

podwyższenia. Jedynie w uzasadnieniu 

projektów ustaw wprowadzających np. 

art. 15b, czy art. 15c ustawy 
zaopatrzeniowej, występuje pojęcie 

„przywilej" dla ogólnego zobrazowania 

korzystnych zasad obliczania wysokości 

emerytur przyznawanych funkcjonariu-

szom w stosunku do zasad obliczania 
wysokości emerytur z systemu po-

wszechnego. 

2. Dlaczego obniżane są świadczenia 

emerytalne funkcjonariuszy, wynika-

jące z ich lat służby po 1990 r. oraz 

lat pracy w instytucjach cywilnych, za 
którą odprowadzane były składki do 

powszechnego systemu ubezpieczeń, 

skoro okresy tej aktywności zawodo-

wej nie mają nic wspólnego ze służbą 

do 1990 r. na rzecz określonego przez 
ustawodawcę tzw. „totalitarnego" pań-

stwa i były dotychczas uznawane jako 

świadczenia nabyte słusznie i stanowi-

ły odrębne okresy służby? 

Zauważyć należy, że powyższe wynika z 

powszechnie dostępnego tekstu ustawy z 
dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie usta-

wy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjo-

nariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

(Ciąg dalszy na stronie 13) 

https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Korespondencja/Krajowa/2017.07.17_ODP_MSWiA_na_65-2017_FSSM.pdf
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Korespondencja/Krajowa/2017.03.17_PISMO_65-2017_FSSM_do_B.%20Szyd%C5%82o.pdf
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Korespondencja/Krajowa/2017.03.17_PISMO_65-2017_FSSM_do_B.%20Szyd%C5%82o.pdf
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Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wy-
wiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

Biura Ochrony Rządu, Państwowej Stra-

ży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich 

rodzin, zwanej dalej „ustawą dezubekiza-

cyjną", i jej uzasadnienie Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji nie 

posiada innych informacji w tym zakre-

sie. Toteż jedynie na marginesie wskazać 

należy, że ustawa ta sankcjonuje służbę 

na rzecz totalitarnego państwa nie tylko 
w zakresie bezpośrednio związanym z 

okresem tej służby. Ustawodawca wydaje 

się przyjmować, że gdyby nie określona 

służba, to dane osoby nie otrzymałyby 

ostatecznie świadczeń w wysokości 

uprzywilejowanej w stosunku do systemu 
powszechnego, zwłaszcza w kontekście 

świadczeń otrzymywanych przez „wielu 

ludzi walczących w tych latach o wol-

ność, niepodległość i prawa człowieka". 

Jednocześnie ustawodawca wprowadził 
możliwość wyłączenia nowych obostrzeń, 

m.in. w przypadku rzetelnego wykonywa-

nia zadań i obowiązków po dniu 12 wrze-

śnia 1989 r., w szczególności z naraże-

niem zdrowia i życia. Ustawodawca uznał 

zatem, że odebranie uprzywilejowania, 
zwłaszcza nieuzasadnionego, nie godzi w 

zasadę równości prawidłowo rozumianą 

jako równość w relewantnych okoliczno-

ściach, ale wręcz zmierza do jej pełniej-

szego zastosowania w kontekście demo-
kratycznego państwa prawnego, urzeczy-

wistniającego zasady sprawiedliwości 

społecznej. 

3. W jakich orzeczeniach Trybunału 

Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego 

oraz Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka, na które powołuje się pro-

jektodawca ustawy zawarte jest stwier-

dzenie, że świadczenia wynikające ze 

służby po roku 1990 są nabyte nie-

słusznie lub niegodziwie i jako takie 
nie podlegają ochronie? 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ad-

ministracji nie może odpowiedzieć na py-

tanie zawierające błędnie postawioną te-

zę. Co więcej, treść pytania wydaje się 

opierać na nadinterpretacji uzasadnienia 
ustawy dezubeizacyjnej. 

4. Jaki był zakładany zakres obniżenia 

rzekomo niesłusznie nabytych świad-

czeń emerytalnych funkcjonariuszy 

pełniących służbę w organach bezpie-

czeństwa państwa do 1990 roku, w po-

przedniej ustawie (popartej m.in. przez 
posłów Prawa i Sprawiedliwości), skoro 

według autorów obecnej ustawy repre-

sjonującej - jako jeden z głównych po-

wodów jej uchwalenia - jest niesłuszne 

nabycie praw emerytalnych przez tych 

funkcjonariuszy? 
Biorąc pod uwagę treść ustawy dezubeki-

zacyjnej i jej uzasadnienie można stwier-

dzić, że zakres obniżenia świadczeń przez 

uprzednią ustawę dezubekizacyjną był 

niewystarczający. W powyższym kontek-
ście zauważyć więc należy, że ustawą z 

dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie usta-

wy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy 

zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy 

o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjona-

riuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wy-

wiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

Biura Ochrony Rządu, Państwowej Stra-
ży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich 

rodzin (Dz. U. poz. 145) wprowadzono 

art. 15b, który określał, że okresy służby 

w organach bezpieczeństwa państwa 

podlegają zaliczeniu do emerytury w wy-

miarze po 0,7 % podstawy wymiaru 
(zamiast dotychczasowego 2,6%). Przy 

przeliczeniu wysokości emerytury nie 

stosowano zasady, zgodnie z ktorą za 15 

lat służby emerytura wynosi 40 podstawy 

wymiaru. 
5. Jakie były intencje wprowadzenia 

zapisu o zastosowaniu limitu maksy-

malnych świadczeń, w zakresie doty-

czącym całego okresu aktywności za-

wodowej - tzn. służby w organach bez-

pieczeństwa państwa przed i po 1990 
r. oraz okresów świadczenia pracy w 

instytucjach cywilnych, nie mających 

związku z organami bezpieczeństwa 

państwa przed i po 1990 r.? 

W ramach procedowania przedmiotowego 
projektu w lipcu 2016 r. zostały przepro-

wadzone uzgodnienia i konsultacje pu-

bliczne. W wyniku zgłoszonych uwag i po 

dokonaniu dodatkowej analizy, zgodnie z 

decyzją Kierownictwa MSWiA, został 

skierowany do dalszych prac projekt 
ustawy wprowadzający 

ww. limit. 

6. Dlaczego ustawodawca wprowadził 

(Ciąg dalszy ze strony 12) 

(Ciąg dalszy na stronie 14) 
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zapis o niewstrzymywaniu wykonania 

wydanej decyzji przez organ emerytal-
ny o obniżeniu świadczenia (art. 2 

ust. 3 ustawy o zmianie ustawy), sta-

wiając państwo w pozycji uprzywilejo-

wanej, mając jednocześnie świado-

mość, że z powodu wielu opinii o nie 

konstytucjonalności przepisów usta-
wy, świadczeniobiorcy będą składać 

masowe pozwy. Wydaje się, że proce-

sy sądowe będą długotrwałe i wielu 

poszkodowanych świadczeniobiorców 

nie dożyje prawomocnych orzeczeń. 
Czy to było właśnie intencją ustawo-

dawcy? 

Abstrahując od subiektywnego przyjęcia 

w zapytaniu szeregu tez, z uzasadnienia 

projektu ustawy (strona 32) wynika, że: 

„Przepis toki jest niezbędny dlo skutecz-
nego i jak najszybszego dokonania obni-

żenia świadczeń emerytalnych i rento-

wych byłych funkcjonariuszy pełniących 

służbę na rzecz totalitarnego państwa 

(oraz wdów i wdowców po nich), ponie-
waż postępowania sądowe w tym zakre-

sie toczyć się mogą latami (jak wskazuje 

doświadczenie pierwszej dezubekizacji)" . 

7. Dlaczego projektodawca wprowa-

dził opinię publiczną w błąd podając 

informację, że ustawa nie obejmuje 
funkcjonariuszy Milicji Obywatel-

skiej? 

Abstrahując po raz kolejny od subiek-

tywnie przyjętej w zapytaniu tezy (co do 

rzekomego wprowadzenia w błąd etc.) w 
zakresie skutkow dla byłych funkcjona-

riuszy Milicji Obywatelskiej (MO) związa-

nych z wejściem w życie tzw. ustawy 

dezubekizacyjnej Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 

wskazuje, iż: 
1) zakres podmiotowy nowelizacji (i 

ustawy) nie obejmuje, co do zasady, 

funkcjonariuszy MO; 

2) wyjątkiem od ww. zasady, w możli-

wym ujęciu stricte formalno-prawnym, 
są „funkcjonariusze MO", tj. osoby będą-

ce jedynie formalnie funkcjonariuszami 

MO, którzy faktycznie pozostawali na 

etatach Urzędu Bezpieczeństwa (UB) lub 

Służby Bezpieczeństwa [SB). W ujęciu 

formalno-prawnym za wyjątek potwier-
dzający ww. zasadę można uznać także 

sytuację osób pełniących służbę w jed-

nostkach MO w okresie do dnia 14 grud-

nia 1954 r.2 Przypadki takie należy 

uznać za wyjątkowe, także ze względów 

czasowych. Na skutek nowelizacji3 zmie-

niona została ustawa, w tym dodano art. 
13b ustawy, w którym zawarto zamknię-

ty katalog instytucji i formacji cywilnych 

oraz wojskowych, w  służbę - w okresie 

od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 

1990 r. - uznaje się za służbę na rzecz 

totalitarnego państwa w rozumieniu 
ustawy. Wykaz ww. rodzaju był koniecz-

ny z uwagi na fakt, iż przyjęcie do służby 

w charakterze milicjanta lub funkcjona-

riusza UB/SB nie zawsze korespondo-

wało z zakresem wykonywanych zadań, 
co wiązało się także z organizacyjnym 

powiązaniem MO i UB/SB. Tymczasem 

celem nowelizacji było zniesienie przywi-

lejów emerytalnych związanych z pracą 

w aparacie bezpieczeństwa PRL, tj. w 

jednostkach administracji w PRL, w któ-
rych wykonywano zadania UB/SB. Jak z 

kolei zostało szczegółowo omówione w 

uzasadnieniu projektu nowelizacji, ów-

cześnie obowiązujące regulacje jedynie w 

bardzo wybiorczy i nieprecyzyjny sposób 
odnosiły się do podstaw działania SB. 

Co więcej, nawet ustawa z dnia 14 lipca 

1983 r. o Urzędzie Ministra Spraw We-

wnętrznych i zakresie działania podle-

głych mu organów (Dz. U. poz. 172), nie 

dokonywała wyraźnego rozgraniczenia 
kompetencji dwóch podstawowych for-

macji resortu spraw wewnętrznych, tj. 

SB i MO6. W praktyce występowały więc 

sytuacje, że określeni funkcjonariusze 

MO w istocie byli angażowani na etatach 
funkcjonariuszy UB lub SB i realizowali 

zadania tych formacji. W konsekwencji 

rozstrzygające znaczenie w analizowa-

nym zakresie ma kwestia wykonywania 

przez określonych funkcjonariuszy za-

dań aparatu bezpieczeństwa PRL (UB 
lub SB). Wprowadzone na podstawie no-

welizacji obostrzenia znajdują zatem 

zastosowanie do osób pozostających for-

malnie „funkcjonariuszami MO", którzy 

faktycznie pozostawali na etatach 
(funkcjonariuszy) UB lub SB, a tym sa-

mym wykonywali zadania ww. formacji. 

Zastrzegając powyższe, podkreślenia wy-

maga, iż wynikający z analizowanego 

art. 13b ustawy zakres zastosowania 

przepisów dodanych przez nowelizację 
nie obejmuje - co do zasady - funkcjona-

riuszy MO. Analizowany katalog instytu-

cji i formacji - w których służbę uznaje 

(Ciąg dalszy ze strony 13) 

(Ciąg dalszy na stronie 15) 
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się za służbę na rzecz totalitarnego pań-

stwa w rozumieniu ustawy - nie obejmuje 
bowiem, ujętych w sposób generalny, 

funkcjonariuszy MO. Nowelizacja zresztą 

wprost wskazuje w przepisach, w których 

mogłyby występować wątpliwości (tj. art. 

13b ust. 5 lit. a tiret drugie, lit. e tiret 

pierwsze i drugie ustawy), na wyłączenia 
dotyczące MO. Toteż ewentualne wypo-

wiedzi publiczne Kierownictwa Minister-

stwa Spraw Wewnętrznych i Administra-

cji wskazujące, iż zasadniczo emerytury i 

renty byłych funkcjonariuszy MO nie ule-
gną obniżeniu, znajdują oparcie w treści 

art. 13b ustawy7. 

8. W jakiej ustawie emerytalnej funk-

cjonariusze mają zagwarantowany 

wskaźnik 2,7 % za każdy rok służby 

powyżej piętnastego roku służby? 
Powyższe zapytanie zawiera wniosek o 

przedstawienie interpretacji przepisów. W 

związku z powyższym należy wskazać, że 

przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa są dostępne m.in. na stronie inter-
netowej Rządowego Centrum Legislacji. 

Tryb udostępniania informacji o obowią-

zującym prawie został uregulowany w 

ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłasza-

niu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 296, z poźn. zm.), która przewiduje 

obowiązek ogłoszenia i udostępniania 

ww. aktów. Podkreślić należy, że MSWiA 

nie jest zobowiązane, co do zasady, do 

udzielania porad prawnych. O interpreta-
cję przepisów zainteresowani mogą zwro-

cić się np. do działających na rynku 

usług tego rodzaju adwokatów i radców 

prawnych. 

9. Dlaczego został wprowadzony 

wskaźnik 0,0 % za lata służby w orga-
nach na rzecz „totalitarnego" państwa, 

skoro taka wysokość wskaźnika nie 

istnieje w systemie ubezpieczeniowym 

państwa, 

a w wielu przypadkach (poza funkcjo-
nariuszami, którzy nie pracowali i nie 

pełnili służby po roku 1990) odbiera to 

prawo do zabezpieczenia społecznego 

za okres służby do 1990 r. - gwaranto-

wanego w art. 67 Konstytucji RP, co 

podkreślał wielokrotnie przedstawiciel 
Biura Legislacyjnego Senatu? 

Istota zmian legislacyjnych polega wła-

śnie na wprowadzaniu do istniejącego 

porządku prawnego „zmian", a więc ure-

gulowań odmiennych od już występują-

cych. Należy zwrócić uwagę na art. 18 

ust. 3 ustawy zaopatrzeniowej, zgodnie z 
którym w przypadku gdy suma emerytu-

ry obliczonej na podstawie art. 15a tej 

ustawy przysługującej łącznie z emerytu-

rą z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

jest niższa od kwoty najniższej emerytu-

ry, emeryturę przyznawaną funkcjona-
riuszom podwyższa się w taki sposób, 

aby suma tych emerytur nie była niższa 

od kwoty najniższej emerytury. Ponadto 

zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy zaopa-

trzeniowej kwota emerytury lub renty co 
do zasady nie może być niższa od kwoty 

najniższej emerytury lub renty. Toteż 

można przyjąć, iż w analizowanym zakre-

sie jest zagwarantowane zabezpieczenie 

społeczne. 

10. Czy Komisje Kwalifikacyjne powo-
łane zgodnie z uchwałą nr 69 Rady Mi-

nistrów z dnia 21.05.1990 r. poświad-

czały nieprawdę wystawiając byłym 

funkcjonariuszom Służby Bezpieczeń-

stwa opinie, stwierdzające spełnienie 
przez nich wymogów przewidzianych 

dla funkcjonariusza określonym w 

ustawie i posiadanie kwalifikacji mo-

ralnych do pełnienia służby w Policji, 

UOP? 

Abstrahując od nadinterpretacji uregulo-
wań tzw. ustawy dezubekizacyjnej można 

jedynie zauważyć, że 

obowiązujące przepisy nie przewidują 

trybu weryfikacji ustaleń i opinii ww. ko-

misji kwalifikacyjnych. 
 

Do wiadomości: 
1. Pani Beata Kempa - Minister, Członek Rady 
Ministrow w Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strow (dot. pisma z dnia 
22 marca 2017 r„ nr SPRM.2326.3.6.2017.DS) 
2. Pan Henryk Kowalczyk - Minister, Członek 
Rady Ministrów, Przewodniczący Stałego Ko-
mitetu Rady Ministrów 
3. Pan Adam Bodnar- Rzecznik Praw Obywa-
telskich 
4. Pani Danuta Przywara - Prezes Zarządu 

Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka 
ul. Stefana Batorego 5 
02-591 Warszawa, Polski 
mswia.gov.pl 
tel. +48 22 601 53 25 
fax +48 22 849 3101 
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Na portalu MSWiA zamieszczono wczo-

raj (6.07.2017 - przyp. JKK) tasiemcowy 

tekst wyliczający enumeratywnie osią-

gnięcia ministra Mariusza Błaszczaka. 

Aż trudno uwierzyć jak wiele dobrego 
uczynił jeden skromny człowiek. 

 

Przywracamy posterunki zlikwidowa-

ne przez poprzedni rząd 

W latach 2007-2015 koalicja PO-PSL zli-

kwidowała 418 z 817 posterunków Policji. 
Zamknięcie ponad połowy polskich poste-

runków nie tylko obniżyło poczucie bez-

pieczeństwa mieszkańców, ale nie przy-

niosło nawet oczekiwanych oszczędności. 

Od zeszłego roku przywracamy posterunki 
tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Prze-

prowadziliśmy ponad 12 tys. spotkań, 

w których wzięło udział 217 tys. osób. Ich 

opinie były jednym z decydujących czyn-

ników przy ponownym otwieraniu poste-

runków. Do 3 lipca 2017 r. przywrócili-
śmy już 51 jednostek Policji, przede 

wszystkim w małych miejscowościach. 

 Zapewniamy służbom nowoczesny 

sprzęt i wyposażenie 

Minister Błaszczak wielokrotnie podkre-
ślał, że jego obowiązkiem jest zapewnienie 

służbom odpowiednich warunków 

do wypełniania zadań. W tym celu po-

wstał Program Modernizacji Służb Mun-

durowych. Do 2020 r. ponad 9,2 mld zło-

tych będzie przeznaczone na nowoczesny 
sprzęt, rozbudowę infrastruktury 

oraz wzrost wynagrodzeń. Ten prioryteto-

wy projekt MSWiA powstał w nawiązaniu 

do programu modernizacyjnego zapocząt-

kowanego przez rząd premiera Jarosława 
Kaczyńskiego w 2007 r. 

