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MIESIĘCZNIK ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W OLSZTYNIE 

FSSM RP 
- Apel do Policji 
- o skutkach wyroku 

  Trybunału 

Duda 
- o ekwiwalencie za 
   urlop 

Hagenbeck 
- o godności i honorze 

Malicki 
- o co? gdzie? w czym? 

Kostrzewski 
- o „Solidarności” w 
   Policji 

Makowski 
- o ostatnim gwizdku 
- o ostatnim  

  świętowaniu. 
- o ostatnim strzelaniu 

Kędracki 
- o uznaniu racji 

Kowalewicz 
- o posiedzeniu ZW 
- o wizycie w Brukseli 

Paga 
- o wigilii 

Fikus 
- o posiedzeniu ZW 
- o promowej wyprawie 

Skowron 
- o pstrągu i kopalni 

Ołów 
 - o żołnierskim  

   obiedzie 
 

 

Dwie choinki 
Jak dwa światy 
Współczesny 
Miniony 
Co zostanie 
Tym co przyjdą, 
Po nas, w nasze strony 
Czy ktoś jeszcze wspomni słowem 
Tych co przeminęli 
Co tworzyli ten świat wspólnie 
Dla przyszłych pokoleń. 

         JKK 
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Str. 1 Choinka na placu JPII w Olsztynie 

Str. 2 Waldemar Sopek -  
członek Prezydium Zarządu Głównego SEiRP 
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Od Redakcji 
W tym wydaniu OBI Redakcja oddała głos: 

życzeniom, marzeniom, planom i antycy-

powaniu na rok przyszły i lata kolejne. 

Zamieściliśmy sporą część nadesłanych 

życzeń, nie wszystkie, ale za wszystkie 
serdecznie dziękujemy. Cieszy nas fakt, że 

o OBI pamiętacie, że je czytacie, że pozwa-

la to Redakcji liczyć na Wasze korespon-

dencje i uwagi. 

A materiałów napływa z miesiąca na mie-
siąc coraz więcej i coraz bardziej różno-

rodnych. Nie stosujemy dziennikarskiej 

zasady mówiącej, że „materiałów nie za-

mówionych nie publikujemy”. Publikuje-

my te „nie zamówione” też, zwłaszcza, że 

będąc wydawnictwem non profit zależymy 
do Waszej łaskawości i przychylności Wa-

szych piór i klawiatur. 

Wszystkich Państwa pozdrawiamy Nowo-

rocznie! Trzymajcie się ciepło! 

Spis treści miesięcznika 

  4. Apel do Policjantek i Policjantów        -  FSSM RP 
  5. Nowy abonament RTV             - internet 
  6. Ekwiwalent za urlop. Skutki prawne wyroku TK      - FSSM RP 
  8. List do KGP. Ekwiwalent za urlop            - Antoni Duda 
10. Interpelacja do ministra Brudzińskiego         - Mirosław Pampuch 
12. O godność i honor               - Philip Hagenbeck  
14. Negatywne skutki ustawy „represyjnej”         - EM. ZW SEiRP Katowice 
15. Co? Gdzie? W czym?           - Mieczysław Malicki 
18. „Solidarność” w Policji           - Leszek Kostrzewski 
19. Ostatni gwizdek…             - Bohdan Makowski 

21. Strzeleckie zakończenie roku           - Bohdan Makowski 
22. Ostatnie giżyckie świętowanie w 2018 r.         - Bohdan Makowski 
23. Kielecki sąd uznał racje milicjantów             - Janusz Kędracki 
24. Posiedzenie ZW SEiRP w Olsztynie       - Jerzy K. Kowalewicz 
27. Związkowe „połowinki”             - internet 
28. 70-lecie „Gwardii” Olsztyn            - internet 
29. Studyjnie w Brukseli         - Jerzy K. Kowalewicz 
30. Mrągowskie spotkanie wigilijne          - Edward Paga 
31. Posiedzenie ZW SEiRP w Gdańsku       - Jarosław Fikus 
32. Czarny Pstrąg i Kopalnie Srebra      - Mieczysław Skowron 
33. Promem do Nynäsham         - Jarosław Fikus 
34. Wspólnie z żołnierzami            - Jolanta Ołów 
35. Zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej          - Katarzyna Klukowska 
38. Nekrologi: Marian Chabowski, Henryk Androlunis 

39. Nekrologi: Henryk Biculewicz, Jan Rudź 
40. Różne smaki miłości       - Janusz Maciej Jastrzębski 
41. Świat polityki i polityków         - Kazimierz Otłowski 

Kalendarium 
1-5.12.2018 r. - Studyjny wyjazd do PE w Brukseli 
5.12.2018 r. - Posiedzenie Prezydium ZW SEiRP w Olsztynie 

6.12.2018 r. - Spotkanie opłatkowe NSZZ Policjantów Warmii i Mazur 

8.12.2018 r. - Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie 

8.12.2018 r. - Żołnierskie spotkanie z Zarządem Wojewódzkim ZŻWP w Olsztynie 

11.12.2018 r. - Spotkanie kombatantów i kresowiaków z Prezydentem Olsztyna 

12.12.2018 r. - Posiedzenie Prezydium ZW SEiRP w Olsztynie. Uhonorowanie  
    kol. Tadeusza Gadzały rezygnującego z funkcji doradcy ZW. 

13.12.2018 r. - Posiedzenie Rady Olsztyńskich Seniorów 

16.12.2018 r. - Jolanta Ołów, rzecznik prasowy ZW SEiRP w Olsztynie została  

       członkiem Rady Miejskiej SLD. 

19.12.2018 r. - Posiedzenie Prezydium ZW SEiRP w Olsztynie. Spotkanie opłatkowe. 
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POLICJANTKI I POLICJANCI!!!!  

FUNKCJONARIUSZKI I FUNKCJONARIUSZE SŁUŻB MUNDUROWYCH!!!!  

ŻOŁNIERKI I ŻOŁNIERZE WOJSKA POLSKIEGO !!!!  

  
16 grudnia mijają dwa lata od uchwalenia ustawy represyjnej drastycznie obniżającej 

emerytury i renty ponad 43 tysiącom funkcjonariuszy służb mundurowych.  

Ustawa represyjna objęła każdego, kto chociażby jeden dzień przed 31 lipca 1990 roku 

służył w cywilnych i wojskowych instytucjach na rzecz tzw. państwa totalitarnego – 

chociaż Polska nigdy takim nie była. Zakres podmiotowy jej jest tak szeroki, że obej-
muje również milicjantów, żołnierzy WOP, funkcjonariuszy BOR, więzienników, infor-

matyków z PESELA, żołnierzy WSW itp. Weryfikacja funkcjonariuszy  aparatu bezpie-

czeństwa była przeprowadzona  w 1990 roku przez działaczy ówczesnej demokratycz-

nej opozycji. Pozytywnie zweryfikowani UWIERZYLI PAŃSTWU  i po 1990 roku służyli 

w Policji, Straży Granicznej, służbach specjalnych i innych formacjach mundurowych.  

 
SŁUŻYLIŚMY WOLNEJ POLSCE I POLAKOM CZĘSTO Z NARAŻENIEM ŻYCIA  

I ZDROWIA.  

POZBAWIONO NAS PRAWA DO SĄDU – ponad 27 tysięcy osób oczekuje na rozpatrze-

nie przez sąd odwołań. Rządzący liczą, że szybciej poumieramy niż rozpatrzą odwoła-

nia. Ponad 6.5 tysiąca policjantów wystąpiło do MSWiA o zastosowanie trybu z art. 8a 
(krótkotrwała służba w PRL a po 1990 roku służba w Policji lub innych służbach z na-

rażeniem życia i zdrowia) – niestety ani jeden przypadek nie został rozpatrzony pozy-

tywnie.  

 

TO DOTYCZY WASZYCH NAUCZYCIELI, STARSZYCH KOLEŻANEK I KOLEGÓW.  

Tysiące emerytów, rencistów mundurowych i ich rodziny zepchnięto na margines ubó-
stwa.  

Dzisiaj MSWIA i MON obiecuje WAM korzystne zmiany emerytalne – nie wierzcie im, 

oszukają Was tak jak zrobili to z nami!!!  

 

NIE WIERZ POLITYKOM PIS, KTÓRZY ŁAMIĄ KONSTYTUCJĘ  

• odbierają prawa nabyte  

• - wprowadzają odpowiedzialność zbiorową - rozszerzają odpowiedzialność na ro-

dziny  

• - skazują na egzystencję i to dożywotnio bez sądów (nawet dalsza praca, opłaca-

nie składek ZUS nie podwyższą emerytury mundurowej)  

• - podważają zaufanie do państwa prawa  

 

SŁUŻYLIŚMY W III RP, PIS ZŁAMAŁ KONSTYTUCJĘ 

 – drastycznie obniżono nam emerytury.  