Uruchomiliśmy Mapę Zagrożeń Bezpie-

czeństwa 

Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to inte-

raktywne narzędzie, które umożliwia każ-

demu mieszkańcowi sprawdzanie 
i anonimowe przekazywanie najważniej-

szych informacji dotyczących zagrożeń 

w najbliższej okolicy. Wskazuje też miej-

sca, na które Policja, zdaniem obywateli, 

powinna zwrócić szczególną uwagę. Zain-
teresowanie mapą rośnie.  Do tej pory od-

notowano 395 521 zgłoszeń. Każde jest 

weryfikowane przez policję (część się 

np. powiela, część nie potwierdza). Funk-

cjonariusze potwierdzili prawie 40% zgło-

szeń i na mapę naniesiono ich do 22 

czerwca 2017 ponad 157 261. MZB działa 

już w całej Polsce.  Jest ciągle modyfiko-

wana i uaktualniana. To sposób, by za-

chęcić wszystkich do współpracy na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa. 

Dzielnicowi są bliżej obywateli 

Program „Dzielnicowy bliżej nas” ułatwił 

obywatelom kontakt z dzielnicowym. 

Zgodnie z jego założeniami, dzielnicowi nie 
są obciążani dodatkowymi obowiązkami 

i pracą biurową. W ten sposób mogą po-

święcić więcej czasu na sprawy swojego 

rejonu. Dodatkowo, mieszkańcy otrzymali 

wygodne narzędzie do wyszukiwania 

i kontaktu ze swoim dzielnicowym. 
Za pośrednictwem uruchomionej 

przez nas aplikacji „Moja Komenda” każdy 

Polak może uzyskać informacje 

o wszystkich obiektach policyjnych do-

stępnych dla interesantów, a także dane 
kontaktowe do ponad 8 tys. dzielnicowych 

z całego kraju. Od początku działania 

aplikacja została pobrana 77 886 razy. 

Aktywnie używa jej 24 758 osób. Program 

przewiduje także nowe szkolenia 

dla dzielnicowych. Kładą one nacisk 
na kształcenie umiejętności wzmacniają-

cych kontakt z obywatelami. Obecnie 

w Polsce pracuje ok. 8 tysięcy dzielnico-

wych. Docelowo dzielnicowi mają stano-

wić ok. 10 proc. wszystkich funkcjonariu-
szy. 

Ustawa antyterrorystyczna daje służ-

bom narzędzia do zapewnienia bezpie-

czeństwa 

W obliczu rosnącego zagrożenia terrory-

stycznego na świecie szczególnie ważne 
jest aby służby odpowiedzialne 

za bezpieczeństwo dobrze koordynowały 

swoje działania. Przepisy ustawy antyter-

r o r y s t y c z n e j  p o m o g ł y  z a d b a ć 

o bezpieczeństwo uczestników szczytu 
NATO oraz Światowych Dni Młodzieży. 

Na jej podstawie wydalono z Polski obywa-

teli innych krajów podejrzewanych 

o związki z organizacjami terrorystyczny-

mi. Dodatkowym efektem ustawy jest też 

zmniejszenie liczby fałszywych alarmów 
bombowych. Są one bardzo kosztowane 

dla służb. W I kwartale 2016 odnotowano 

ich 128, a w I kwartale 2017 już tylko 61 

czyli o 67 mniej. W rządzie PO-PSL od 

(Ciąg dalszy na stronie 17) 
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2009 roku trwały prace nad projektem 

ustawy o rozpoznawaniu, przeciwdziała-
niu i zwalczaniu terroryzmu. Mimo upły-

wu kilku lat, dokument nie powstał. 

Polacy czują się bezpieczniej niż kie-

dykolwiek 

Według niedawnego badania CBOS, aż 

89% Polaków uważa, że w Polsce żyje się 
bezpiecznie. To najwyższy poziom 

w historii tych badań, czyli od 1987 ro-

ku. W stosunku do poprzedniego roku 

o d s e t e k  o s ó b  z a d o w o l o n y c h 

z bezpieczeństwa w naszym kraju wzrósł 
o 9 punktów procentowych. W stosunku 

do 2015 r. wzrost wyniósł aż 23 punkty 

procentowe. 95% Polaków uważa swoją 

najbliższą okolicę za bezpieczną. 

Badanie CBOS „Opinie o bezpieczeństwie 

i zagrożeniu przestępczością”  przeprowa-
dzono metodą wywiadów bezpośrednich 

(face-to-face) wspomaganych komputero-

wo (CAPI) w dniach 30 marca – 6 kwiet-

nia 2017r. na liczącej 1075 osób repre-

zentatywnej próbie losowej dorosłych 
mieszkańców Polski. 

Prowadzimy odpowiedzialną politykę 

migracyjną 

Poprzednie kierownictwo MSW zgodziło 

się na zagrażającą bezpieczeństwu Pola-

ków koncepcję automatycznego rozdziału 
kwot imigrantów pomiędzy kraje UE. De-

cyzja ta złamała wcześniejsze ustalenia 

z krajami Grupy Wyszehradzkiej, 

a przez to naraziła  Polskę na utratę wia-

rygodności. Obecne kierownictwo MSWiA 
powróciło do prowadzenia suweren-

nej  polityki naszego kraju na forum Unii 

Europejskiej. Minister Mariusz Błaszczak 

na forum międzynarodowym stanowczo 

sprzeciwia się stałym mechanizmom roz-

działu imigrantów. Przekonuje też pozo-
stałe państwa członkowskie o potrzebie 

odzyskania kontroli nad zewnętrznymi 

granicami UE. Natomiast na forum Gru-

py Wyszehradzkiej szef MSWiA dąży 

do wzmocnienia jej roli i współpracy re-
gionalnej w ramach polityki europejskiej. 

Służby dokładniej sprawdzają cudzo-

ziemców 

Dotychczas obowiązujące przepisy nie 

dawały wystarczającej gwarancji, 

że wjazd i pobyt cudzoziemca 
na terytorium Polski nie stanowią zagro-

żenia dla bezpieczeństwa państwa 

i obywateli. Dlatego przygotowaliśmy 

zmianę ustawy ustawa o udzielaniu cu-

dzoziemcom ochrony na terytorium RP. 

Zgodnie z nowymi rozwiązaniami służby 

będą miały więcej czasu – nie 7, a 45 dni 

– na sprawdzenie cudzoziemca. Ponadto 
termin 45-dniowy może zostać przedłużo-

ny o kolejne 14 dni. Dotychczasowy, zbyt 

krótki termin sprawdzenia cudzoziemca 

nie gwarantował rzetelnego zebrania in-

formacji przez służby. 

Pomagamy naszym partnerom dbać 
o szczelność granic 

Okazujemy naszą solidarność wobec 

partnerów i reagujemy na ich potrzeby. 

Polska Straż Graniczna aktywnie wspiera 

ochronę zewnętrznej granicy UE. Od po-
czątku 2016 r. funkcjonariusze biorą 

udział w licznych misjach koordynowa-

nych przez Frontex. Odbyli już dziesiątki 

misji w 17 krajach. Największego wspar-

cia udzieliliśmy Grecji, Bułgarii, Węgrom, 

Słowenii i Macedonii. Do 27 czerwca 
2017 r. wsparcie SG dla naszych partne-

rów wyniosło aż 8693 osobo/dni. Obec-

nie na misjach zagranicznych przebywa 

ponad 100 osób. 

Agencja Frontex na stałe zostanie 
w Warszawie 

E u r o p e j s k a  S t r a ż  G r a n i c z n a 

i Przybrzeżna znana jako Frontex to unij-

na agencja, która zajmuje się między in-

nymi pomocą w zarządzaniu granicą ze-

wnętrzną UE oraz monitorowaniem prze-
pływu osób. Dzięki wysiłkom obecnego 

rządu jej stała siedziba znajdzie się 

w Warszawie. Negocjacje udało się za-

kończyć w wyjątkowo krótkim czasie, mi-

mo że poprzedni rząd przez kilka lat nie 
był w stanie do tego doprowadzić. 

To, że Warszawa będzie stałą siedzibą 

agencji świadczy o wzmacnianiu roli Pol-

ski w ochronie granic zewnętrznych Unii 

Europejskiej. Podpisanie umowy 

o siedzibie Frontex jest również wyrazem 
odpowiedzialności i solidarności w dobie 

kryzysu migracyjnego w całej Unii Euro-

pejskiej. 

Więcej pieniędzy dla OSP 

Zarówno w 2016 roku, jak i w 2017 roku 
MSWiA zwiększyło kwoty dotacji dla OSP. 

W 2016 roku Ochotnicze Straże Pożarne 

otrzymały zwiększoną, w stosunku 

do roku poprzedniego, kwotę 109 mln zł, 

natomiast w 2017 roku dotacja wzrosła 

o 15 mln zł – do ponad 124 mln zł. Jed-
nostki OSP zostały również objęte 

„Programem Modernizacji Policji, Straży 

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej 

i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-

(Ciąg dalszy ze strony 16) 
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2020” i w ciągu czterech lat otrzymają 

z tego programu 501 mln zł. W ubiegłym 
roku wprowadziliśmy nowe zasady przy-

znawania dotacji dla Ochotniczych Stra-

ży Pożarnych. Naszym celem było i jest 

zapewnienie bardziej optymalnego 

i transparentnego podziału środków fi-

nansowych na poszczególne wojewódz-
twa, stosownie do liczby jednostek OSP. 

Zależy nam, aby propozycje mogli zgła-

szać strażacy z poszczególnych jednostek 

OSP i wstępnie uzgadniać je już na  po-

ziomie powiatu, gdyż to tam istnieje naj-
lepsze rozeznanie lokalnych potrzeb. 

Usprawniamy nadzór nad służbami 

mundurowymi 

Cywilny nadzór nad umundurowanymi 

służbami porządku publicznego to dziś 

standard w krajach demokratycznych. 
Do tej pory jednak, Minister Spraw We-

wnętrznych i Administracji nie miał real-

nych instrumentów, które pozwalałyby 

mu spełniać tę funkcję wobec Policji, 

Straży Pożarnej, Straży Granicznej 
i Biura Ochrony Rządu. 

Służby takie jak Policja dysponują szcze-

gólnymi uprawnieniami wobec obywateli. 

Polacy mają prawo oczekiwać, że pracują 

one zgodnie z najwyższymi standardami. 

Dlatego zgodnie z zapowiedzią ministra 
Mariusza Błaszczaka, w MSWiA powsta-

nie Biuro Nadzoru Wewnętrznego. Dzięki 

temu służby nie będą sędzią we własnej 

sprawie. 

Obniżamy wysokie emerytury byłych 
funkcjonariuszy SB 

Świadczenia byłych funkcjonariuszy SB 

sięgały nawet 19 tys. zł. Tak zwana usta-

wa dezubekizacyjna obniża procentowy 

wymiar emerytury z 0,7% do 0% podsta-

wy wymiaru za każdy rok służby na rzecz 
totalitarnego państwa w latach 1944-

1990. Obniżeniu ulegną także renty ro-

dzinne i renty inwalidzkie. Przepisy wpro-

wadzają także maksymalne kwoty emery-

tur i rent: 
– Obniżona  emerytura nie będzie mogła 

przekraczać miesięcznej kwoty przecięt-

nej emerytury wypłaconej z ZUS 

w ostatnim miesiącu kwartału poprze-

dzającego datę ogłoszenia ustawy (ok. 

2053 zł). 
– Obniżona renta inwalidzka nie będzie 

mogła przekraczać miesięcznej renty 

z tytułu niezdolności do pracy wypłaco-

nej przez ZUS (ok. 1543,05 zł). 

– Obniżona renta rodzinna nie będzie 

mogła przekraczać miesięcznej kwoty 

przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej 
przez ZUS (ok. 1725,33 zł). 

Na wysokim poziomie zapewniliśmy 

bezpieczeństwo uczestnikom Świato-

wych Dni Młodzieży i Szczytu NATO 

Zabezp ieczen ie  Szczytu NATO 

oraz Światowych Dni Młodzieży  – dwa 
największe wyzwania organizacyjne 

ostatnich lat przebiegały zgodnie 

z planem. Łącznie w zabezpieczenie 

szczytu NATO zaangażowanych zostało 

około 10 tys. funkcjonariuszy służb pod-
ległych MSWiA. O bezpieczeństwo 

uczestników Światowych Dni Młodzieży 

dbało w sumie ponad 45 tys. funkcjona-

riuszy MSWiA, w tym ponad 20 tys. poli-

cjantów, ok. 14,6 tys. funkcjonariuszy 

Straży Granicznej, ok. 10 tys. strażaków 
Państwowej Straży Pożarnej i ok. 800 

funkcjonariuszy BOR. Podczas ŚDM 

służby wykazały się znakomitym współ-

działaniem i profesjonalizmem, co zostało 

zauważone przez mieszkańców i gości 
z zagranicy. Fachowość polskich służb 

została doceniona przez samego Papieża 

Franciszka, dziennikarzy z całego świata, 

a także pielgrzymów, których 

np. w czasie mszy w Brzegach było około 

2,5 miliona. Dzięki temu zmieniło się po-
strzeganie kompetencji polskich władz 

i instytucji państwowych w zakresie za-

pewnienia bezpieczeństwa. 

Przywróciliśmy Karpacki Oddział 

Straży Granicznej 
Biorąc pod uwagę aktualną sytuację 

w Europie, a zwłaszcza kryzys migracyj-

ny, przywrócono zlikwidowany za rządów 

PO-PSL Karpacki Oddział Straży Gra-

nicznej z siedzibą w Nowym Sączu. Nowa 

jednostka objęła swoim zasięgiem teren 
województwa małopolskiego. Było to 

szczególnie istotne w kontekście odbywa-

jących się w Krakowie Światowych Dni 

Młodzieży. Decyzja o likwidacji oddziału 

w 2013 roku była irracjonalna. 
D b a m y  o  b e z p i e c z e ń s t w o 

w cyberprzestrzeni 

Rozwój Internetu sprawia, że tak zwane 

cyberataki stają się coraz częstsze. Wy-

chodzimy naprzeciw temu zagrożeniu. 

Aktywnie uczestniczymy w opracowaniu 
pierwszej rządowej strategii cyberbezpie-

czeństwa. W strukturach Policji powstało 

t e ż  B i u r o  d o  W a l k i 

(Ciąg dalszy ze strony 17) 
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z Cyberprzestępczością. Do jego głów-

nych zadań należy rozpoznawanie, zapo-
bieganie i zwalczanie cyberprzestępczo-

ści oraz ujawnianie i ściganie sprawców. 

Biuro wspiera jednostki terenowe Policji 

w zwalczaniu cyberprzestępczości, koor-

dynuje działania o zasięgu krajowym 

i międzynarodowym, a także zajmuje się 
wprowadzeniem najnowocześniejszych 

r o z w i ą z a ń  d o  w a l k i 

z cyberprzestępczością. Opracowuje tak-

że propozycje zmian prawnych regulują-

cych problematykę zwalczania tego typu 
przestępstw. 

Minister Mariusz Błaszczak patronuje 

również Letniej Szkole Cyberbezpieczeń-

stwa organizowanej przez Wyższą Szkołę 

Policji w Szczytnie. 

Nowelizacja ustawy o policji 
W lipcu 2014 roku zapadł wyrok Trybu-

nału Konstytucyjnego w sprawie ustawy 

o  p o l i c j i ,  a  d o k ł a d n i e  – 

o wykorzystywaniu technik operacyj-

nych przez służby specjalne i policję. 
Termin realizacji wyroku TK upływał 

w lutym 2016 roku, lecz koalicji PO-PSL 

nie udało się uchwalić nowych przepi-

sów. Gdyby nowa ustawa nie wyszła 

w życie do 6 lutego 2016 roku doszłoby 

do paraliżu służb specjalnych i policji. 
Znowelizowane przez obecny rząd prze-

pisy dały służbom odpowiednie narzę-

dzia, by na wysokim poziomie zapewnić 

bezpieczeństwo Polakom. Dzięki ustawie 

udało się m.in. ująć groźnego bandytę 
na Malcie. 

G o d z i w e  w y n a g r o d z e n i a 

dla mundurowych 

Funkcjonariusze służb mundurowych 

wykonują trudną i odpowiedzialną służ-

bę. To od nich na co dzień zależy bezpie-
czeństwo Polaków. Chroniąc je, nierzad-

ko narażają własne zdrowie, a nawet 

życie. Dlatego zasługują, aby za swój 

wysiłek otrzymywać należyte wynagro-

dzenie. Zgodnie z Programem Moderni-
zacji Służb Mundurowych, od 1 stycznia 

2017 r. funkcjonariusze otrzymali śred-

nio 253 zł podwyżki na etat. Wzrost wy-

nagrodzeń objął tez pracowników cywil-

nych i przeciętnie wynosi 250 zł 

na stanowisko. Od 1 stycznia 2019 r. 
zostanie uruchomiona kolejna transza 

podwyżek – średnio 309 zł na etat. 

Oznacza to, że w 2020 r. funkcjonariu-

sze będą zarabiać średnio o 609 zł wię-

cej. Z kolei wynagrodzenia pracowników 

wzrosną średnio o 597 zł. 

Nowa ustawa o Regionalnych Izbach 
Obrachunkowych wzmacnia ich kon-

trolną funkcję 

Przygotowane przez MSWiA nowe przepi-

sy regulujące działalność Regionalnych 

Izb Obrachunkowych wzmacniają kon-

trolną i pomocniczą funkcję Izb. Dotych-
czasowe rozwiązania nie pozwalały 

w pełni na kontrolę i sygnalizowanie 

działań niebezpiecznych dla finansów 

publicznych, a także na zapobieganie 

tym zjawiskom. Wprowadzone zmiany 
funkcjonowania oraz organizacji izb po-

zwolą szybciej i lepiej reagować 

na przypadki pogarszającego się stanu 

finansów poszczególnych samorządów. 

Dzięki temu ich pozycja gospodarcza 

będzie stabilniejsza.  Jaskrawym przy-
kładem niebezpiecznego zadłużania jest 

gmina Ostrowice w woj. zachodniopo-

morskim,  w  które j  zadłużen ie 

w ostatnim czasie wyniosło blisko 400 

proc. wysokości rocznego budżetu! Pla-
nowane jest także wprowadzenie możli-

wości łatwiejszego ustanowienia zarządu 

komisarycznego w rezultacie braku sku-

teczności w wykonywaniu zadań pu-

b l i c z n y c h  o r a z  r o z w i ą z a n i a 

lub odwołania organu wykonawczego 
w sytuacji powtarzającego się narusza-

nia prawa.  Projekt, poprzez uszczelnie-

n i e  i  w z m o c n i e n i e  n a d z o r u 

nad gospodarką finansową jednostek 

samorządu terytorialnego, wywoła pozy-
tywne skutki społeczne i gospodarcze. 

Obywatele szybciej otrzymują akty 

stanu cywilnego 

27 sierpnia 2016 r.  weszła w życie no-

welizacja ustawy – Prawo o aktach sta-

nu cywilnego, która usprawnia pracę 
urzędów stanu cywilnego i poprawia ob-

sługę obywateli. Wprowadzone zmiany 

między innymi  przyznają pracownikom 

USC, a nie jak dotychczas wyłącznie kie-

rownikom USC bądź ich zastęp-
com  uprawnienia do przenoszenia 

do rejestru stanu cywilnego aktów spo-

rządzonych w papierowych księgach. 

Rozwiązanie to przyspiesza proces prze-

noszenia aktów, jak i wydawanie odpi-

sów. Do centralnego rejestru miesięcznie 
jest przenoszonych ok. 360 tys. aktów 

stanu cywilnego. Kolejną wprowadzaną 

zmianą jest rozszerzenie uprawnień 

(Ciąg dalszy ze strony 18) 

(Ciąg dalszy na stronie 20) 
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 do unieważnienia w trybie administracyj-

nym aktów stanu cywilnego i wzmianek 

dodatkowych, co umożliwia szybkie wy-
cofywanie błędnych dokumentów. 

Państwowa Służba Ochrony zamiast 

BOR 

PSO będzie elitarną służbą wyspecjalizo-

waną w ochronie najważniejszych osób 

w państwie. Przygotowany w marcu pro-
jekt przewiduje gruntowną modyfikację 

formacji, jaką do tej pory było BOR. 

W Państwowej  Służbie Ochrony wprowa-

dzone zostaną przepisy usprawniające 

procedury oraz czynności ochronne. 
Służbę w niej pełnić będzie więcej funk-

cjonariuszy. Opracowane zostaną nowe 

zasady naboru. Pracą PSO będzie kiero-

wał komendant, który otrzyma status 

centralnego organu administracji rządo-

wej, co przyspieszy i usprawni proces 
decyzyjny. Nowa ustawa przewiduje, 

że ochroną PSO objętych zostanie więcej 

obiektów administracji państwowej. 

Obecnie za ich bezpieczeństwo odpowie-

dzialne są  niejednokrotnie  firmy ochro-
niarskie, które nie zawsze są w stanie 

zapewnić odpowiednie standardy ochro-

ny. 

Przykłady skutecznego działania 

służb MSWiA 

W lutym 2016 r. policjanci z grupy pości-
gowej z Poznania oraz z Centralnego Biu-

ra Śledczego Policji wytropili i zatrzymali 

Kajetana P. podejrzanego o  bestialskie 

morderstwo młodej kobiety w Warszawie. 

Uciekał przez Niemcy do Włoch, stąd pro-
mem na Maltę. Został zatrzymany 

na lotnisku, zamierzał ukryć się 

w jednym z krajów Afryki Północnej. 

W maju 2016 r. policjanci zatrzymali po-

dejrzewanego o podłożenie ładunku wy-

buchowego w jednym z autobusów miej-
skich we Wrocławiu. To było 5 dni nie-

zwykle intensywnej walki z czasem.  Za-

trzymany 22-letni student jednej 

z włocławskich uczelni nigdy wcześniej 

nie był notowany. Był zaskoczony tym, 
że Policja do niego dotarła. 

W lutym stołeczni policjanci odzyskali 

obrazy autorstwa Jana Matejki i Michała 

Borucińskiego, a w Łodzi wielkopolscy 

policjanci zatrzymali fałszywego konwo-

jenta, który w lipcu 2015 r. zniknął wraz 
z ponad 8 mln zł. 

W czerwcu 2017 r. Policja wspólnie 

z Państwową Inspekcją Sanitarną prze-

prowadziła działania wymierzone prze-

ciwko obrotowi środkami zastępczymi, 

tzw. dopalaczami. Akcja objęła cały kraj. 

Zabezpieczono 5 tys. opakowań dopala-
czy oraz znaczne ilości narkotyków. Za-

trzymanych zostało 67 osób. 

W lutym 2017 roku Funkcjonariusze 

z Nadbużańskiego Oddziału Straży Gra-

nicznej wspólnie z Lubelskim Wydziałem 

Zamiejscowym Departamentu ds. Prze-
stępczości Zorganizowanej i Korupcji Pro-

kuratury Krajowej rozbili międzynarodo-

wą zorganizowaną grupę przestępczą. 

Grupa trudniła się przemytem ludzi 

z Azji do Europy. 
Funkcjonariusze bardzo często wykazują 

się także postawą służby, m.in. 

w czerwcu policjantki ze stołecznego wy-

działu eskortowały rodzącą kobietę, która 

dzięki ich pomocy dotarła na czas 

do jednego z warszawskich szpitali. 
W czerwcu tego roku policjanci 

z poznańskiej drogówki brali udział 

w nietypowej interwencji. Podczas służby 

na autostradzie zatrzymali samochód 

ciężarowy z podejrzeniem, że kierowca 
może być pod wpływem alkoholu. Okaza-

ło się, że mężczyzna dostał udaru. Szyb-

ka reakcja funkcjonariuszy i pogotowia 

ratunkowego zapobiegła tragedii. 

 

2017.07.06 

Minister Spraw Wewnętrznych i Admi-

nistracji Mariusz Błaszczak (PiS) 
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Ustawa dezubekizacyjna wchodzi w 
życie, IPN sprawdzi ponad 191 tys. 
mundurowych emerytów 
Dlaczego obcięli mi o 75 procent eme-

ryturę? Bo już po zwycięstwie 
"Solidarności" - od września 1989 do 

lipca 1990 r. - studiowałem w Akade-

mii Spraw Wewnętrznych. Komu usta-

wa dezubekizacyjna obniży emerytu-

rę? 

Naprawiałem radiostacje 
Jerzy, lat 63, pracownik wydziału łączno-
ści. Miał 3300 zł netto emerytury, od 1 
października będzie dostawał 1716 zł 
netto 
Siedzę w domu, akurat fajny film o pta-

kach leciał. Dzwoni domofon. Żona w 

kuchni naczynia myła i każe mi odebrać. 

Podnoszę słuchawkę. – Poczta, list pole-

cony dla pana mam – słyszę. 

– Jakiś mandat pewnie? – pytam. 
– Nie z zakładu emerytalnego. Pewnie 

podwyżkę emerytury pan dostał – mówi 

listonosz. 

Wpuszczam go na górę, kwituję odbiór. 

Siadam na kanapę. Żona przybiega ze 
ścierą i każe otwierać kopertę. 

– Co ty przede mną ukrywasz, jakiś do-

datek ci przyznali? – od razu się na mnie 

rzuca. 

– Kobieto, nic nie wiem o żadnym dodat-

ku. Uspokój się – mówię i przedzieram 
kopertę. Wypada pismo. Na nagłówku 

nadawca „Zakład Emerytalno-Rentowy 

MSWiA”. A dalej „Informujemy, że decy-

zją z dnia tego i tego wymiar pana emery-

tury ulega zmianie i od dnia 1 październi-
ka będzie wynosił 2060 zł brutto”. I w 

tym momencie jakby mi oczy zaszły 

mgłą. Gorąco mi się zrobiło, a co było 

dalej, to już znam z opowiadań żony. Po-

dobno zgiąłem kopertę i nie mogłem prze-

stać kląć. 
Zamknąłem się w łazience i płakałem. Po 

dwóch godzinach żona waliła w drzwi i 

kazała otworzyć. Myślała, że coś sobie 

zrobię. 

Panie, jakim trzeba być skurwysynem, 
aby takie decyzje podejmować. I za co? 

Za to, że w warsztacie naprawiałem ra-

diostacje? 

07 zgłoś się 
Skończyłem na początku lat 70. Techni-
kum Elektryczne w Słupsku. Zacząłem 

pracować na kolei jako pomocnik maszy-

nisty. Bo u mnie ojciec kolejarz, siostra 

kolejarz, mama sprzątaczka na kolei. 

Miałem kontynuować tradycje rodzinne. 

W 1975 roku poszedłem do wojska do 
służby zasadniczej .  Byłem w 

„rakietówce”. Służyłem na urządzeniu, 

które prowadziło symulacje nalotów. Wy-

szedłem ze stopniem kaprala. Ale wojsko 

chciało mnie dalej u siebie, planowali 
skierować mnie na kurs chorążych. Mia-

łem pójść na zielony poligon, bo wojska 

rakietowe urzędują na poligonach. 

Nie bardzo chciałem. Ja spokojny czło-

wiek jestem i zabawy w wojnę mnie nie 

bawią. Zatrudniłem się jako inspektor do 
spraw technicznych w Przedsiębiorstwie 

Gospodarki Mieszkaniowej. Chodziłem na 

odbiory techniczne. Zarabiałem 2800 zło-

tych. 

Ale kolega zaczął pracować w 
„przewodówce” w Milicji Obywatelskiej. 

Na imieninach mówi: „Jurek, przyjdź do 

nas”. Złożyłem papiery. Sprawdzali koli-

gacje rodzinne, kto za granicą, kto z ro-

dziny ubiegał się o paszport. Jaki stosu-

nek ma obywatel do religii itp. 
I tak w 1977 roku, mając 23 lata, zaczą-

łem pracować w Wydziale Łączności Ko-

mendy Wojewódzkiej Milicji Obywatel-

skiej w Słupsku. Dlaczego? Bo propono-

wali 4300 złotych. Tymi pieniędzmi mnie 
skusili. 

W tym czasie wziąłem ślub i wiadomo, 

jak to młode małżeństwo, wydatków było 

sporo. Wcześniej osiem lat chodziłem z 

dziewczyną, trzeba było w końcu zdecy-

dować, czy idziemy dalej, czy dajemy so-
bie spokój. Teściu mnie namawiał do tej 

milicji. „Będzie wam łatwiej, nie to co 

nam” – mówił. 

Chodziły też plotki, że w milicji szybciej 

mieszkanie można dostać. W moim przy-
padku to się nie sprawdziło, bo czekałem 

12 lat. A to dlatego, że nie uznawano 

mnie za prawdziwego milicjanta, tylko za 

takiego robola technicznego. 

(Ciąg dalszy na stronie 22) 

Ustawa dezubekizacyjna wchodzi w życie 

Zbrodnia i kara?  



-  22  - 

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 7(87)2017 

 

Poza tym wstąpienie do milicji spowodo-

wało, że wojsko dało mi spokój. Jak po-
wiedziałem, że będę pracował w komen-

dzie wojewódzkiej, już mnie nie nama-

wiali. 

Dlaczego za robola mnie uważano? W 

milicji, w wydziale łączności, była tzw. 

przewodówka, która zajmowała się podłą-
czeniami telefonów. I „radiówka”, czyli 

sekcja łączności radiowej. Ja wstąpiłem 

do „radiówki”. Naprawiałem radiostacje w 

samochodach, takie jak pan widział w 

serialu „07 zgłoś się”, gdzie porucznik 
Borewicz z dużego fiata nadawał do cen-

trali: „Tu 07. Podejrzany ucieka na lotni-

sko. Potrzebna pomoc”. Albo w „Misiu”, 

gdzie milicjant nadaje: „Tu Brzoza, tu 

Brzoza, powtarzam, powiedział, że matka 

siedzi z tyłu. Matka siedzi z tyłu, tak po-
wiedział”. Nie było komórek i trzeba było 

nadawać do wiecznie trzeszczących pude-

łek. 

Naprawiałem też radiostacje, z którymi 

chodzili milicjanci po ulicy. Siedziałem w 
warsztacie z pięcioma kolegami i lutowa-

łem te radiotelefony. I to była cała moja 

praca. 

Pyta pan, czy nie zastanawiałem się nad 

tym, że te radiostacje mogą służyć do 

gnębienia opozycji, podsłuchów. Nie my-
ślałem o tym. Robiłem, co do mnie nale-

żało, a to, jak ktoś wykorzystywał napra-

wiony przeze mnie sprzęt, pozostawiam 

jego sumieniu. 

 

Zmienił się szyld nad wejściem 
1 stycznia 1984 roku moją komendę wo-

jewódzką, podobnie jak inne, przemiano-

wano na Wojewódzki Urząd Spraw We-

wnętrznych. Kuratelę nad komendami 
przejęło Ministerstwo Spraw Wewnętrz-

nych. I za te sześć lat, od 1984 do 1990 

roku, gdy pracowałem w tym urzędzie, 

obecna władza postanowiła mnie ukarać. 

Uznano, że przez te sześć lat służyłem 
totalitarnemu państwu. Tyle że moja pra-

ca po zmianie nazwy niczym się nie róż-

niła od tej wcześniej. Mój zakres obowiąz-

ków nie zmienił się. Czy można karać 

tylko za to, że zmienił się szyld przed wej-

ściem do zakładu? 
Nawet przez pół minuty nie byłem pra-

cownikiem SB. Zresztą w tym liście, co 

mi PiS wysłał o zmianie emerytury, nie 

zarzucają mi, że jestem esbekiem czy taj-

nym współpracownikiem, zdrajcą. Napi-

sali tylko, że wydział łączności kwalifiku-

je się pod nowe prawo, i koniec. 

Nie ma znaczenia, że po roku 1990 roku 
przeszedłem do policji. Do 1994 byłem w 

wydziale łączności. W międzyczasie skoń-

czyłem zaocznie szkołę policyjną w 

Szczytnie i zostałem podkomisarzem. 

Pracowałem w wydziale techniki opera-

cyjnej. Służyłem dla wolnej Polski, zbie-
rałem pochwały i nagrody. 

 

Co to dziecko jest winne? 
Ja nawet rozumiem, że obecna władza 
chciała ukarać tych, co dopuszczali się 

zbrodni w PRL-u, ale nie można wszyst-

kich traktować jednakowo. Nie można 

zakładać odpowiedzialności zbiorowej. 

Byli ludzie, którzy bili pałkami demon-

strantów, znęcali się nad działaczami 
opozycji w więzieniach, zamordowali 

księdza Popiełuszkę, Stanisława Pyjasa, 

odpowiadają za ofiary z kopalni Wujek w 

czasie stanu wojennego, strzelali do ro-

botników na Wybrzeżu, szantażowali 
obywateli. Oni powinni ponieść odpowie-

dzialność karną i finansową. 

Tylko że dla tej władzy to za mało. Z mo-

ich kolegów będzie ukarany były biegacz, 

w czasach PRL uprawiający swoją dyscy-

plinę na etacie w MSW. Albo córka ofice-
ra, która od urodzenia jest osobą z nie-

pełnosprawnością. Jako rodzina funkcjo-

nariusza nie mogła dostać zwykłej renty, 

ale rentę rodzinną z „systemu munduro-

wego”. Teraz będzie miała obniżone 
świadczenie do 1000 złotych brutto. A 

gdyby była w systemie cywilnym, miałaby 

1800. Co to dziecko jest winne? 

Inny przykład. Pirotechnik, dzięki które-

mu powstał system szkolenia minersko-

pirotechnicznego dla polskiej policji za-
bezpieczający pirotechnicznie pielgrzymki 

Jana Pawła II do Polski, straci 2 tysiące 

złotych z emerytury, bo w PRL był wykła-

dowcą Akademii Spraw Wewnętrznych w 

Legionowie. 
Oficer antyterrorysta, który zatrzymywał 

m.in. mafiosów z Pruszkowa, Wołomina i 

gangu obcinaczy palców, odbijał zakład-

ników. Przed 1990 rokiem był milicjan-

tem i pracował jako operator maszyny 

cyfrowej w biurze MSW zajmującym się 
ewidencją, sprawozdawczością i statysty-

ką. Emerytura w dół do 850 złotych. 

Obniżki dotkną nawet pracowników 

MSW z departamentu PESEL, czyli około 

(Ciąg dalszy ze strony 21) 

(Ciąg dalszy na stronie 23) 
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300 programistów i informatyków. 

 

Ślusarze, elektrycy, sekretarki 

C 
zy ta władza nie rozumie, że służby 

w PRL-u niczego nie zlecały na ze-

wnątrz? Oddziały MSW czy komen-

dy milicji to były samowystarczalne fir-
my. Miały własnych mechaników, leka-

rzy. I oni wszyscy dostają dziś decyzje o 

zmniejszeniu emerytury. Milicja miała 

stacje paliw na terenie komend i teraz 

takiemu pracownikowi, co paliwo nalewał 
do baku, też obniżą emeryturę! A sekre-

tarki na etacie w MSW? Łączyły rozmowy 

telefoniczne, kawę parzyły, na maszynie 

pisały. 

Kara spotka też znajomego lekarza, który 

pracował w szpitalu resortowym i leczył 
mundurowych. Ale leczył też innych lu-

dzi, bez względu na poglądy. Jemu obni-

żą emeryturę, ale już członkom ZOMO, 

którzy brutalnie pałowali ludzi – nie! Zo-

mowców w ustawie bowiem nie ma. 
Panie, gdzie tu sprawiedliwość? 

 

Ojcze nasz 

T 
en rząd podkreśla, jakie katolickie 
wartości mu przyświecają. I pani 

Szydło, i pan Błaszczak, i pan Du-

da chodzą do kościoła, odmawiają „Ojcze 

nasz”. Czyli powtarzają: „Odpuść nam 

nasze winy, tak jak i my odpuszczamy 

naszym winowajcom”. Zastanawiam się, 
czy oni te słowa traktują poważnie. Bo 

jeśli tak, to powinni się do nich stosować. 