 

Z WAMI MOGĄ ZROBIĆ TAK SAMO!!!!  
  

KOLEŻANKI I KOLEDZY:  

1. Żądamy przywrócenia nam praw nabytych jako gwarancji zobowiązań państwa 

dla waszych emerytur w przyszłości,  

2. Żądamy unieważnienia ustawy represyjnej z  16 grudnia 2016 roku,  
3. Żądamy wycofania z Sejmu projektu rządowego ustawy represjonującej woj-

skowych za służbę w LWP,  

4. Żądamy dotrzymania zobowiązań z lat 1990 – 2015 składanych wobec wojska i 

służb mundurowych przez rządy i parlamenty III RP.  

CIEBIE TEŻ MOŻE TO SPOTKAĆ!  
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Informacja z dn. 24.11.2018 

Dzięki płaceniu za abonament RTV w 
terminie unikniesz odsetek za zwłokę. 

A płacąc przed terminem - dostaniesz 

zniżkę i zapłacisz mniej! Krajowa Ra-

da Radiofonii i Telewizji podała stawki 

opłat obowiązujące w przyszłym roku. 
Będą zniżki dla tych, którzy zapłacą z 

góry za więcej niż jeden miesiąc.  

Z asady Abonamentu RTV 2019. Za 

korzystanie z radia zapłacimy 7 zł 

miesięcznie, a za korzystanie z radia i 

telewizji - 22,70 zł za jeden miesiąc. - 
Nadal będą obowiązywać zniżki dla tych 

abonentów, którzy zdecydują się na uisz-

czenie opłaty z góry za więcej niż jeden 

miesiąc - mówią w KRRiT 

O becnie abonament ściąga komornik 
Komornicy ściągają zaległości pie-

niężne od osób niepłacących abonamen-

tu RTV - informuje portal money.pl. Do 

kogo może przyjść komornik? Jakie kary 

grożą za niepłacenie abonamentu?  

P roblem niepłacenia abonamentu RTV 
w Polsce narasta z roku na rok. Coraz 

więcej osób albo w ogóle nie rejestruje 

odbiorników, albo nie płaci, chociaż zgło-

siło posiadanie odbiornika. Poczta Pol-

ska, odpowiedzialna za pobieranie opłat 
abonamentowych, próbowała najpierw 

walczyć z tymi obywatelami, którzy po-

siadali niezarejestrowane odbiorniki. 

Znaleziono jednak lukę w przepisach, 

która pozwala uchylać się od wyjawienia, 

że posiada się odbiornik. Chodzi miano-
wicie o sytuację, w której kontroler przy-

chodzi do domu, by sprawdzić, czy znaj-

duje się w nim odbiornik. Obywatel teo-

retycznie nie ma bowiem obowiązku 

wpuszczenia takiej osoby, by przeprowa-
dziła kontrolę. Tym samym, kary za nie-

zarejestrowany odbiornik udaje się w ten 

sposób uniknąć.  

T ak więc za używanie odbiornika tele-

wizyjnego lub telewizyjnego i radiofo-

nicznego opłaty wyniosą: 44,05 zł za dwa 
miesiące z góry, 65,35 zł za trzy miesiące 

z góry, 129,40 zł za sześć miesięcy z góry 

oraz 245,15 zł za rok z góry. Z kolei 

stawki za korzystanie z odbiornika radio-

fonicznego w 2019 roku wynoszą: 13,60 
zł za dwa miesiące z góry, 20,15 zł za 

trzy miesiące z góry, 39,90 zł za sześć 

miesięcy z góry oraz 75,60 zł za rok z gó-

ry. Wiadomo już jak wzrasta minimalne 

wynagrodzenie i najniższa stawka godzi-

nowa od stycznia.  