Mam rację? Po tym jednak, co robią, my-

ślę, że oni mają własną modlitwę: „Nie 

odpuszczaj im, Panie, jako i my nie od-

puszczamy”. 
 

Pilnowałem rozwiązań  
technicznych 
Tadeusz, lat 78. Pracował 19 lat w kontr-
wywiadzie gospodarczym Emerytura ob-
niżona z 3500 na rękę do 850 złotych na 
rękę. Razem z dodatkiem pielęgnacyjnym 
będzie dostawał 1050 zł netto 
Wychodziłem do lekarza, patrzę: listonosz 

idzie. – Panie Jarku, dla mnie coś? – za-

pytałem. 

Sprawdza, sprawdza i wyjmuje list pole-

cony. – Tu się, panie Tadeuszu, proszę 

podpisać, pewnie jakiś list miłosny – rzu-
ca. 

– I co ja bym z takim listem zrobił. Prze-

cież ja już zapomniałem, jak do tych 

spraw się zabrać – mówię. 

Pośmialiśmy się. On poszedł z torbą da-

lej, a ja na ulicy otworzyłem kopertę. A 
tam jakieś chyba 20 kartek. Założyłem 

okulary, jakieś artykuły, paragrafy. Nagle 

widzę: moja nowa emerytura to 1000 zło-

tych brutto. 

Ręce mi się zaczęły trząść, laska wypa-

dła. Jakieś dziecko mi ją podało. Do leka-
rza już nie doszedłem. Wróciłem do domu 

i rzuciłem do żony: „Patrz, jak ze mną 

postąpili”. 

Przez pierwsze dni po tym piśmie głównie 

spałem. W głowie mi się kręciło, przesta-
wało dopiero, gdy zamykałem oczy. 

 

Swoich nie ukarzą 
Wie pan, że te decyzje o obniżaniu eme-

rytur mają duże poparcie w społeczeń-
stwie? Ale jak ma być, skoro rząd przeko-

nuje, że wszyscy tacy jak ja to mordercy. 

Młodzież krzyczy: „Precz z komunista-

mi!”, „Zabić!”, „Powiesić!”. Bo ludzi karmi 

się nienawiścią. Minister Mariusz Błasz-
czak zapewnia, że ukarać trzeba każdego, 

kto przyczynił się do utrzymania i trwa-

nia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i jej 

ustroju. 

Pytam więc, dlaczego PiS nie karze swoje-

go działacz Stanisława Piotrowicza, 
„byłego członka egzekutywy PZPR w Pro-

kuraturze Wojewódzkiej i Rejonowej w 

Krośnie, a także kierownika szkolenia 

partyjnego. W stanie wojennym autora 

aktu oskarżenia przeciwko działaczowi 
opozycji Antoniemu Pikulowi, oskarżone-

mu o kolportaż wydawnictw drugiego 

obiegu”. Czytam to wszystko w Wikipedii. 

Dlaczego w ustawie obniżającej emerytu-

ry nie ma prokuratorów, którzy oskarżali 

w PRL-u opozycjonistów? Czy dlatego, 
aby nie karać swoich? 

Albo weźmy aktora Jerzego Zelnika. Przy-

znał się do tajnej współpracy z SB i to 

PiS-owi nie przeszkadza. Jest wychwala-

ny przez Kaczyńskiego, bo publicznie gło-
si, jaki to PiS jest wspaniały. Czyli jak-

bym ja dziś zorganizował wiec poparcia 

dla PiS-u, to by mi odpuścili? 

 

Nie było czego pilnować 
Pracowałem 19 lat w kontrwywiadzie go-

spodarczym. Projekty maszyn zdobywali-

śmy z innych państw, aby można było 

zastosować je w polskiej gospodarce. Mo-

im zadaniem było też pilnować, aby ża-
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den szpieg nie wykradł naszych własnych 

rozwiązań technicznych. Gdy dostawali-
śmy informacje, że ktoś się interesuje 

jakimś projektem, zlecaliśmy jego obser-

wację. 

Wcześniej studiowałem historię we Wro-

cławiu. Po studiach pracowałem jako na-

uczyciel w technikum. Ale w 1964 roku 
dowiedziałem się od znajomego, że można 

więcej zarobić w Ministerstwie Spraw We-

wnętrznych, w kontrwywiadzie. I to był 

jedyny powód, dlaczego tam się zgłosi-

łem. Zamiast 1800 dostałem 3200 zło-
tych. Oficjalnie byłem zatrudniony w mi-

licji, bo na świadectwie pracy nie mogło 

być „kontrwywiad”. To tajna praca była. 

Czy nie żałuję, że dla większej pensji 

wstąpiłem w struktury tamtego systemu? 

Żałowaliśmy z żoną, bo nie mogliśmy 
wziąć ślubu kościelnego, ochrzcić dzieci, 

chodzić do kościoła. 

Martwiła się tym też moja mama. Bo ja 

wyszedłem z katolickiej rodziny, co nie-

dziela msza. Pasterki, opłatek, święcenie 
palm. 

Teoretycznie mogłem odejść. Kolega po 

dziesięciu latach służby chciał się zwol-

nić i poszedł do szefa. Wie pan, co usły-

szał? „Nigdzie nie znajdziesz pracy, nawet 

na ciecia cię, chuju, nie przyjmą. Już ja 
to załatwię, zgnijesz z głodu”. 

Kolega został, a ja już o zwolnieniu nie 

myślałem. Zwolniłem się dopiero w 1987 

roku, gdy odchodziłem na emeryturę. 

 

Apanaże 
Czy miałem jakieś apanaże w związku z 

pracą w kontrwywiadzie? Żadnego miesz-

kania służbowego ani samochodu z kie-

rowcą. Zasiłek na dzieci miałem jedynie 
większy. W cywilu na dwoje dzieci dosta-

wało się chyba 170 złotych, a ja dostawa-

łem 250. No i pensja większa. Ale żona 

też musiała pracować, w zakładzie ko-

smetycznym. 
Pierwszy samochód kupiliśmy w latach 

70., „malucha”, na zapisy. Pierwszy wła-

sny telewizor w 1975 roku – Rubin 714 

p, kolorowy lampowo-tranzystorowy, pro-

dukowany w Polsce na licencji radziec-

kiej. Kolega, który miał znajomości w 
sklepie, pomógł załatwić. Pralkę automa-

tyczną Polar PS 663 S BIO kupiliśmy w 

1977. Wcześniej w pralni w bloku prało 

się we frani, w kotle na gazie też gotowało 

się bieliznę. Potem się krochmaliło i wie-

szało w suszarni. Każdy sąsiad miał wy-

znaczony termin, kiedy mu przysługują 

klucze do suszarni, a kiedy do pralni. Nie 
było tak, że ja mam prawo wchodzić do 

suszarni, kiedy chcę. Dywany też w tej 

pralni czyściliśmy całą rodziną. Każdy ze 

szczotą w ręku i na mokro się szorowało. 

Nie żyliśmy wystawnie. Żona stała w ko-

lejce za mięsem, za czymś słodkim. Tak 
jak wszyscy kombinowaliśmy. Usługa za 

usługę, ja ci dam to, ty mi dasz tamto. 

Robiłem interesy z chłopami. Rolnik za 

oddawanie do skupu płodów rolnych 

miał możliwość kupienia węgla. Ale były 
określone limity na ten węgiel. Chłop 

przekazywał mi więc część ze swoich pło-

dów, abym ja je sprzedał w skupie na 

swoje nazwisko. Niby że pochodzą z mojej 

działki. W skupie dostawałem bon na 

węgiel i ten węgiel za kiełbasę dawałem 
chłopu. 

Nie było jednak u nas codziennie mięsa 

na obiad. Dużo jarzyn się jadło, żona ro-

biła słoiczki. Nigdy nie wyjechałem na 

zagraniczne wakacje, kilka razy jeździłem 
nad polskie morze czy w góry. Zresztą 

paszport trzeba było mieć. A pan myśli, 

że jak bym dostał? A gdzie tam. Bali się 

mnie wypuszczać, że niby za dużo wiem. 

Ale mnie nie interesowała Bułgaria czy 

Jugosławia, już nie mówię o Francjach 
czy Hiszpaniach. 

W zakładach pracy braliśmy pożyczki, 

część była nieoprocentowana. Jak się 

spłacało, to wystarczyło dobrze uzasad-

nić prośbę i część pożyczki umarzali. Z 
pracy brałem w latach 70. dodatki na 

malowanie, remont mieszkania. 

Były sklepy Konsumy dla mundurowych. 

Można tam było dywany, odzież bez ko-

lejki kupić. Były też restauracje Konsumy 

i tam mundurowy mógł zjeść kaszę z 
mięsem czy schabowego. Dobre jedzenie i 

stosunkowe niedrogie. 

 

Czynszu bym nie płacił 
Gdybym po obniżce emerytury miał sam 

żyć, tobym przestał płacić za czynsz, bo z 

czego? Telefon, czynsz, woda, kablówka, 

prąd, ubezpieczenia kosztują nas 1700 

złotych. 

Dzięki emeryturze żony – ma 2 tysiące na 
rękę – damy radę i może nawet wykupi-

my leki. Bo to gadanie o darmowych le-

kach po 75. roku życia to bzdury. Żaden 

lek, który biorę, a biorę sześć, nie jest 
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darmowy, a dwa nawet podrożały. 

Wnukowi już zapowiedziałem, że nie będę 
mu już mógł dokładać do telefonu, kom-

putera czy do wycieczek. Koniec. 

Mieszkam w bloku, w dwóch pokojach. 

Myśleliśmy z żoną, że może przenieść się 

do kawalerki, ale wyszło nam, że czynsz 

spadnie raptem o 90 zł, więc nie ma sen-
su. 

 

Żałuję, że nie miałem odwagi 
Pyta pan, czemu byłem w kontrwywia-
dzie, skoro mogłem pomagać opozycji? 

Tak, mogłem. Ale miałem na utrzymaniu 

rodzinę, dwójkę małych dzieci, chciałem 

im zapewnić przyszłość, więc nie wychy-

lałem się. A dziś? Niech pan oficjalnie 

wystąpi z krytyką PiS-u. Przecież będąc 
urzędnikiem państwowym, następnego 

dnia straci pan etat. Nie widzi pan, co się 

dzieje w wojsku, policji, telewizji, sądach, 

prokuraturze? I dawniej było tak samo. 

W historii tak już bywa, że jedna dykta-
tura krytykuje drugą. PiS krytykuje PRL i 

odbiera emerytury byłym funkcjonariu-

szom. Tyle że PiS robi dokładnie to samo. 

Zawłaszcza każdy kawałek życia. Chce 

kontrolować każdą instytucję, zatrzymuje 

manifestantów. Przecież jak człowiek 
ogląda dziś wiadomości w TVP, to jakby 

oglądał dziennik w PRL-u. 

Wtedy ludzie też chcieli normalnie żyć. 

Chcieli mieć spokój, żeby smutni pano-

wie nie zapukali do ich drzwi, żeby nie 
ciągali po nocach na komendę. Bali się. 

Oczywiście w historii każdego narodu 

znajdują się osoby, które pomimo wszyst-

ko walczą. I chwała im za to. W większo-

ści przypadków ludzie nie są jednak idea-

listami, którzy niezależnie od warunków 
działają na rzecz wolności. Żałuję, ale ja 

do takich nie należałem. 

 

Studiowałem 
Roman, lat 53, policjant, przez 11 miesię-
cy studiował w Akademii Spraw We-
wnętrznych. Emerytura obniżona z 5600 
netto do 1716 złotych netto 
Z żoną byłem na zakupach. Dzwoni syn: 

„Tata, jakieś pismo do ciebie przyszło z 
MSWiA. Pokwitowałem i położyłem ci na 

biurko”. Pamiętam, zadałem synowi jed-

no pytanie: „Grube czy cienkie?”. „Grube” 

– mówi. To już wiedziałem, że dostałem 

po dupie. Oglądałem w telewizji relacje z 
Sejmu, jak pojawił się pomysł zmniejsze-

nia emerytur, i spodziewałem się najgor-

szego. Ale jeszcze się łudziłem, że może to 

pismo w innej sprawie, bo przecież Błasz-
czak w telewizji mówił, że policjanci nie 

będą karani, a tacy jak ja, co to w ogóle 

nie pracowali w PRL-u, to tym bardziej. A 

Błaszczak chyba nie kłamie? 

Dokończyliśmy zakupy, jeszcze gazetę w 

kiosku kupiłem. Mieliśmy iść na kawę, 
ale pojechaliśmy do domu to pismo prze-

czytać. Z nerwów o mało wypadku nie 

spowodowałem. Przedzieram kopertę i 

czytam na głos: „Pana nowy wymiar eme-

rytury to 2060 zł brutto”. Żona zrobiła się 
blada i upadła na kanapę. Dałem jej wo-

dy i podłożyłem poduszkę pod głowę. 

Usiadłem na krześle i mówię: „Błaszczak, 

kłamałeś”. 

 

Zaufałem Mazowieckiemu 
To teraz panu powiem, za co mnie ukara-

li. Dostałem decyzję o zmniejszeniu eme-

rytury w związku ze studiami w Akademii 

Spraw Wewnętrznych od 1 września 
1989 do 31 lipca 1990 roku, czyli przez 

11 miesięcy. Z tego powodu jestem 

zbrodniarz państwa totalitarnego. 

Proszę przyjrzeć się tym datom. Za zbrod-

nię uznano moją naukę już w wolnej Pol-

sce, po wyborach 4 czerwca 1989 i zwy-
cięstwie „Solidarności”! I po wyborze 

przez Sejm Tadeusza Mazowieckiego na 

premiera 24 sierpnia 1989! I za to o 3/4 

obcinają mi emeryturę. Przecież ktoś, kto 

tę ustawę pisał, musiał być pijany albo 
niespełna rozumu. Nie ma tu żadnej logi-

ki, żadnej sprawiedliwości dziejowej, tyl-

ko zwykłe, przepraszam za słowo, kurew-

stwo. 

Powiem jeszcze taką ciekawostkę. W 

1990 roku, po wyborze na premiera, Ta-
deusz Mazowiecki przyjechał do ASW i 

się z nami w auli spotkał. Powiedział, że 

jesteśmy ostatnim rocznikiem, który 

ukończy ASW, bo potem Akademia bę-

dzie zlikwidowana. 
Pytaliśmy, co z nami będzie. Usłyszeli-

śmy: „Państwo polskie gwarantuje, że ci, 

którzy pozytywnie przeszli lustrację, ni-

czym nie będą się różnili od nowo wstę-

pujących do policji czy straży, wywiadu 

czy kontrwywiadu”. 
Dostaliśmy zapewnienie od władzy, że 

nikt nie będzie karany za studiowanie na 

ASW. Mazowiecki zachęcał nas, abyśmy 

wiernie i dobrze służyli niepodległemu 
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państwu. Więc zaufałem i wiernie mu 

służyłem. A teraz dowiaduję się, że będę 
ukarany. Za co? 

PiS mówił, że chce karać za działalność 

przeciwko opozycji. I gdybym ja działał 

przeciw opozycji, to spoko. Pałowałem 

ludzi, znęcałem się, no i spotkała mnie 

kara. Ale przecież ja się tylko uczyłem. A 
całe życie pracowałem w wolnej Polsce. 

 

Chronić źródło 
Od dziecka chciałem ścigać przestępców. 
Jako nastolatek widziałem, jak z bramy 

wypadło kilku gości i skopali starszego 

faceta do nieprzytomności. Nie doskoczy-

łem do nich, bo byłem sam, a ich czte-

rech. Ale to wpłynęło na moją psychikę. 

W 1985 roku skończyłem zaocznie Tech-
nikum Elektryczne i Elektroniczne w 

Bydgoszczy. Aby nie iść do wojska, po-

szedłem do milicji. Chodziłem na patrole 

i pilnowałem porządku na ulicach. Póź-

niej złożyłem podanie na studia do Wyż-
szej Szkoły Oficerskiej Milicji w Szczytnie. 

Miałem ambicje, aby prowadzić śledztwa. 

Powiedzieli, że mam małe szanse, bo staż 

niewielki. Ale zdałem egzaminy i mnie 

przyjęli. 

Po trzech latach studiowania w Szczytnie 
chciałem jeszcze dwa lata studiować za-

ocznie prawo na studiach magisterskich 

na UMK w Toruniu. Szefowie zapropono-

wali mi jednak, aby pójść na studia 

dzienne magisterskie na Akademię Spraw 
Wewnętrznych w Warszawie, Wydział 

Prawa. Tłumaczyli, że na studiach stacjo-

narnych więcej się nauczę. 

I w 1989 roku zacząłem naukę w ASW. 

Co to była ta ASW? Studiowali tu mili-

cjanci, strażacy, straż graniczna, ale też 
osoby z SB. I przez to, że byli tam też lu-

dzie z SB, PiS zdecydował, że ukarze 

wszystkich, choćby studiowali tam zaled-

wie jeden dzień. 

A tam były normalne zajęcia akademic-
kie: prawo karne, prawo cywilne, zarzą-

dzanie. Więcej było, w porównaniu ze 

studiami cywilnymi, zajęć z wychowanie 

fizycznego. Ale wiadomo, mundurowi 

muszą biegać. 

Byli wykładowcy z poważnymi tytułami 
naukowymi i w żadną politykę się nie 

bawili. Pisałem pracę magisterską u pro-

fesora Stanisława Paweli. To był sędzia 

Sądu Najwyższego, sędzia Trybunału 

Stanu. Mieliśmy z nim wykłady z prawa 

karnego materialnego. 

Miałem zajęcia ze starymi milicjantami z 

wydziałów kryminalnych, którzy mówili 
nam praktyczne rzeczy: że trzeba chronić 

mimo nacisków źródło informacji. Bo jeśli 

zdradzisz, to nikt ci już nie zaufa. Czyli 

uczyli nas tego, czego nie załapał Macie-

rewicz, który ujawnił wszystkich agen-

tów. Prokurator emerytowany dawał nam 
przykłady z postępowań, z odwołań w 

sądzie. 

Po ukończeniu ASW wróciłem do Byd-

goszczy i całe życie pracowałem w wolnej 

Polsce w policji. Zaproponowali mi stano-
wisko w wydziale prewencji w sztabie ko-

mendy wojewódzkiej policji. Powiedzia-

łem, że mnie interesuje ściganie prze-

stępców i praca w wydziale kryminalnym. 

I wylądowałem w komendzie rejonowej w 

wydziale dochodzeniowo-śledczym. Jeź-
dziłem na oględziny, na akcje, przyjmo-

wałem zawiadomienia o przestępstwie. 

W 1999 roku przeszedłem do komendy 

miejskiej w Bydgoszczy, zostałem kierow-

nikiem. Później byłem naczelnikiem wy-
działu do walki z przestępczością gospo-

darczą, później naczelnikiem wydziału 

kryminalnego i komendantem komisaria-

tu, aż w 2012 roku odszedłem na emery-

turę. Wysokość emerytury ustaliło mi na 

mocy ustawy z 1994 roku wolne, niepod-
ległe państwo. 

 

Wypieprzam z tego kraju 
Całe życie ścigałem bandytów. Teraz ci 
bandyci śmieją mi się w twarz. Bo są le-

piej chronieni niż ja. 

Jednego zbira, którego chyba pięć razy 

do pudła wsadzałem za włamania, ostat-

nio na ulicy spotkałem. Chodził po mie-

ście w garniturze i w krawacie. – Słuchaj 
– mówi do mnie – ty na emeryturze je-

steś? 

– No jestem, a ty co porabiasz? – pytam. 

– Firmę prowadzę. – I proponuje: – Może 

chciałbyś przyjść do mnie. Bo potrzebuję 
kogoś uczciwego, co by mi interesu przy-

pilnował. Dorobisz do emeryturki. 

Podziękowałem, bo jak by to wyglądało. 

Ścigałem go, a teraz mam u niego praco-

wać? Nie dawał mi jednak spokoju, mó-

wił, że wiele mi zawdzięcza, bo jak pierw-
szy raz go wsadziłem, to skończył w wię-

zieniu zawodówkę. Za drugim razem 

szkołę średnią z maturą. W końcu – stu-

dia. On jest teraz wielkim biznesmenem, 
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 a ja będę dziadem. 

Jestem traktowany gorzej niż emerytowa-

ny funkcjonariusz SS, któremu państwo 
niemieckie wypłaca emeryturę za okres II 

wojny światowej, ponieważ sąd nie był w 

stanie udowodnić mu osobistej winy 

(choć służył w organizacji zbrodniczej na 

rzecz totalitarnego państwa, co zostało 

orzeczone przez międzynarodowy sąd). 
Pokazałem synowi to pismo, a on pyta: 

„Tato, powiedz prawdę – zwalczałeś tę 

opozycję? No bo przecież za coś cię uka-

rali. Biłeś ludzi pałką? Przyznaj się”. 

Powiedziałem: „Synek, nikogo w życiu nie 
skrzywdziłem, nie byłem w żadnym SB, 

całe życie łapałem przestępców kryminal-

nych w niepodległej Polsce”. I pokazałem 

mu wszystkie dokumenty ze służby w 

policji. 

Pokręcił głową. „Obniżają ci emeryturę 
tylko za to, że się uczyłeś?”. Poszedł do 

pokoju, za chwilę wrócił i mówi: „Po stu-

diach wypieprzam z tego kraju”. 

*** 
Ustawa dezubekizacyjna. Komu ob-
niżą emeryturę nawet do 850 zł? 
Tysiące emerytowanych funkcjonariuszy 
służb specjalnych, policji i innych forma-

cji mundurowych od 1 października będą 

miały emeryturę obniżoną nawet do 850 

złotych netto. 

Dotyczy to zarówno tych, którzy pracowa-

li tylko w PRL, jak i tych, którzy służyli 
po 1990 roku. Nie ma znaczenia pozy-

tywna weryfikacja. Radykalne cięcie 

świadczeń obejmie też renty rodzinne wy-

płacane np. żonie czy dzieciom po zmar-

łym funkcjonariuszu. 
Po zmianach byli funkcjonariusze nie 

będą mogli dostawać więcej niż średnia 

emerytura lub renta wypłacana przez 

ZUS, czyli obecnie 1716 zł netto. 

Listę aż 191 680 mundurowych pobiera-

jących emeryturę lub rentę ministerstwo 
przesłało do IPN, „do sprawdzenia” prze-

biegu służby. To od ustaleń IPN zależy, 

kto będzie miał obniżone świadczenie. 

Jak tłumaczy Instytut, obniżki świadczeń 

mogą się spodziewać osoby, które służyły 
„na rzecz totalitarnego państwa”. Chodzi 

o osoby, które od 22 lipca 1944 roku do 

31 lipca 1990 roku służyły w cywilnych i 

wojskowych instytucjach i formacjach 

wymienionych w art. 13 b ustawy, a więc 

m.in.: w Resorcie Bezpieczeństwa Pu-
blicznego, Polskim Komitecie Wyzwolenia 

Narodowego, Ministerstwie Bezpieczeń-

stwa Publicznego, w jednostkach organi-

zacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrz-

nych, w tym: w Biurze Rejestracji Cudzo-
ziemców, Zarządzie Kontroli Ruchu Gra-

nicznego, Inspektoracie Operacyjnej 

Ochrony Elektrowni Jądrowej w Żarnow-

cu, Biurze Ochrony Rządu, wywiadzie i 

kontrwywiadzie, wydziale paszportów, 

D e p a r t a m e n c i e  S p o ł e c z n o -
Administracyjnym. 

Obniżone emerytury i renty będą mieli 

też m.in. studenci i słuchacze Centrum 

Szkolenia MSW, Szkoły Oficerskiej MSW 

w Legionowie i Szkoły Chorążych Milicji, 
Akademii Spraw Wewnętrznych. 

Ukarane będą też osoby, które służyły w 

„jednostkach organizacyjnych Minister-

stwa Obrony Narodowej i ich poprzed-

niczkach”. Czyli w: Informacji Wojskowej 

oraz podległych jej jednostkach tereno-
wych, w tym w organach informacji Po-

wszechnej Organizacji „Służba Polsce” 

oraz organach informacji Wojskowego 

Korpusu Górniczego, w Wojskowej Służ-

bie Wewnętrznej, w tym Zarządzie Woj-
skowej Służby Wewnętrznej Korpusu 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojsk 

Ochrony Pogranicza i jego poprzednicz-

kach, w Zarządzie II Sztabu Generalnego 

Wojska Polskiego, w innych służbach Sił 

Zbrojnych prowadzących działania opera-
cyjno-rozpoznawcze lub dochodzeniowo-

śledcze, w tym w rodzajach broni oraz w 

okręgach wojskowych. 

Aby ukarać kogoś niższą emeryturą, wy-

starczy nawet jeden dzień służby w wy-
mienionych w ustawie dezubekizacyjnej 

instytucjach. 

Funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej nie 

będą mieć obniżonych świadczeń, jeśli 

przez całe życie służyli w MO. Jeśli jed-

nak z MO przeszli do SB albo z SB do 
MO, albo byli słuchaczami szkoły oficer-

skiej, wtedy podlegać będą ustawie dezu-

bekizacyjnej. 

Żadna kara nie spotka za to członków 

ZOMO, którzy brutalnie rozpędzali strajki 
i opozycyjne demonstracje. 

Funkcjonariuszy przed sądem zamierza 

bronić Rzecznik Praw Obywatelskich 

 

Gazeta Wyborcza  
Leszek Kostrzewski  

24 lipca 2017 

http://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,22123124,zbrodnia-i-kara-ustawa-dezubekizacyjna-wchodzi-w-zycie-ipn.html?disableRedirects=true
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24 lipca obchodzimy w Polsce święto 

policji. Mundur od wieków kojarzy się 

nie tylko z prestiżem i powodem do 

dumy, ale też z solidnym bytem. Czy 
w Polsce osoby zatrudnione przez ko-

mendy i komisariaty należą do dobrze 

opłacanej grupy zawodowej? Trzynast-

ka, dodatki za stopień, staż pracy, 

funkcyjny – to przywileje jakimi cieszą 
się mundurowi. Z okazji swojego świę-

ta policjanci otrzymają premię pie-

niężną. 

Ś 
więto policji. Ile zarabiają policjanci? 

Od tego roku na konto funkcjonariu-

szy służb mundurowych wpada 
średnio o 253 zł miesięcznie więcej, a 

pracowników cywilnych o 250 zł. To wy-

nik zeszłorocznej zapowiedzi szefa 

MSWiA Mariusza Błaszczaka. A to nie 

koniec podwyżek, bo od 2019 r. kolejne 
trafią do policjantów, strażaków, strażni-

ków granicznych oraz pracowników Biu-

ra Ochrony Rządu. Wówczas mundurowi 

otrzymają średnio 309 zł więcej, a cywile 

300 zł. 

Według danych z połowy 2015 roku, w 
policji pracuje 97,2 tys. osób z czego 

średnia zarobków wynosi 4,5 tys. zł. i 

wyżywienie.  

Emerytura już po 25 latach pracy Ponad-

to mundurowi mogą liczyć na dodatek za 

staż pracy, dodatek służbowy/funkcyjny 

i za stopień. A to nie wszystko. Otrzymu-
ją też tzw. trzynastkę, czyli roczną nagro-

dę w postaci kolejnej pensji. Podobnie jak 

w przypadku górników, policjanci wcze-

śnie żegnają się ze swoją karierą i to za 

niemałe pieniądze. Obecnie, by przejść 
na emeryturę, muszą przepracować mini-

mum 25 lat i ukończyć 55 r.ż. Dotyczy to 

tych osób, które do służby w policji wstą-

piły po 1 stycznia 2013 roku. To i tak nic 

w porównaniu do osób zatrudnionych 

przed tą datą – oni mają prawo do prze-
chodzenia na emeryturę po przepracowa-

niu jedynie 15 lat. Średnio policyjna 

emerytura wynosi 3 tys. zł brutto i jest to 

ok. 40 proc. ostatniej pensji. Ci, którzy 

jednak pozostaną w czynnej służbie po 
przepracowanych 15 latach mogę dorobić 

się emerytury rzędu 75 proc. ostatnich 

wypłat (nastąpi to po mniej niż 30 latach 

pracy). 

- W ubiegłym tygodniu Związek Zawodo-

wy Pracowników Policji podał, że Komen-
dant Główny Policji Jarosław Szymczyk 

zdecydował o przyznaniu nagród dla 

funkcjonariuszy. 1000 złotych otrzyma 

łącznie 4 po-

licjantów, a 
nagrody po 

500 zł otrzy-

ma tysiąc 

pracowników 

Policji w tym 

pięćset dla 
pracowników 

k o r p u s u 

służby cywil-

nej i pięćset 

dla pracow-
ników nieob-

jętych mnoż-

n i k o w y m 

s y s t e m e m 

wynagradza-

nia - podał 
Bankier.pl. 

 

  

Święto policji. 

 Ile zarabiają policjanci i jaką dostają emeryturę? 
Żrodło 

http://superbiz.se.pl/wiadomosci-biz/swieto-policji-ile-zarabiaja-policjanci-i-jaka-dostaja-emeryture_1010063.html
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W 
 tym roku Wojewódzkie Obcho-
dy Święta Policji dla garnizonu 

warmińsko-mazurskiego odbyły 

się w Biskupcu. W uroczystości wzięli 

udział m. in.: posłowie i senatorowie, 

przedstawiciele władz rządowych i samo-

rządowych. Komendę Główną Policji re-
prezentował Zastępca Komendanta Głów-

nego Policji nadinsp. Jan Lach. Wyróż-

nieni policjanci otrzymali odznaczenia 

państwowe i resortowe, odznaki policyjne 

oraz nominacje na wyższy stopień służ-
bowy. 

O 
ficjalnie swoje święto Polska Poli-

cja obchodzi co roku 24 lipca. Da-

ta ta nie jest przypadkowa, bo-

wiem przypomina o rocznicy powołania w 

1919 roku przez Sejm RP Policji Pań-
stwowej. 

Centrum wydarzeń podczas warmińsko-

mazurskich obchodów Święta Policji w 

2017 roku zostało zlokalizowane w Bi-

skupcu. Uroczystość poprzedziła msza w 
Kościele Św. Jana Chrzciciela. . 

W 
 uroczystościach wzięli udział 
posłowie i senatorowie, wicewo-

jewoda warmińsko-mazurski 

Sławomir Sadowski, Zastępca Komen-

danta Głównego Policji nadinsp. Jan 

Lach, szefowie służb współpracujących z 

Policją, przedstawiciele samorządu na 
Warmii i Mazurach, a także Komendant 

Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. To-

masz Klimek wraz ze swoimi zastępcami 

oraz kierownicy jednostek i komórek or-

ganizacyjnych garnizonu warmińsko-
mazurskiej Policji. Wśród gości zalazła 

się także delegacja policji holenderskiej z 

regionu Limburg, Warmińsko-mazurscy 

funkcjonariusze ściśle współpracują z 

tamtejszymi policjantami już od dziewię-

ciu lat. 
Ze strony KWP Olsztyn. 

Święto Policji 
w Biskupcu 

http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/35512,KWP-Wojewodzkie-obchody-Swieta-Policji.html
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T 
egoroczne powiatowe uroczystości z 
okazji Święta Policji w Lidzbarku 

Warmińskim rozpoczęła we wtorek 

(18.07.2017) msza święta w intencji poli-

cjantów w Kościele pw. Podwyższenia 

Krzyża Świętego przy ulicy Wiejskiej. 

Ksiądz kapelan Jerzy Rożentalski, który 
celebrował mszę w intencji policjantów i 

pracowników cywilnych lidzbarskiej ko-

mendy, przypomniał, że służba policjanta 

to trudna i odpowiedzialna droga, niejed-

nokrotnie z narażeniem życia i zdrowia. 
Następnie w lidzbarskiej Oranżerii Kultu-

ry Biskupa Ignacego Krasickiego odbył 

się uroczysty apel. W uroczystości wzięli 

udział funkcjonariusze i ich rodziny, pra-

cownicy cywilni oraz zaproszeni goście, 

wśród których obecni byli m. in p.o. Za-
stępca Komendanta Wojewódzkiego Poli-

cji w Olsztynie podinsp. Edward Szydłow-

ski, Starosta Powiatu Lidzbarskiego Jan 

Harhaj, Burmistrz Lidzbarka Warmiń-

skiego Jacek Wiśniowski, Wójtowie gmin 
Lidzbark Warmiński i Kiwity – Fabian 

Andrukajtis i Wiesław Tkaczuk, przedsta-

wiciele służb mundurowych i instytucji 

współpracujących z Policją. 

K 
omendant Powiatowy Policji w 

Lidzbarku Warmińskim insp. To-
masz Kamiński po przywitaniu 

zaproszonych gości, podziękował poli-

cjantom za wzorową i sumienną służbę 

oraz ich zaangażowanie w poprawę bez-

pieczeństwa powiatu lidzbarskiego. Zo-
stały wręczone medale, odznaczenia oraz 

awanse na wyższe stopnie policyjne. 

Srebrnym medalem za wzorowe, wyjątko-

wo sumienne wykonywanie obowiązków 

służbowych wynikających z pracy zawo-

dowej został odznaczony kom. Robert 
Niewierkiewicz - na co dzień pełniący 

funkcję na stanowisku Z-cy Naczelnika 

Wydziału Kryminalnego lidzbarskiej ko-

mendy. Brązowa odznaka „Zasłużony Po-

licjant” w uznaniu szczególnych zasług w 
zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi 

oraz utrzymania porządku publicznego 

została nadana dla podkom. Leszka Jan-

kowskiego – kierownika Ogniwa Krymi-

nalnego orneckiego komisariatu. W tym 

roku wśród nominacji na wyższe stopnie 
służbowe awansowało 27 policjantów . 

 

Na podstawie relacji na stronie  
KPP Lidzbark Warm.. 

http://lidzbark-warminski.policja.gov.pl/o10/aktualnosci/35179,Uroczyste-obchody-swieta-Policji-w-Lidzbarku-Warminskim.html
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W dniu 18 lipca 2017 r. Stowarzysze-

nie Emerytów i Rencistów Policyjnych 

Koło w Opocznie obchodząc coroczne 

Święto Policji, współuczestniczyło w 

organizacji Powiatowych Obchodów 
Święta Policji w Opocznie pod honoro-

wym  patronatem komendanta Głów-

nego Policji nadinsp. dr Jarosława 

Szymczyka.  

C 
zęść oficjalna obchodów odbyła się 
w Miejskim Domu Kultury w 

Opocznie z udziałem komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. An-

drzeja Łapińskiego oraz gospodarza uro-

czystości komendanta Powiatowego Poli-

cji w Opocznie mł. insp. Konrada Kobier-
skiego, zaproszonych gości reprezentują-

cych samorząd powiatu opoczyńskiego, 

miasto Opoczno, przedstawiciele współ-

pracujących służby, instytucji i  przedsię-

biorców wspierających działania policji. 
W imieniu Zarządu Koła SEiRP |w 

Opocznie udział wziął prezes Koła – Kol. 

Bernard Adamczyk. Po uroczystych ob-

chodach odbył się Piknik Profilaktyczny 

w ramach kampanii ministra Spraw We-

wnętrznych i Administracji Mariusza 
Błaszczaka pod hasłem: ”Kręci mnie bez-

pieczeństwo”. Nasze Stowarzyszenie wzię-

ło w tej inicjatywie czynny udział wspie-

rając działania opoczyńskiej Policji w za-

kresie poprawy bezpieczeństwa, szczegól-
nie wśród dzieci i młodzieży. Wystawili-

śmy namiot tematyczny dotyczący bez-

pieczeństwa, podjęte zostały działania 

edukacyjne wśród dzieci i młodzieży w 

formie zorganizowanego konkursu wie-

dzy. Obejmował on informacje dot. profi-

laktyki, rozwiązywania trudnych sytuacji 

w codziennym życiu i wielu innych płasz-

czyznach bezpieczeństwa. Konkurs cie-
szył się dużym zainteresowaniem a jego 

uczestnicy chętnie odpowiadali na pyta-

nia, sprawdzając swoją wiedzę oraz uzu-

pełniając ją o nowe wiadomości. Pozytyw-

na wiedza konkursowiczów była nagra-
dzana upominkami rzeczowymi i słodki-

mi. Dzieci brały także udział w propono-

wanych przez innych organizatorów  

atrakcjach, zabawach, pokazach i wystę-

pach  na scenie. Uczestnicy Pikniku mieli 

możliwość zapoznania się z działalnością 
Stowarzyszenia. Na naszym stanowisku 

wystawiona została Kronika, będąca do-

kumentem funkcjonowania i aktywności 

Koła SEiRP w Opocznie, która chętnie 

była przeglądana przez zainteresowane 
osoby. Cennymi dla naszego Stowarzy-

szenia były dokonywane wpisy okoliczno-

ściowe upamiętniające nasze święto. Pik-

nik zgromadził licznie mieszkańców 

Opoczna, którzy w miłej atmosferze spę-

dzili popołudniowy słoneczny dzień a 
przyprowadzone przez nie dzieci  

z pewnością skorzystały wiele, wspólnie 

bawiąc się i jednocześnie zwiększając 

swój poziom wiedzy o zagrożeniach i bez-

pieczeństwie. 
 