- Kary Nowy Abonament RTV. Kara za 
używanie niezarejestrowanych odbiorni-

ków wynosi 681 złotych. Jest to trzydzie-

stokrotność miesięcznej opłaty abona-

mentowej. Docelowo abonament RTV bę-

dzie formą powszechnego podatku. Prak-
tycznie jest przesądzone, że będzie auto-

matycznie potrącany przy rozliczaniu 

podatku. A że od 2019 r. wszystkich po-

datników – bez obowiązku osobistego 

składania PIT – rozliczał będzie fiskus, 

uniknięcie tej daniny publicznej będzie 
niemożliwe. Raczej nie stanie się to jed-

nak od 2019, ale od 2020 roku. W przy-

szłym roku więc abonament RTV trzeba 

płacić „po staremu” 

Abonament RTV – zwolnienia. W przy-
szłym roku nie zmienia się krąg osób 

zwolnionych z płacenia na publiczne me-

dia. Zatem abonamentu RTV nadal nie 

muszą wnosić m.in. osoby, które ukoń-

czyły 60 lat oraz mają prawo do emerytu-

ry. Wysokość emerytury brutto nie może 
przekraczać 50 proc. przeciętnego mie-

sięcznego wynagrodzenia w Polsce, ogła-

szanego przez prezesa GUS. W 2017 r. 

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 

gospodarce narodowej wynosiło 4271,51 
zł brutto. Oznacza to, że 50 proc. tego 

wynagrodzenia wynosi 2135,76 zł. Tak 

więc emeryt po 60. roku życia, który po 

tegorocznej waloryzacji ma emeryturę 

niższą niż 2135,76 zł brutto i na poczcie 

dopełni formalności, nie musi płacić abo-
namentu RTV. Abonamentu RTV nie mu-

szą też wnosić np. osoby po 75. roku ży-

cia, bezrobotni, osoby co do których 

orzeczono o zaliczeniu do I grupy inwali-

dów lub o całkowitej niezdolności do pra-
cy. Zwolnieni z opłat są też bezrobotni 

oraz pobierający świadczenie przedeme-

rytalne. Do katalogu osób, które nie mu-

szą płacić z RTV, dopisano także otrzy-

mujących zasiłek dla opiekuna określony 

w ustawie z 4 kwietnia 2014 roku o 
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opieku-

nów. Osoby, które są uprawnione do bezpłatne-

go abonamentu RTV, muszą załatwić formalno-
ści na poczcie. 

Nowy abonament RTV 
https://strefabiznesu.pl/nowy-abonament-rtv-28112018-kto-musi-placic-abonament-kto-jest-zwolniony-z-abonamentu-

jakie-kary-za-nieplacenie/ar/13656860 

https://strefabiznesu.pl/nowy-abonament-rtv-28112018-kto-musi-placic-abonament-kto-jest-zwolniony-z-abonamentu-jakie-kary-za-nieplacenie/ar/13656860
https://strefabiznesu.pl/nowy-abonament-rtv-28112018-kto-musi-placic-abonament-kto-jest-zwolniony-z-abonamentu-jakie-kary-za-nieplacenie/ar/13656860
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INFORMACJA PRAWNA 

dotycząca skutków wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 30 października 

2018 r. (sygn. K 7/15) w sprawie ekwi-
walentu pieniężnego za niewykorzystany 

urlop wypoczynkowy i zasad jego oblicza-

nia dla praw osób bliskich zmarłego poli-

cjanta (emeryta policyjnego). 

O dpowiadamy na kolejne pytanie na-
szych Koleżanek i Kolegów, tym ra-

zem dotyczące możliwości występowania 

przez małżonków zmarłych policjantów z 

„Wnioskiem o ponowne ustalenie i wy-

płacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie-

wykorzystany urlop wypoczynkowy lub 
dodatkowy”. Zanim odpowiemy na to py-

tanie, przypomnijmy wcześniej kilka 

istotnych kwestii ogólnych. 

T rybunał Konstytucyjny, po rozpozna-

niu w dniu 30 października 2018r. 

orzekł, że art. 115a ustawy z dnia 6 
kwietnia 1990 r. o Policji, w zakresie w 

jakim ustala wysokość ekwiwalentu pie-

niężnego za 1 dzień niewykorzystanego 

urlopu wypoczynkowego lub dodatkowe-

go, jest niezgodny z Konstytucją RP. 
Ww. wyrok TK dotyczy wyłącznie ekwi-

walentu pieniężnego za niewykorzystany 

urlop wypoczynkowy należnego tym 

funkcjonariuszom Policji, którzy odeszli 

na zaopatrzenie emerytalne lub rentowe 

po dniu 19 października 2001 r., tj. po 
wejściu w życie ustawy z dnia 27 lipca 

2001 r. o zmianie ustawy o Policji, usta-

wy o działalności ubezpieczeniowej, usta-

wy – Prawo bankowe, ustawy o samorzą-

dzie powiatowym oraz ustawy – Przepisy 
wprowadzające ustawy reformujące ad-

ministrację publiczną. Orzeczenie to spo-

wodowało taki skutek, że decyzje wydane 

na podstawie art. 115a ustawy o Policji o 

przyznaniu ekwiwalentu pieniężnego za 

niewykorzystany urlop należy uznać za 
wydane bez wymaganej podstawy praw-

nej. 