Marek Predoń 
Barnard Adamczyk 

Zdjęcia: Bernard Adamczyk 

POWIATOWE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI 
OPOCZNO 2017 
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Jubileusz był obchodzony uroczyście i 

hucznie w dniu 14 lipca 2017 roku w 
dwóch częściach. Pierwsza część to 

uroczysta akademia zorganizowana 

w sali konferencyjnej Starostwa Po-

wiatowego a druga to spotkanie inte-

gracyjne połączone z biesiadą przy 

grillu, muzyką i tańcami, którą przy-
gotowano w Zaciszu Leśnym k/

Lidzbarka-Warmińskiego. Ale zacznij-

my od początku. 

 

Krótko o historii Koła 
 Krajowe Stowarzyszenie Emerytów i 

Rencistów Policyjnych powstało w 1990 

roku. W 2015 r obchodzone było XXV-

Lecie jego istnienia. W Lidzbarku-

Warmińskim początkowe struktury Koła 
zaczęto tworzyć dopiero w 1997 roku. 

Założycielem Koła i pierwszym prezesem 

zarządu Koła był nieżyjący już (zmarł w 

sile wieku) kol. Eugeniusz Komornik. To 

on kierował lidzbarską organizacją nie-
przerwanie do marca 2006 roku. Poma-

gali mu w tym dzielnie koledzy; Zdzisław 

Wyżlic, Jan Bawirsz, Wacław Pielak, Mi-

chał Wijtiwiak, Jan Gierulski, Lucjan 

Fiedorowicz. Przez dwa pierwsze lata lidz-

barskie Koło SEiRP w zasadzie dopiero 
się tworzyło. Pierwszymi i najstarszymi 

dokumentami  z 1997 roku jakie się za-

chowały to są dwie deklaracje członkow-

skie najstarszych wiekiem kolegów eme-

rytów, którzy są do tej pory w stowarzy-

szeniu i cieszą się jeszcze niezłą kondy-

cją. Ci dwaj koledzy obecnie mają łącznie 
179 lat. Kolejne deklaracje członkowskie 

pochodzą z roku 1998  i lat następnych. 

 W pierwszych latach istnienia w 

Kole nie działo się zbyt wiele. Była to gru-

pa emerytów dość hermetyczna, taka mę-

ska grupa koleżeńska wypełniająca jedy-
nie podstawowe zadania statutowe jak 

zbieranie składek członkowskich, organi-

zowanie 1-2 zebrań w roku czy też 1-2 

spotkania integracyjne. Najczęściej były 

to spotkania plenerowe przy ognisku, itd. 
Trzeba powiedzieć, że liczebnie Koło 

SEiRP było dość mocne bowiem w tam-

tych czasach liczyło średnio nawet do 53 

członków. 

 W marcu 2006 r podczas wyborów 

zmienił się skład zarządu i komisji rewi-
zyjnej lidzbarskiego Koła SEiRP, który 

jedynie z niewielkimi zmianami utrzymu-

je się do chwili obecnej. Są to koleżanka i 

koledzy-Danuta Goraj, Darek Baliński, 

Gerard Wichowski, Lucjan Fiedorowicz, 
Czesław Duszak, Ryszard Gudaniec, 

Krzysztof Sterniczuk. W okresie od 2006r 

do 2017r w zarządzie lub komisji rewizyj-

nej Koła aktywnie pracowali społecznie 

również Irek Rubacki, Grzegorz Lewan-

dowski, Czesław Wiaterski. Od 2006 r w 
rocznych planach pracy położono nacisk 

na aktywizację władz Koła i całego lidz-

barskiego środowiska emerytów i renci-

(Ciąg dalszy na stronie 33) 

Lidzbark Warmiński 

DWUDZIESTOLECIE KOŁA 
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stów policyjnych. Przyniosło to oczekiwa-

ne, widoczne gołym okiem pozytywne 

efekty. W monografii wymieniane są naj-

częściej osoby pełniące określone funk-
cje. Ale przecież wiele innych koleżanek i 

kolegów zasługuje by o nich wspomnieć. 

Nie są to bynajmniej członkowie Koła. Są 

to najczęściej małżonki  kolegów zrzeszo-

nych w organizacji, które na przestrzeni 

minionych 20 lat były w różny sposób 
wyróżniane za swą pracę społeczną. Są 

jeszcze przyjaciele i sympatycy Koła. Co 

prawda jest ich niewielu ale  za to od wie-

lu lat są wierni lidzbarskiemu Kołu 

SEiRP. Należy zatem wymienić koleżanki: 
Krystynę Rubacką, Iwonę Balińską, Ze-

nię Wichowską, Krystynę Wijtiwiak, Tere-

sę Tyczyńską, Irenę Duszak ,Stanisławę 

Gierulską czy Elżbietę Fiedorowicz. Jeżeli 

mówimy  o tych najaktywniejszych i bio-

rąc pod uwagę, 
że Lidzbarskie 

Koło SEiRP ist-

nieje już dwie 

dekady ,to moż-

n a  ś m i a ł o 
stwierdzić, że 

tym czasie każ-

dy kolega i każ-

da koleżanka 

coś dobrego dla 

swego Koła i 
swego środowi-

ska zrobili. Każ-

dy ma swój 

wkład w budo-

waniu pozycji swojej organizacji i realizo-

waniu jej zadań statutowych. Dlatego też 

prosimy o wybaczenie jeżeli kogoś z sza-

nownego koleżeństwa personalnie pomi-
nęliśmy. Nie sposób jest o każdym z 

osobna napisać, chociaż nie jest to nie 

niemożliwe. 

 Lidzbarskie Koło Stowarzyszenia 

Emerytów i Rencistów Policyjnych jest 

aktywne na miarę swoich możliwości , 
indywidualnej aktywności każdego z sze-

regowych członków i aktywności 

„działaczy” Koła tych z wyboru. W Kole  

cele statutowe są w większości realizowa-

ne ku zadowoleniu koleżanek i kolegów i 
ku satysfakcji zarządu Koła. Zarząd Koła 

utrzymuje partnerskie i koleżeńskie kon-

takty oraz współpracuje z większością 

samorządów funkcjonujących w powie-

cie. To samo dotyczy relacji z ważniejszy-

mi instytucjami, 
organizacjami czy 

stowarzyszenia-

mi. Zarząd i Koło 

wysoko ceni sobie 

współpracę i rela-
cje z panem Jac-

kiem Protasem-

Posłem na Sejm 

RP a wcześniej 

wieloletnim staro-

stą lidzbarskim i 
również wielolet-

nim marszałkiem 

w o j e w ó d z t w a 

(Ciąg dalszy ze strony 32) 

(Ciąg dalszy na stronie 34) 
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Warmińsko-Mazurskiego. Zarząd Koła 

nie wyobraża sobie działalności bez 

współpracy ze Starostą Lidzbarskim Ja-

nem Harhajem. Wysoko oceniane są kon-

takty bezpośrednie i współpraca z burmi-
strzem Lidzbarka-Warmińskiego  Jac-

kiem Wiśniowskim, wójtem lidzbarskiej 

gminy  Fabianem Andrukajtisem czy ko-

mendantem powiatowym Policji insp. To-

maszem Kamińskim. Relacje z całym kie-
rownictwem KPP i ZSZZ „Policjantów” są 

bardzo dobre. W ocenie zarządu Koła 

SEiRP w Lidzbarku-Warmińskim bardzo 

dobre i ważne od strony merytorycznej 

ale też i koleżeńskiej są relacje z członka-

mi Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w 
Olsztynie a szczególnie z osobą samego 

prezesa kol. Jerzego Kowalewicza. 

 W czasie minionych dwóch dekad 

przez Lidzbarskie Koło SEiRP przeszło w 

sumie 80 koleżanek i kolegów. W tym 
czasie 18 kolegów zmarło. Niektórzy sami 

zrezygnowali z członkostwa w Stowarzy-

szeniu-z różnych powodów, innych o to 

poproszono. Aktualnie Lidzbarskie Koło 

SEiRP liczy 40 członków.W tej liczbie jest 

7 pań. Jest też 5 seniorów i 3 członków 
wspierających. 

Przygotowania i organizacja  
obchodów  
 Emerytowani policjanci ,nawet Ci 

starsi wiekiem utożsamiają się z roczni-

cowymi obchodami święta Policji Pań-

stwowej,które przypadają 24 lipca. Dlate-

go też w koncepcji przygotowań do jubile-

uszu XX-Lecia Koła SEiRP założono by 
datę obchodów Jubileuszu wyznaczyć 

możliwie blisko daty święta Policji. Na 

jednym z pierwszych posiedzeń robo-

czych w tej sprawie Zarząd Koła zaakcep-

tował tę datę jak również sam pomysł-
koncepcję. Na jesiennym walnym zebra-

niu 2016 r członkowie Koła podjęli 

uchwałę by obchody jubileuszu XX-Lecia 

Koła przygotować w godnej i uroczystej 
oprawie prosząc o patronat starostę Lidz-

barskiego. Walne zebranie Koła przychy-

liło się do tej bogatszej koncepcji organi-

zacyjnej powierzając całość realizacji za-

rządowi Koła. Od początku rozważano 

dwie wersje organizacyjne. Pierwsza z 
uroczystą, bogatą oprawą, z dyplomami, 

odznakami i odznaczeniami, statuetkami 

pamiątkowymi, banerem okolicznościo-

wym, patronatem itp. Druga wersja 

znacznie skromniejsza, ograniczona do 
najistotniejszych podziękowań i wyróż-

nień. Przy obydwu obchody miały się 

kończyć biesiadą przy grillu. Jesienią 

2016 r został nakreślony roboczy plan 

pracy związany z przygotowaniami. W 

planie uwzględniono to wszystko czego 
pomysłodawca oczekiwał i czego chciał 

dla swego Koła ale w tej najbogatszej 

wersji. Gdyby się coś nie udawało,byłoby 

z czego odcinać-rezygnować. Jeszcze w 

fazie koncepcyjnej plan pracy zaczął 
pęcznieć o kolejne dokumenty. Były to 

wykazy osób do uhonorowania dyploma-

mi uznania, podziękowaniami, odznaka-

mi i odznaczeniami organizacyjnymi. 

Wnioski do ZW i ZG SEiRP o wyróżnie-

nia. Kosztorysy dyplomów i odznaczeń. 
Trzy wersje kosztorysowe związane z 

przygotowaniem biesiady przy grillu w 

Zaciszu Leśnym. Opracowanie bryły i 

szaty graficznej statuetki pamiątkowej. W 

wersji finalnej zmieniona została nieco 
bryła statuetki, natomiast wytwórca w 

całości zaakceptował szatę graficzną. 
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 Opracowanie szaty graficznej baneru ju-

bileuszowego dla Koła. Kolejne spotkania 

robocze  Zarządu i kolejne dokumenty do 
Burmistrza o zgodę na wykorzystanie wi-

zerunku herbu miasta. Pismo do Staro-

sty o objęcie patronatu nad obchodami 

jubileuszu XX-Lecia .Wypełnienie warun-

ków Starosty do patronatu by promować 

Starostwo i jego  logo we wszystkich do-
kumentach, korespondencji, zaprosze-

niach, publikacjach itp. W tym celu opra-

cowano  jednolitą szatę graficzną nagłów-

ka dla wszystkich dokumentów i doku-

mentacji wytwarzanej w związku z obcho-
dami .W 2017 r  siedmioro koleżanek i 

kolegów obchodziło bądź będzie obcho-

dzić jubileusz pełnych lub połówkowych 

urodzin. Ten fakt również przewidziano w 

organizowaniu uroczystości. Zamierzano 

bowiem w sposób  uroczysty wręczyć ju-
bilatom adresy z życzeniami i statuetki 

pamiątkowe XX-Lecia Koła.W tym punk-

cie udział osobisty zastrzegł sobie Staro-

sta Lidzbarski, gdyż zamierzał od siebie 

złożyć życzenia jubilatom urodzinowym 
jak również podziękowania niektórym 

osobom za pracę społeczną. Zatem ko-

nieczne były kolejne dane i wykazy. 

 Na prywatnym komputerze prezesa 

zarządu Koła wydrukowano wiele pism, 

zaproszeń, dyplomów i podziękowań. 
Wiele wykazów i wniosków. Sporządzono 

wiele różnych pakietów dokumentacji do 

Starostwa, Burmistrza, Zarządu Woje-

wódzkiego SEiRP w Olsztynie, Zarządu 

Głównego SEiRP w Warszawie. Początko-
wa korespondencja z wytwórcą statuetek 

pamiątkowych. To były setki różnych do-

kumentów w wersjach próbnych i osta-

tecznych, ale też posiłkowano się punkta-

mi usługowymi z tego zakresu wówczas 

gdy drukarka prezesa odmawiała posłu-
szeństwa. Organizatorzy całego przedsię-

wzięcia zabiegali też tam gdzie to było 

konieczne o wspieranie zamierzeń reali-

zacyjnych poprzez nieodpłatny dostęp do 
lokali, pomieszczeń, infrastruktury, 

sprzętu i wyposażenia. Wszędzie spotyka-

li się ze zrozumieniem, przychylnością i 

pomocą. Ze strony burmistrza Lidzbarka-

Warmińskiego a w szczególności ze stro-

ny Starosty Lidzbarskiego i Zarządu 
Głównego SEiRP organizatorzy obchodów 

jubileuszu XX-Lat  Koła SEiRP spotkali 

się z bardzo konkretnym wsparciem. 

Swoje cegiełki dołożyli też sami uczestni-

cy tych uroczystości. 

Finał 
 Na pierwszą część uroczystości od-

bywającej się w sali konferencyjnej Staro-

stwa Powiatowego w Lidzbarku-

Warmińskim Zarząd Koła SEiRP wystoso-

wał 61 zaproszeń imiennych w tym 9 ad-

resowanych do gości honorowych. Zapro-
szenia przyjęli: 

-Jacek Protas-  Poseł na Sejm RP, 

-Jan Harhaj- Starosta Lidzbarski, 

-Jacek Wiśniowski - Burmistrz Lidzbarka

-Warmińskiego, 
-Fabian Andrukajtis - Wójt Gminy Lidz-

bark-Warmiński, 

-insp. Tomasz Kamiński - Komendant 

Powiatowy Policji w Lidzbarku-

Warmińskim, 

-asp. sztab. Rafał Tkaczuk- Przewodni-
czący NSZZ „Policjantów” przy KPP, 

-Jerzy Kowalewicz - Prezes ZW SEiRP w 

Olsztynie, Członek Rady Olsztyńskich 

Seniorów,Członek Obywatelskiego Parla-

mentu Seniorów, Redaktor Naczelny i 
wydawca Olsztyńskiego Biuletynu Infor-

macyjnego, członek Zarządu Głównego 

SEiRP, 

-Bogdan Micek - Prezes Zarządu Koła 

SEiRP w Olsztynie, członek ZW SEiRP w 

Olsztynie. 
Ponadto w tej, że części uroczy-

stości uczestniczyło też 40 człon-

ków Stowarzyszenia, ich rodziny, 

koledzy i sympatycy Koła. Razem 

48 osób. 
W czasie uroczystości uhonoro-

wano i wyróżniono: 

-2 członków Koła pamiątkowymi 

medalami okolicznościowymi oraz 

podziękowaniami w formie dyplo-

mów, 
-4 kolegów wyróżniono odznaka-

mi „Za Zasługi dla SEiRP” z Dy-

plomem, 
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 -6  kolegów (w tym jedna koleżanka)

odznaczeniem „Za Wybitne Osiągnięcia 

dla SEiRP”, 
-2 gości hono-

rowych :Posła 

na Sejm RP i 

B u r m i s t r z a 

L i d z b a r k a -

Warmińskiego 
w y r ó ż n i o n o 

odznakami „Za 

Zasługi dla 

SEiRP” z Dy-

plomem, 
-1 Starostę 

Lidzbarskiego 

w y r ó ż n i o n o 

odznaczeniem 

„Za wybitne 

O s i ą g n i ę c i a 
dla SEiRP”. 

-1 członka Koła wyróżniono „Dyplomem 

uznania”, 

-1 sympatyka Koła wyróżniono 

„Dyplomem Uznania”. 
-7 jubilatów urodzinowych otrzymało ży-

czenia urodzinowe w postaci pamiątko-

wych adresów od zarządu Koła SEiRP i 

osobno od Starosty Powiatu Lidzbark-

Warmiński, 

-1 Starosta Lidzbarski-podziękowanie w 
formie dyplomu od członków Koła SEiRP 

w Lidzbarku War, za wspieranie działal-

ności Koła, za patronat nad obchodami, 

za pomoc w przygotowaniu i organizacji 

obchodów oraz za wszystko co dobrego 
zrobił dla środowiska lidzbarskiego eme-

rytów i rencistów policyjnych. 