U trata mocy obowiązującej ww. art. 

115a (w zakresie, w jakim ustala 

wysokość ekwiwalentu) daje byłym poli-
cjantom możliwość wystąpienia o ponow-

ne ustalenie wysokości i wypłatę należ-

nego im wyrównania ekwiwalentu pie-

niężnego za niewykorzystany urlop.  

I tu rodzi się pytanie, czy możliwość ta 

dotyczy także osób bliskich zmarłego po-
licjanta?  Inaczej, czy „Wniosek  o po-

nowne ustalenie i wypłacenie ekwiwalen-

tu pieniężnego za niewykorzystany urlop 

wypoczynkowy lub dodatkowy” może zło-

żyć np. wdowa/wdowiec po zmarłym - 
uprawnionym policjancie? W istocie jest 

to pytanie, czy ekwiwalent za urlop wy-

poczynkowy po zmarłym policjancie pod-

lega dziedziczeniu, jeśli tak, to którzy 

członkowie rodziny zmarłego pracownika 

mogą domagać się jego wypłaty?    
WNOSKI:  

1. W razie śmierci policjanta niewykorzy-

stany przez niego urlop wypoczynkowy 

lub dodatkowy przekształca się w prawo 

do ekwiwalentu za ten urlop, a ten w 
prawo majątkowe.   

2. Osobami uprawnionymi do świadczeń 

majątkowych (wynikających ze stosunku 

służbowego  zmarłego policjanta), są co 

do zasady: małżonek (wdowa, wdowiec) 

oraz inne osoby spełniające warunki do 
uzyskania renty rodzinnej. Prawo mał-

żonka do ekwiwalentu nie będzie jednak 

wynikało z faktu, że jest on uprawniony 

do renty rodzinnej, ale z samego istnie-

nia związku małżeńskiego. Natomiast 
prawo innych członków rodziny zmarłego 

uzależnione jest od uprawnienia do renty 

rodzinnej.  

3. Skoro osobą uprawnioną do świadcze-

nia majątkowego, po zmarłym policjan-

cie, w postaci  ekwiwalentu pieniężnego 
za niewykorzystany urlop jest małżonek, 

to naszym zdaniem jest on również 

uprawnionym do odpowiedniego jego wy-

równania wynikającego z wyroku Trybu-

nału Konstytucyjnego z dnia 30 paź-
dziernika 2018 r.  

4. Formą wystąpienia małżonka o po-

nowne ustalenie wysokości i wypłatę wy-

równania ekwiwalentu może być stosow-

ny „Wniosek….” (Tutaj). Wzór ten jest 

zbliżony do tego, który dotyczy byłych 
policjantów występujących z analogicz-

nym żądaniem.   

5. Co do zasady, adresatem ww. Wnio-

sku powinien być właściwy komendant 

jednostki Policji (powiatowy [miejski], 
wojewódzki [stołeczny] lub Komendant 

Główny Policji), tj. tej jednostki, w której 

zmarły policjant (małżonek) pełnił służbę 

bezpośrednio przed odejściem ze służby. 

Z ostrożności procesowej „Wniosek” po-

winien być złożony w terminie jednego 
miesiąca od dnia wejścia w życie orzecze-

nia Trybunału Konstytucyjnego, tj. do 

dnia 6 grudnia 2018 r. Przekroczenie 

tego terminu, jak sądzimy, nie powinno 

https://www.fssm.pl/ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-po-zmarlych-policjantach
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spowodować ujemnych skutków dla za-

interesowanego. Niemiej jednak jego do-
chowanie jest wskazane (pisaliśmy o tym 

w Aneksie do Informacji Prawnej z dnia 

12 listopada 2018 r. opublikowanym 26 

listopada 2018 r.).  

6. Z odpowiedzi komendantów Policji na 

składane Wnioski będziemy wnioskować 
o ich stosunku, zarówno do prawa osób 

uprawnionych do wyrównania ekwiwa-

lentu, jak i  do kwestii ewentualnego 

przedawnienia roszczenia o jego wypłatę. 