-wszystkich honorowych gości oraz 

członków Stowarzyszenia obecnych na 

uroczystości 

- uhonorowano statuetkami pamiątkowy-
mi specjalnie przygotowanymi na tę oko-

liczność., 

 Końcowym akcentem uroczystości 

odbywających się w sali konferencyjnej 

było rozlosowanie 7 tomów wspaniale 
wydanej monograf ii  Lidzbarka-

Warmińskiego, które to Zarząd Koła 

otrzymał od Burmistrza Lidzbarka War-

mińskiego jeszcze 2015 r. Część tomów 

na wyróżnienia i nagrody rozdano już 

wcześniej pośród koleżanek i kolegów w 
tym dla seniorów obchodzących jubileu-

sze urodzin. Pozostałe 7 tomów właśnie 

teraz. Losowanie woluminów cieszyło się 

dużym zainteresowaniem a pan Bur-

mistrz miał przy okazji nieco zajęcia bo-

wiem szczęśliwcy prosili go o odręczne 

wpisy do ksiąg. 
 Uroc zy -

stości w Staro-

stwie zakoń-

czyły się o go-

dzinie 14.30 

skąd część go-
ści podstawio-

nym autoka-

rem udała się 

na biesiadę do 

Zacisza Leśne-
go. Inni dotarli 

tam własnym 

transportem. 

W sumie w 

Zaciszu Le-

śnym na bie-
siadzie przy 

grillu razem z gośćmi bawiło się 40 osób. 

Zabawa trwała do godziny 23.00.Była to 

zabawa plenerowa.Pogoda tego dnia dopi-

sywała świętującym od początku a wspa-
niała atmosfera, słońce i ciepło towarzy-

szyły wszystkim do zmierzchu. Pewnie 

działo się to również za sprawą bardzo 

przychylnej Stowarzyszeniu i ich potrze-

bom pani Grażynie z ośrodka Zacisze  

Leśne oraz młodymi i zaprzyjaźnionymi z 
kołem SEiRP kucharzami Moniką i 

Krzysztofem, którzy obsługiwali grilla i 

częściowo stoły. 

 Na koniec, jako pomysłodawca i 

organizator opisanej szeroko formy ob-
chodów Jubileuszu  XX-Lat Koła SERP w 

Lidzbarku-Warmińskim chcę powiedzieć, 

że jak na możliwości Koła, od strony  fi-

nansowej, organizacyjnej i logistycznej 

było to przedsięwzięcie trudne i praco-

chłonne. Zresztą na taką skalę organizo-
wane po raz pierwszy. Tylko dzięki moje-

mu stałemu i sprawdzonemu zespołowi 

do którego też sam należę mogło się to 

wszystko udać. Ten zespół to wspomina-

ni już wcześniej: 
-Danka Goraj, Darek Baliński, Gerard 

Wichowski, Rysiek Gudaniec, Czesiek 

Duszak, Tadek Tyczyński. Kiedy przy-

szedł czas realizacji, wszyscy pracowali 

jak mrówki. Trzeba też powiedzieć, że 

wszystkie zakupy na biesiadę,babka 
ziemniaczana i pozostałe specjały to rów-

nież staranie tego zespołu,gdyż cały stół 

przygotowywany był we własnym zakre-

sie. 
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 Raz jeszcze podziękowania należą 

się naszym samorządowcom. W szczegól-

ności skierowane są do Starosty Lidzbar-
skiego Pana Jana Harhaja. Bez jego patro-

natu a w zasadzie koleżeńskiej opieki, 

podpowiedzi organizacyjnych, realnej po-

mocy i wsparcia te obchody nie miałyby 

tak uroczystej i bogatej oprawy. A tak po-

zostaną w pamięci wszystkich na wie-

le,wiele lat. Prawie w ostatniej chwili od 

dwóch sytuacji grożących wpadkami, mo-
że niezbyt groźnymi ratował nas kol. Jerzy 

Kowalewicz. 

 Kolega Prezes przez cały czas na-

szych przygotowań do obchodów Jubileu-

szu XX-Lecia koła był czujny i reagował 
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natychmiast na wszystkie nasze prośby i 

popierał nasze dążenie do obranego       

celu. Dziękujemy Ci Jerzy za to wszystko. 

W imieniu  wszystkich członków koła i 
jego zarządu składam podziękowania 

wszystkim honorowym gościom obecnym 

na uroczystościach za złożone życzenia 

pomyślności, prezentowaną przychyl-

ność, postawę koleżeństwa i przyjaźni. 

Wszystkim  gościom ,koleżankom i kole-

gom, przyjaciołom i sympatykom Koła 

dziękuję za wspaniały dzień 14 lipca 
2017 roku. 

Tekst; Lucjan Fiedorowicz 
Zdjęcia: Elżbieta Fiedorowicz 
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W dniu 11 lipca 2017 roku, o godz. 

10,30 w sali konferencyjnej Komendy 

Miejskiej Policji w Sopocie odbyło się 

plenarne posiedzenie ZW SEiRP.  

 Obecni byli również zaproszeni go-

ście: Leszek Orkisz -wiceprezes ZG SEiRP 
oraz prezes ZO w Słupsku, insp. Piotr 

Bolin - Komendant Miejski Policji w So-

pocie, Henryk Hałas - przewodniczący 

Koła Terenowego NSZZ Policjantów w 

Tczewie, a także członkowie Wojewódzkiej 
Komisji Rewizyjnej i zaproszeni kandyda-

ci do komisji problemowych. 

 Prezes Jan Pietruszewski, zgodnie z 

Porządkiem posiedzenia, powitał przyby-

łych, a następnie udzielił głosu Komen-

dantowi, który z przyczyn służbowych nie 
mógł brać udziału do końca posiedzenie. 

Zabierając głos podziękował za zaprosze-

nie i omówił w krótkim zarysie sprawy 

dotyczące komendy, w związku z dużym 

napływem turystów do Sopotu. Kończąc, 
życzył nam emerytom policyjnym, byśmy 

się obronili przed tzw ustawą represyjną, 

która wg niego jest bardzo krzywdząca i 

niesprawiedliwa. Dlatego powinniśmy być 

jednolitą grupą zwartą.   

 Następnie prezes Jan Pietruszewski 
wspólnie z kol. Leszkiem Orkiszem poin-

formowali o  przebiegu posiedzenia ZG 

SEiRP  w Warszawie w dniu 13 czerwca 

2017 roku. Oprócz zmian w prezydium, 

najistotniejszym zadaniem wszystkich 
struktur stowarzyszenia jest udzielanie 

pomocy osobom poszkodowanym przez 

ustawę represyjną oraz włączenie się do 

prac nad nowelizacją statutu 

 Kol. Henryk Hałas zabierając głos 

poinformował członków o sytuacji w 

Związkach Zawodowych Policjantów 

m.in. o tym, iż szykuje się rozłam w 

związkach i jest wniosek o zwołanie Nad-
zwyczajnego Zjazdu Delegatów NSZZ Po-

licjantów. Wspomniał również, iż prze-

wodniczący Zarządu Głównego NSZZ Po-

licjantów kol. Rafał Jankowski wszedł w 

skład Rady Dialogu Społecznego. W dniu 
19 czerwca br. brał udział w Nadzwyczaj-

nym Posiedzeniu Plenarnym Rady Dialo-

gu Społecznego, na którym osobiście wi-

tał go Prezydent RP Andrzej Duda. Na-

wiązał również do ustawy represyjnej, 

która wg niego jest bardzo szkodliwa. Na-
stępnie podjęto kilka uchwał m.in. dot. 

wyróżnień oznakami oraz dyplomami. Po 

omówieniu celu oraz dyskusji, podjęto 

uchwałę o powołania przy Zarządzie Wo-

jewódzkim dwóch Zespołów Problemo-
wych do spraw doradztwa prawnego dla 

emerytów i rencistów Policyjnych, a w 

tym osób poszkodowanych przez Ustawę 

z dnia 16.12.2016r. o zaopatrzeniu eme-

rytalnym funkcjonariuszy Policji oraz ich 

rodzin. Obecni na posiedzeniu kandydaci 
wyrazili wolę aktywnej pracy w tych ze-

społach.  Podjęto również uchwałę zobo-

wiązującą Koła do założenia kont banko-

wych.  
Henryk Kaźmierski 

rzecznik ZW SEiRP w Gdańsku  
z/s w Gdyni 

 

PLENARNE POSIEDZENIE ZW SEiRP W GDAŃSKU  
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W sobotę 15 lipca 2017 r. w Węgorze-

wie  odbyły regaty o puchar Burmi-

strza Miasta  

Międzynarodowa grupa policjantów zrze-

szona w IPA (skrót od International Police 

Association – Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Policji}, w składzie żeglarskim: 

 kapitan Jan Kowalczyk, IPA Region 

Kętrzyn, 

 bosman Mirosław Sojecki, członek 

IPA regionu  Kętrzyn. 

 marynarz Oleg Ogorodow - prezy-

dent IPA Obwodu Kaliningradzkie-

go., 

 marynarz Selimszajew Vitalij -

 członek zarządu IPA z Moskwy  
Zajęła w klasyfikacji open trzecie miejsce  

 

Mirosław Sojecki 
tel 601213338 

Autor o sobie: 
Witam serdecznie. !!!!Jestem emerytem 

policyjnym bardzo aktywnym. Wymagam 

od siebie maksymalnego zaangażowania 

w życie czerpiąc z tego siłę i wszczepiając 

tego ducha innym .Jako emeryt wspie-

ram życie aktywne oddając się dla sportu 

i pasji. Cieszę się jak Zarządy Emerytów i 

Rencistów zagospodarowują swoim 

członkom czas nad ich pracą nad sobą 

korzystania z basenów, gimnastyki, po-

dróże rowerowe lub piesze, wspieranie w 

tworzenie aktywności emeryta i rencisty. 
Wykorzystajmy potencjał zdolnych eme-

rytów w chórach i  reklamujmy to przez 

występy ich na scenie. Przedłużmy im 

nich życie. Udzielam się społecznie w róż-

nych organizacjach jestem od 2 lat człon-
kiem IPA region Kętrzyn i mam czym się 

pochwalić jeżeli chodzi o promowanie te-

go  Stowarzyszenia proszę zobaczyć foto-

grafie na Facebok gdzie rozwijam współ-

pracę międzynarodową z policjantami jak 

również środowiskiem religijnym kościoła 
prawosławnego, zaprzyjaźniam biskupów 

w ramach pracy na rzecz pokoju. Jestem 

Prezesem Reszelskiego Stowarzyszenia 

Kulturalnego „Ożywić Przestrzeń w Resz-

lu” staram się działać na rzecz społeczeń-
stwa lokalnego. Od roku czasu osobiście 

przygotowuję stanowisko pracy dla siebie 

w tworzeniu lokalnej kuźni i zapraszam 

do Reszla.  

Pozdrawiam Mirosław Sojecki  

IPA „trzecia” w regatach w Węgorzewie 
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W dniach 26 czerwca – 8 lipca 2017 r. 

grupa licząca 92 osoby, członków Sto-

warzyszenia Emerytów i Rencistów 

Policyjnych oraz członków ich rodzin 

z Kół terenowych w Opocznie, Piotrko-
wie Trybunalskim, Radomsku, Toma-

szowie Mazowieckim, Koluszkach 

uczestniczyła w letnim wypoczynku, 

połączonym z odnową biologiczną.  

I 
nicjatywa zorganizowana wyjazdu na 
wypoczynek do m. Truskawiec – 

Ukraina, została zainicjowana i pod-

jęta przez Zarząd Koła SEiRP w Opocznie 

pod przewodnictwem prezesa -  Kol. Ber-

narda Adamczyka. Miejscem wypoczynku 

zostało wybrane miasto Truskawiec z ku-
rortem sanatoryjnym DNIEPRO w obwo-

dzie lwowskim, znanym od wielu lat i od-

wiedzanym przez  kuracjuszy naszego 

kontynentu. Truskawiec słynie z wód 

leczniczych i zabiegów sanatoryjnych a 
na szczególną uwagę zasługują oferowa-

ne różnorodne zabiegi fizjoterapeutyczne 

i rehabilitacyjne, przede wszystkim po-

chodzenia naturalnego, lecznicze wody 

pitne, kąpiele, inhalacje i okłady z natu-

ralnych składników miejscowej przyrody 
i bogactw naturalnych. Miasto Truska-

wiec i jego okolice, wbrew kuracjuszy 

obawom, okazało się urokliwym miej-

scem kurortowym o współczesnym cha-

rakterze z nutką przeszłości. W czasie 
pobytu, kuracjusze spotkali się z życzli-

wością i sympatią mieszkańców miasta, 

zarówno w miejscu zakwaterowania jak i 

podczas spacerów czy podczas dokony-

wania zakupów. Bezinteresownie służyli 

oni radą, chętnie nawiązywali kontakty, 
okazywali przychylność wobec nas. W 

obiekcie sanatoryjnym kuracjusze otrzy-

mali fachową opiekę medyczną z możli-

wością korzystania z pełnej i bogatej bazy 

zabiegowej. Uczestniczyli również w wielu 

atrakcjach kulturalnych odbywających 
się na terenie sanatorium, tj. koncertach, 

występach zespołów artystycznych, wy-

cieczkach krajobrazowych np. w Karpaty 

oraz do znajdujących się w sąsiedztwie 

miast. Przemieszczając się, kuracjusze 
mogli obserwować pobliskie miejscowo-

ści, w tym wioski i malownicze ukraiń-

skie widoki. Jednym z punktów progra-

mu kulturalnego była wycieczka do Lwo-

wa. Tu, uczestnicy wycieczki zapoznali 

się z architekturąi zabytkami tego stare-
go a zarazem pięknego miasta. Nie mogło 

ich zabraknąć w miejscu tak ważnym dla 

naszej historii jak Cmentarz Łyczakow-

ski. Przewodniczka bardzo interesująco 

opowiadała nam o Polakach spoczywają-
cych na tym cmentarzu, których niekiedy 

los przypadkowo skierował na ziemię 

lwowską. Zwiedzono również kwatery po-

ległych żołnierzy - Orląt Lwowskich, mło-

dych obrońców polskiego Lwowa z lat 

1918–1920 czyli z czasów wojny polsko-
ukraińskiej, a także polsko-bolszewickiej, 

zapalając symboliczny znicz, oddając tym 

samym hołd ich pamięci. Zadowoleni z 

wypoczynku, odzyskania biologicznej we-

rwy w samopoczuciu i polepszeniu stanu 
zdrowia, kuracjusze powrócili do kraju z 

myślą i ewentualną nadzieją do powrotu 

w to przepiękne miejsce w roku przy-

szłym. 

Marek Predoń 
Bernard Adamczyk 

Zdjęcia: Bernard Adamczyk 

PO ZDROWIE DO TRUSKAWCA 
/DNIEPRO – UKRAINA/ 
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Gdy nasi bliscy się starzeją i wymagają 

pomocy, możemy zająć się nimi sami, 

poszukać opiekunki lub domu pomocy 
społecznej. Gdy nieuleczalnie chorują - 

skorzystać z hospicjum domowego.  

Wizyty u lekarza, sprzątanie, gotowanie, 

a w razie choroby – podawanie lekarstw, 

podłączanie kroplówki, zmiana opatrun-
ków i pieluch. Opieka nad osobami star-

szymi wymaga zwykle dodatkowego cza-

su. Co robić, gdy nie da się jej pogodzić z 

pracą zawodową? 

 

Zwolnienie lekarskie 
W takich wypadkach prawo pozwala sko-

rzystać ze zwolnienia lekarskiego na cho-

rego członka rodziny. Ustawa z 25 czerw-

ca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z 
ubezpieczenia społecznego w razie choro-

by i macierzyństwa przewiduje, że ubez-

pieczonemu zwolnionemu od wykonywa-

nia pracy z powodu konieczności osobi-

stego sprawowania opieki nad chorym 

członkiem rodziny przysługuje zasiłek 
opiekuńczy. Warunek: opiekun i podo-

pieczny muszą prowadzić wspólne gospo-

darstwo domowe i nie ma innych osób, 

które mogłyby zapewnić pomoc. 

Zasiłek przysługuje przez 14 dni kalen-
darzowych (nie roboczych) w roku. 

Przykład. Pani Anna jest pielęgniarką. Jej 

matka, z którą mieszka, złamała nogę. 

Kobieta jest unieruchomiona, nie może 

sama przygotować posiłku ani skorzystać 

z toalety. Pani Anna poszła na 14-dniowe 
zwolnienie lekarskie, by opiekować się 

matką. Może przedłużyć zwolnienie, ale 

nie będzie już dostawać zasiłku opiekuń-

czego. 

Limit 14 dni uprawniających do zasiłku 
dotyczy wszystkich osób, które opiekują 

się bliskim. 

Przykład. Kasia i Gosia są siostrami. 

Opiekują się ciężko chorym ojcem po wy-

lewie. Kasia wykorzystała już 14-dniowe 

zwolnienie lekarskie na opiekę nad oj-
cem. Teraz ze zwolnienia chciałaby sko-

rzystać Gosia. Na opiekę nad chorym ro-

dzicem wszystkie dzieci mają łącznie 14 

dni w roku, za które zostanie wypłacony 

zasiłek opiekuńczy. Skoro Kasia wykorzy-

stała limit, płatne zwolnienie nie należy 

się już Gosi. Nie powinno to jednak unie-

możliwić drugiej z córek skorzystania z 
bezpłatnego zwolnienia lekarskiego wy-

stawionego przez lekarza zajmującego się 

ojcem. 

Uwaga! Niewykorzystane dni opieki nad 

członkiem rodziny nie przechodzą na ko-
lejny rok kalendarzowy. 
 

Opieka nad osobami starszymi. 
Opiekunka 
Gdy zwolnienie lekarskie się skończyło i 

trzeba wracać do pracy, warto pomyśleć 

o opiekunce, która nas zastąpi przy łóżku 

chorego członka rodziny. 

Na rynku działają zarówno profesjonalne 
firmy, które oferują opiekę nad chorymi, 

jak i osoby świadczące takie usługi na 

czarno. Pomoc legalna jest droższa, ale 

pewna. Opiekunów lepiej brać z polece-

nia. 

Jeśli nasz bliski jest osobą chodzącą, 
opiekunka pomoże mu w zakupach, 

sprzątaniu, będzie towarzyszyć na space-

rze. Gdy podopieczny nie wstaje z łóżka, 

będzie wymagał pomocy we wszystkich 

czynnościach. 
Profesjonalne usługi to wydatek rzędu 16

-20 zł za godzinę i ok. 100 zł za noc. Pry-

watna opiekunka weźmie mniej, ale nie 

będzie to dużo niższa kwota. Dobre opie-

kunki są na wagę złota, zwłaszcza w du-

żych miastach. 
Gdy nie stać nas na prywatne usługi, 

możemy wystąpić z wnioskiem do miej-

scowego ośrodka pomocy społecznej. Pra-

cują tam opiekunki środowiskowe. Za 

gminne pieniądze zajmą się naszym bli-
skim przez np. dwie godziny dziennie: 

zawiozą do lekarza, zrobią zakupy, po-

sprzątają albo zwyczajnie dotrzymają to-

warzystwa. 

O częstotliwości wizyt i zakresie pomocy 

każdorazowo decyduje ośrodek pomocy. 
 

Opieka nad osobami starszymi.  
Pomoc pielęgniarska 
Warto sprawdzić, czy naszemu bliskiemu 

nie należy się fachowa pomoc pielęgniar-

ska. Może być doraźna lub długotermino-

INFORMATOR 

Opieka nad osobami starszymi.  
Co robić, gdy nie da się jej pogodzić z pracą zawodową?  
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 wa. Z tej drugiej formy skorzystają jedy-

nie pacjenci przewlekle chorzy. 

Pielęgniarka pomoże w rehabilitacji, pie-
lęgnacji odleżyn, przeprowadzi zabiegi 

przynoszące ulgę w cierpieniu. 

Osoby starsze, które poruszają się samo-

dzielnie, mogą skorzystać z pomocy pielę-

gniarki rodzinnej, która przyjmuje w ga-

binecie w przychodni i tylko w wyjątko-
wych wypadkach składa wizyty domowe. 

Skierowanie uprawniające do korzystania 

z opieki pielęgniarskiej wypisuje lekarz 

rodzinny lub specjalista. Opieka jest bez-

płatna, w całości finansowana przez Na-
rodowy Fundusz Zdrowia. Chorzy muszą 

jednak płacić z własnej kieszeni za leki, 

środki opatrunkowe i pielęgnacyjne. 

 

Opieka nad osobami starszymi.  
Hospicjum 
Gdy nasz bliski jest nieuleczalnie chory, 

a leczenie sprowadza się do łagodzenia 

bólu i walki z odleżynami, warto pomy-
śleć o skorzystaniu z opieki w hospicjum. 

Nie stosuje się tam uporczywej terapii, 

diagnostyki czy oceny postępów choroby. 

Leczenie polega na zwalczaniu uciążli-

wych objawów somatycznych (mdłości i 
wymioty, biegunki, zaparcia, duszności, 

jadłowstręt) i psychicznych (depresja). 

Nie ma respiratorów, transfuzji, reanima-

cji. 

Niemal 90 proc. osób korzystających z 

hospicjów stanowią chorzy na nowotwo-
ry. Pozostali to osoby z niewydolnym 

ośrodkowym układem nerwowym, zaka-

żeni HIV, z niewydolnością oddechową, 

owrzodzeniem odleżynowym. 

 

Nieuleczalnie chorzy mogą skorzy-
stać z trzech form pomocy: 
 Opieki poradni medycyny paliatyw-

nej. Skierowanie wypisuje lekarz 

rodzinny lub specjalista. Chory 
chodzący zgłasza się do najbliższe-

go ambulatorium, choremu leżące-

mu przysługują maksymalnie dwie 

wizyty domowe w tygodniu. 

 Hospicjum domowego. Chory prze-

bywa w domu. Zgłoszenia można 
dokonać osobiście lub telefonicznie. 

Lekarz odwiedza pacjenta średnio 

raz w tygodniu (nie mniej niż dwa 

razy w miesiącu), pielęgniarka trzy 

razy tygodniowo (nie rzadziej niż 

dwa razy w tygodniu), pozostali 
c z ł o n k o w i e  z e s p o ł u  z a ś 

(fizjoterapeuta, psycholog, pracow-

nik socjalny, wolontariusze) – w 

zależności od potrzeb. 
Pacjent objęty opieką hospicjum domo-

wego ma możliwość bezpłatnego wypoży-

czenia sprzętu i aparatury medycznej, 

np. materaca przeciwodleżynowego, apa-

ratu tlenowego, kul, chodzika, wózka in-

walidzkiego. 
Ważne! Chory musi wyrazić zgodę na pi-
śmie na opiekę hospicjum domowego. Je-
śli nie może pisać, zgodę może wyrazić 
jego opiekun prawny lub rodzina. 

 Hospicjum stacjonarne. Zapewnia 

całodobową opiekę. Mogą z niego 

korzystać ci, których rodzina lub 
przyjaciele nie mają możliwości, by 

się o nich na co dzień troszczyć, 

podopieczni domów pomocy spo-

łecznej oraz pacjenci z trudnościa-

mi w oddychaniu czy przyjmowaniu 
pokarmów. 

Aby skorzystać z opieki hospicjum sta-

cjonarnego, potrzebne będą skierowanie 

od lekarza rodzinnego lub specjalisty, 

dokumentacja medyczna chorego oraz 

jego pisemna zgoda. 
Pacjent w hospicjum stacjonarnym nie 

ponosi żadnych opłat. Chory objęty opie-

ką hospicjum domowego z własnej kie-

szeni płaci za leki i środki opatrunkowe. 

 

Opieka nad osobami starszymi. 
Państwowe domy opieki 
Osoby starsze, przewlekle chore i niesa-

modzielne mogą się starać o przyjęcie do 
państwowego domu pomocy społecznej 

(DPS) lub zakładu opiekuńczo-

leczniczego. 

Pierwsze prowadzą gminy, powiaty, cza-

sem urzędy marszałkowskie, związki wy-
znaniowe lub organizacje pozarządowe, 

drugie podlegają pod NFZ. W DPS-ach 

rachunki za opiekę pokrywają pensjona-

riusz, rodzina i gmina, w zakładach opie-

kuńczo-leczniczych – niemal w całości 

NFZ. 
O skierowanie do państwowego domu 

opieki nie jest łatwo. I to wcale nie dlate-

go, że brakuje miejsc, ale dlatego, że sa-

morządom brakuje pieniędzy. 

 

Ile kosztuje pobyt w DPS-ie 
Opłata zależy od dochodu rodziny i mie-

sięcznych kosztów utrzymania w danej 

(Ciąg dalszy na stronie 44) 
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 placówce. Z zastrzeżeniem, że pensjona-

riusz nie może płacić więcej niż 70 proc. 

miesięcznych dochodów. Pozostałe 30 
proc. pozostaje mu na własne wydatki 

albo idzie do depozytu. 

Gdy podopieczny nie ma dochodów albo 

są one bardzo niskie, kosztami pobytu 

mogą zostać obciążeni członkowie rodzi-

ny: współmałżonek, dzieci, wnuki, a gdy 
tych nie ma – gmina. Pobyt w DPS-ie mo-

że być nawet w 65 proc. dofinansowany z 

gminnych czy miejskich budżetów, pod 

warunkiem że renta lub emerytura pen-

sjonariusza i dochody rodziny nie wystar-
czają na pokrycie pełnych kosztów. 

Przykład. Pani Jadwiga ma 840 zł renty 

socjalnej. Za pobyt w domu pomocy spo-

łecznej płaci niespełna 600 zł miesięcz-

nie, córka rencistka dopłaca 450 zł, a 

resztę (ok. 2 tys. zł) pokrywa gmina, bo 
pełny koszt pobytu w placówce to ponad 

3 tys. zł miesięcznie. 

 

Jakie dokumenty do domu pomocy 
społecznej 
Aby dostać miejsce w państwowym domu 

opieki, trzeba złożyć wniosek w ośrodku 

pomocy społecznej (ośrodku pomocy ro-
dzinie). Do wniosku trzeba dołączyć: 

  zaświadczenie od lekarza rodzinnego o 

stanie zdrowia (lekarz powinien po-

twierdzić, że pacjent wymaga stałej 

opieki); 

  orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli 

pacjent je ma); 

  zaświadczenie o dochodach rodziny; 

  decyzję ZUS o przyznaniu renty lub 

emerytury. 

Konieczne jest też wyrażenie zgody na to, 
by ZUS dokonywał potrąceń z renty lub 

emerytury na opłaty. 

Decyzję o przyznaniu miejsca w placówce 

wydaje gmina. 

Na kogo zasiłek opiekuńczy 
Zwolnienie lekarskie z prawem do zasiłku 
opiekuńczego należy się na chorego: mał-

żonka, rodzica rodzica dziecka ojczyma 

macochę teściów dziadków wnuki ro-

dzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 

lat, jeżeli pozostają we wspólnym gospo-

darstwie domowym (art. 32 pkt 2 ustawy 
o świadczeniach pieniężnych z ubezpie-

czenia społecznego w razie choroby i ma-

cierzyństwa) 

 

Zasiłki dla opiekunów 
Opiekunowie dorosłych osób niepełno-

sprawnych mogą się starać o: 

 Specjalny zasiłek opiekuńczy. Wynosi 

520 zł na rękę miesięcznie, ale jego 

uzyskanie wymaga rezygnacji z pracy 

(lub niepodejmowania zatrudnienia) 
oraz niskich dochodów w rodzinie (764 

zł netto na osobę miesięcznie). 

 Zasiłek dla opiekuna. Wynosi 520 zł na 

rękę miesięcznie. Należy się tylko tym 

opiekunom, którzy po nowelizacji usta-

wy o świadczeniach rodzinnych z 2013 
r. utracili prawo do świadczenia pielę-

gnacyjnego, a jednocześnie z powodu 

zbyt wysokich dochodów nie dostali 

specjalnego zasiłku opiekuńczego. 

 Zasiłek pielęgnacyjny. Wynosi 153 zł na 

rękę miesięcznie. Przyznawany jest oso-

bom niezdolnym do samodzielnej egzy-
stencji. 

 Dodatek pielęgnacyjny. Wynosi 209,59 

zł na rękę miesięcznie. Nie przysługuje 

osobie, która pobiera zasiłek pielęgna-

cyjny lub rentę socjalną.  

Katarzyna Klukowska  
27 lipca 2017 

Źródło: Gazeta Wyborcza 

http://wyborcza.pl/7,97654,22153742,opieka-nad-osobami-starszymi-co-robic-gdy-nie-da-sie-jej.html?disableRedirects=true
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 Zmarł Kazimierz Borkowski  
wieloletni członek Koła SEiRP w Kościerzynie  

 

W dniu 15 czerwca 2017 r. zmarł w wieku 86 lat starszy sierżant sztabowy w stanie 

spoczynku Kazimierz Borkowski. 

  
Kol. Kazimierz. Borkowski w ponad 25 letnim okresie służbę pełnił pionie prewencji 

MO pracował na Posterunkach: Pogódki, Stara Kiszewa, Liniewo oraz Lipuszu gdzie 

przez 18 lat był Ko- mendantem i z tą miejscowo-

ścią związał się do końca. Po przejściu na emery-

turę zaangażował się w działalność społeczną na 

rzecz lokalnej społecz- ności oraz środowiska eme-
ryckiego za swą ak- tywna postawę został wybrany 

Prezesem Banku Spółdzielczego w Lipuszu, 

wieloletnim Radnym Gminy Lipusz, działacz Koła 

Łowieckiego. Za cało- kształt pracy zawodowej i 

działalności społecz- nej odznaczony między inny-
mi: Krzyżem Kawaler- skim Orderu Odrodzenia Pol-

ski, Zasłużony Ziemi Gdańskiej oraz odznaczeniami 

resortowymi i instytu- cji samorządowych. W 2001 r. 

włączył się aktywnie w powstanie Oddziału ko-

ścierskiego Stowarzy- szenia Emerytów i Rencistów 

przy KWP w Gdańsku oraz w 2008 r. Koła SEiRP w 
Kościerzynie za dzia- łalność społeczną na rzecz 

środowiska emerytów i rencistów policyjnych odznaczony odznaką „Za zasługi dla 

SEiRP” z dyplomem oraz Medalem „XXV Lat Stowarzyszenia”  

 

W dniu 17.06.2017 r. w uroczystościach pogrzebowych Kazimierza Borkowskiego na 
cmentarzu parafialnym w Lipuszu brali udział członkowie Koła SEiRP w Kościerzynie z 

prezesem Romanem Jereczek. 

Cześć Jego Pamięci 
ZK SEiRP w Kościerzynie 
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Status z poczęcia 
Ludzie ze statusem się rodzą 
i nikt nie zmieni reguł tych. 
Nędzarze – nędzarzy płodzą, 
bogaci – płodzą bogatych. 
 
W jakiej więc ktoś urodzi się 

   rodzinie, 
na jaki los się załapie, 
to albo przez życie płynie, 
albo niezdarnie w nim człapie. 
 
Poczęty jeszcze nie wie tego, 
w czym nic się nie zmienia, 
że o przyszłości i pozycji jego 
zadecyduje rodzaj  
  dziedziczenia. 
 

Narodowi potrzebne są elity, 
by dźwigały go na szczyty. 
Czy naród doczeka się tego 
  spełnienia 
od elit wyrosłych z dziedzicze-
nia? 
 
Do optymizmu chyba nie ma 
   powodu. 
Co by się o tym nie mówiło. 
Każdy dziedzic marzy nie o 
szczytach dla narodu, 
ale o tym, by potomstwo jego 
jak najwięcej dziedziczyło. 
 
Ktoś może wskazać pozytywne 
   pamiątki, 
które podważają dziedziczenia 
formułę, 
ale nawet tu pozytywne wyjątki 

tylko potwierdzają regułę. 
 

Taka sobie życiowa  

   mądrość 
Niektóre ludzkie zachowania 
biorą się ze świata zwierzęcego. 
Stąd właśnie się wziął tzw. po-
rządek dziobania. 
Dla ludzi wiele wynika z niego. 
 
Ów porządek jest bliski cechom 
ludzkiej natury. 
Z niego ważna życiowa 
  wskazówka wynika. 
Czy kogoś już można traktować 
   z góry 
czy jeszcze z pozycji jamnika. 
 

Pozycje te wy-
znaczają zakres władczy. 
Kto uczyni tu krok nieudany, 
ten najgorszego wtedy  
   doświadczy 
i strasznie zostanie zdziobany. 
 

Kto więc porządku dziobania, 
nie znając innych dziobie, 
nie uniknie za to 
   sponiewierania 
i może bardzo zaszkodzić sobie. 
 
By zatem nie błądzić  
  w dorosłości, 

młodzi muszą studiować  
   wskazania 
dorosłych i korzystać z ich  
  życiowej mądrości, 
jak bezpiecznie stosować porzą-
dek dziobania. 
 

Ślepota Temidy 
Ślepota Temidy to kram, 
bo nie widzi tylko słucha, 
więc prawda dla niej tam, 
gdzie nadstawi ucha. 
 
Ślepota Temidy to wada. 
Nic więc dziwnego, 
że często się jej zdarza, 
gdy właśnie dopada 
jakiegoś kozła ofiarnego 
zamiast rzeczywistego  
  zbrodniarza. 
 

O deszczyku 
Deszczyk to hydrologiczny  

   demokrata 
i też niczyj stronnik. 
Obce są mu różnice świata, 
 więc jak pada, to równo. 
Raz na ważny pomnik, 
  raz na byle gówno. 
Ludzi traktuje jednako. 
Czy ktoś jest w kapeluszu czy  
   w czapie, 
to nie jest dla niego żadną 
   oznaką, 
więc egalitarnie na łby im  
   kapie. 
Są też mu obce ludzkie  
   osobowości 
i ich przeróżne kariery. 

Traktuje ich wedle równości. 
Kapie im na plecy i na to na 

  cztery litery. 
Deszczyk hydrologiczny  
  egalitarysta 
nie odróżnia biznesmena od 
   "nurka". 
Choć między nimi różnica  
  przepaścista 
to jednak on im na karki  
   ciurka. 
Deszczyk apolitycznie jest  
   uroczy. 
Nie wie co to polityczne elity. 
Bezkarnie więc równo moczy 

oblicze Kalisza i wysokie czoło 

   Rokity. 
Imponująca jest odwaga  
   deszczyka. 
Choć nie wie, gdzie zło, gdzie 
   dobro, 
to niebezpiecznych kontaktów 
   nie unika. 
Nie lęka się nawet zderzeń z 
  posłem Ziobro. 
Gdy się nadarzy okazja, 
bo pojawiły się deszczowe 
   chmury 
deszczyka ogarnia istna  
  deszczowa fantazja 
i na Ziobro leje jak z grubej  
    rury. 
Zasięg deszczyka nie zawsze 
 jest równości polem. 
Tak niestety nierzadko się zda-
rza, 
gdy dygnitarz jest pod paraso-
lem, 
zwłaszcza trzymanym przez 
ochroniarza. 
 

Gdzie lewa noga? 
Sojusz Lewicy Demokratycznej 
  elektorat stracił, 
bo wcześniej zgubił swą  
   lewą nogę. 
Kto więc aż tak go przekabacił? 

Zrozumieć tego nie mogę. 

 
Czy Sojusz zgubę odszuka 
i elektorat zechce do niego  
   wrócić. 
Trudna będzie to sztuka, 
bo ludzi łatwo można  
   zbałamucić. 
 
Przyszłość dla Sojuszu się  
rysuje marnym widokiem. 
Wciąż się otwiera jakaś puszka 
   Pandory. 
Trudno zatem być tu  
   prorokiem. 
Odpowiedź z pewnością  
  przyniosą wybory  

Kazimierz Otłowski 

„Świat polityki 

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

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

prowadzenia finansów Stowarzyszenia. 

Na okładce: 

Strona I: Cienie na skarpie parku w Olsztynie  
Strona IV: Andrzej Leszczyński 

Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego 

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: 
 

Na ostatnim posiedzeniu ZW SEiRP w Olsztynie zatwierdzono dokooptowanie no-
wych członków Prezydium Zarządu Wojewódzkiego powierzając im funkcje koor-

dynatorów działań antyrepresyjnych związanych z wejściem w życie najnowszej 

ustawy dezubekizacyjnej. 

 

 Kol. Marek Osik pełni funkcję koordynatora obejmującą Warmię i Mazury 

 Kontakt: tel. 723 393 030, e-mail: osik.marek@wp.pl 

 

 Kol. Andrzej Leszczyński, obejmuje swoim działaniem miasto Olsztyn. 

 Kontakt: tel. 605 549 346, e-mail: jedrusie@tlen.pl 
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