Istotnym argumentem w tego rodzaju 
sprawach będzie Wyrok Trybunału Spra-

wiedliwości UE w Luksemburgu z dnia 6 

listopada 2018 roku (C-569/16 i C-

570/16), w którym stwierdził, że: 

„spadkobiercy zmarłego pracownika mo-

gą domagać się od jego byłego pracodaw-

cy ekwiwalentu pieniężnego za niewyko-

rzystany przed śmiercią płatny urlop (…). 

Prawo zmarłego pracownika do ekwiwa-
lentu pieniężnego za niewykorzystany 

urlop jest bowiem przenoszone w drodze 

dziedziczenia na jego spadkobierców. Tak 

więc w sytuacji, gdyby nawet prawo kra-

jowe wykluczało taką możliwość, okaza-

łoby się niezgodne z prawem UE. Spad-
kobiercy mogliby wówczas powoływać się 

bezpośrednio na prawo unijne.   

7. Nie można jednak wykluczyć, że ko-

mendanci Policji będą zwlekać z wypłatą 

wyrównania ekwiwalentu do czasu 
uchwalenia odpowiedniej nowelizacji art. 

115a ustawy o Policji. 

 
Komisja Prawna FSSM 

(Ciąg dalszy ze strony 6) 

S prawę opinii Sejmu nt. ustawy repre-

sy jne j  p r zy go t owywane j  d la 

"Trybunału Konstytucyjnego" w związku 

z pytaniem prawnym skierowanym tam 

przez Sąd Okręgowy w Warszawie, opi-

saliśmy 18 października br. nazywając 
ją "Tragikomedią w 5 aktach". Właśnie 

opublikowany został jej 5 akt, na który 

czekaliśmy, czyli druga (choć pod tą sa-

mą sygnaturą akt co opinia z 5 paździer-

nika 2018 r.), poprawiona na wyraźne 
żądanie Marszałka Sejmu Marka 

K. opinia z dn. 23 listopada 2018 r. 

S tanowisko Federacji Stowarzyszeń 

Służb Mundurowych RP w sprawie 

ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. 

jest od początku jednoznaczne i nie-
zmienne - jest  ona w całości niezgodna 

z Konstytucją RP. Potwierdzają je m.in. 

opinie Biura Analiz Sejmowych, Biura 

Legislacyjnego Senatu i uwagi Sądu Naj-

wyższego wydane jeszcze na eta-
pie procedowania tej pseudoustawy, a 

także opinie wielu uznanych konstytu-

cjonalistów oraz przedstawicieli środo-

wisk prawniczych, sporządzone już po 

jej „uchwaleniu” w sali kolumnowej Sej-

mu (można je znaleźć w naszej Bibliote-
ce).  

P rzez ostatnie dwa lata, ani funda-

mentalne zasady prawa, ani Konsty-

tucja RP nie uległy zmianie. Cóż więc 

takiego się stało, że dziś wyjaśnienia 

(opinie) Marszałka Sejmu dla „TK” w 

sprawie ustawy represyjnej,  opracowa-

ne przez BAS są całkowicie odmienne od 

opinii tego Biura sprzed dwóch lat? Ba, 

są one w istotnej części sprzeczne z wy-

jaśnieniami sporządzonymi w tej samej 
sprawie przez to samo Biuro zaledwie 

przed miesiącem i przyjętymi  przez sej-

mową Komisję Legislacyjną. 

O dpowiedź jest prosta. Zwyciężyło po-

dejście „ani kroku wstecz”. To, co się 
od początku dzieje wokół ustawy repre-

syjnej (sposób jej procedowania, okolicz-

ności uchwalenia, przewlekłość admini-

stracyjnych postępowań odwoławczych i 

praktyczne zablokowanie sądowych po-

stępowań odwoławczych przez skierowa-
nie pytań prawnych do „TK”), to ewi-

dentny przykład pisania i stosowania 

prawa pod potrzeby polityczne, a nie dla 

dobra obywateli. A prawo to piszą wła-

śnie tacy prawnicy, jak ci zatrudnieni 
dzisiaj w BAS. Gotowi za przysłowiową 

„garść srebrników” wykonać każde zlece-

nie swych mocodawców, nie dbając o 

uczciwość, moralność ani zasady etyki 

zawodowej. 

Dlatego chcemy ich poznać, z imienia i 
nazwiska, o co wystąpiliśmy we WNIO-

SKU O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI 

PUBLICZNEJ, przesłanym w dniu wczo-

rajszym do Marszałka Sejmu. 

OSTATECZNA OPINIA SEJMU NT. USTAWY REPRESYJNEJ 
https://www.fssm.pl/ostateczna-opinia-sejmu-nt_-ustawy-represyjnej---5-akt-tragikomedii 

https://fssm.pl/opinia-sejmu-nt-ustawy-represyjnej-czyli-tragikomedia-w-5-aktach
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Opinie%20prawne%20FSSM/2018.10.18%20Opinia%20Sejmu%20dla%20TK/4.OPINIA%20Kuchci%C5%84skiego%20dla%20TK-5.10.2018.pdf
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Opinie%20prawne%20FSSM/2018.10.18%20Opinia%20Sejmu%20dla%20TK/4.OPINIA%20Kuchci%C5%84skiego%20dla%20TK-5.10.2018.pdf
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Opinie%20prawne%20FSSM/2018.10.18%20Opinia%20Sejmu%20dla%20TK/7.OPINIA%20Kuchci%C5%84skiego%20dla%20TK-23.11.2018.pdf
https://fssm.pl/biblioteka
https://fssm.pl/biblioteka
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Korespondencja/Krajowa/2018.11.29%20Wniosek%20246-2018%20do%20Marsza%C5%82ka%20Sejmu.pdf
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Korespondencja/Krajowa/2018.11.29%20Wniosek%20246-2018%20do%20Marsza%C5%82ka%20Sejmu.pdf
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Korespondencja/Krajowa/2018.11.29%20Wniosek%20246-2018%20do%20Marsza%C5%82ka%20Sejmu.pdf
https://www.fssm.pl/ostateczna-opinia-sejmu-nt_-ustawy-represyjnej---5-akt-tragikomedii
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Tekst wystąpienia prezesa Antoniego Dudy, jak i załączniki w nim wymienione znajdu-
ją się w formacie .pdf pod poniższym linkiem: 

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Wystąpienie%20Prezesa%20Zarządu%20Głównego%20SEiRP%20-%20Antoniego%
20Dudy%20do%20Komendanta%20Głównego%20Policji%20z%2017%2012%202018%20r.%20%20w%20sprawie%20ekwiwalentu.pdf 

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Wystąpienie%20Prezesa%20Zarządu%20Głównego%20SEiRP%20-%20Antoniego%20Dudy%20do%20Komendanta%20Głównego%20Policji%20z%2017%2012%202018%20r.%20%20w%20sprawie%20ekwiwalentu.pdf
http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Wystąpienie%20Prezesa%20Zarządu%20Głównego%20SEiRP%20-%20Antoniego%20Dudy%20do%20Komendanta%20Głównego%20Policji%20z%2017%2012%202018%20r.%20%20w%20sprawie%20ekwiwalentu.pdf
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Olsztyn, 6 grudnia 2018 r. 

 

Pan Joachim Brudziński  

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
 

Interpelacja w sprawie przewlekłości w wydawaniu decyzji na podstawie art. 

8a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorup-

cyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Po-

żarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Olsztynie zgłosił się do 

mnie z prośbą o podjęcie interwencji w związku z przewlekłością w wydawaniu przez Pana Ministra 

decyzji na podstawie art. 8a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjona-

riuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicz-

nej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. W myśl 

wspomnianego artykułu minister właściwy do spraw wewnętrznych w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach ma możliwość podjęcia decyzji o wyłączeniu zastosowania przepisów obniżających 

emeryturę lub rentę wobec funkcjonariuszy, którzy w rozumieniu ustawy pełnili służbę na rzecz 

państwa totalitarnego. 

Zarząd Koła SEiRP w Olsztynie poinformował mnie o licznych przypadkach funkcjonariu-

szy pokrzywdzonych przez tzw. „ustawę represyjną”, którzy od wielu miesięcy czekają na decyzję 

Pana Ministra odnośnie wyłączenia zastosowania wobec nich przepisów obniżających emeryturę 

lub rentę. Taka opieszałość w sposób jawny łamie przepisy kodeksu postępowania administracyjne-

go oraz przedłuża trudną i niesprawiedliwą sytuację życiową, w której znaleźli się byli funkcjonariu-

sze. 

Mirosław Pampuch 

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  
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Słowa Zarządu Koła SEiRP w Olsztynie potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Admini-

stracyjnego w Warszawie z dnia 27 października 2017 r. (sygn. II SAB/Wa 202/17), w którym m.in. 

stwierdzono, że bezczynność ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji miała 

miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz nakazano szybsze rozpatrzenie wniosku. 

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą cierpieć z powodu niewypełniania przez or-

gany państwowe ustawowych terminów. W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z 

prośbą o odpowiedzi na następujące pytania: 

 Ile osób w oparciu o art. 8a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funk-

cjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorup-

cyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 

Więziennej oraz ich rodzin złożyło wniosek z prośbą o wyłączenie zastosowania wobec nich 

przepisów obniżających emeryturę lub rentę? 

 W sprawie ilu wniosków podjęto decyzję oraz poinformowano o niej wnioskodawców? 

 Ile spośród złożonych wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie? 

 Ile decyzji podjęto w przewidzianym w kodeksie postępowania administracyjnego terminie 

dwóch miesięcy od daty wszczęcia postępowania? 

Ile spośród nierozpatrzonych wniosków oczekuje na decyzję dłużej niż dwa miesiące? 

 Jakie są przyczyny opieszałości w rozpatrywaniu omawianych wniosków? 
 
 
Z poważa-
niem 
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Wielu funkcjonariuszy mundurowych, 

poszkodowanych ustawą represyjną, 

odbierającą im rzetelnie wypracowane 
emerytury za służbę po roku 1990 w 

wypowiedziach na rozmaitych forach 

społecznościowych oraz w innych 

miejscach podnosi kwestię honoru i 

godności. W bardzo charakterystycz-
nym kontekście. 

O to rządząca dziś formacja zjednoczo-

nej prawicy rzekomo odbiera im ów 

honor i godność. Mówią i piszą o tym z 

poczuciem goryczy i krzywdy. Nic bar-

dziej mylnego! 

P oczucie krzywdy – owszem – jest tu 

głęboko zasadne, bo wykastrowanie 

emerytur jest kradzieżą własności. Rów-

nież gorycz jest tu na miejscu, bo owej 

kradzieży dopuszcza się w świetle reflek-
torów nasz najwyższy prawodawca – 

Sejm Rzeczypospolitej i 235 reprezentan-

tów Narodu. Łamiąc po drodze Konstytu-

cję i zasady stanowienia prawa w pań-

stwie demokratycznym. Ten temat mamy 

już omówiony we wszystkich wymiarach. 
Nasze pozwy do Trybunału Praw Czło-

wieka czekają w blokach startowych, aż 

Piękna Julia i King-Kong przyklepią rze-

komą konstytucyjność tej bezczelnej kra-

dzieży naszej własności. 
„Nie mamy pańskiego płaszcza. I co nam 

pan teraz zrobi?” Ten kultowy już cytat 

ilustruje to co się stało. A co się stało? 

Zabrali nam to co mogli zabrać w naj-

prostszy sposób. Pieniądze. Ale honor i 

godność to sprawa znacznie bardziej 
skomplikowana 

D latego wejdę 

tym razem w 

spór z tymi koleżan-

kami i kolegami, 
którzy zasmuceni 

uznają, że godność i 

honor im odebrano. 

Ale nie mają racji. 

Dlaczego? Nie miej-

sce na filozoficzne 
czy antropologiczne 

rozważania. Obja-

śnię mój punkt wi-

dzenia w pewnym 

uproszczeniu. 

Uważam, że zarówno 

honor jak i godność są 
przymiotami osobisty-

mi człowieka. Różnica 

pomiędzy nimi jest 

taka, że honor jest 

przymiotem, który 
identyfikujemy na podstawie zachowania 

się danej osoby. Charakterystyczne dla 

europejskiej, w tym i naszej polskiej, kul-

tury (choć nie tylko) jest przypisywanie 

honoru dwóm grupom społecznym – ry-

cerzom (kiedyś) i oficerom (dziś). Kulty-
wowanie przez te kategorie obywateli za-

chowań honorowych było zawsze bacznie 

obserwowane. 

Jednak jeśli nie popełniliśmy żadnych 

czynów niegodnych, honoru nie straci-
my. 

N atomiast godność jest cechą imma-

nentną i przynależną człowiekowi od 

urodzenia. I do tego prawem chronioną. 

Polska Wikipedia w haśle „godność” po-

daje: „Konstytucja już w swojej preambu-
le stwierdza istnienie przyrodzonej god-

ności człowieka. Art. 30 Konstytucji cha-

rakteryzuje ją jako przyrodzone, niezby-

walne i nienaruszalne źródło wolności i 

praw człowieka i obywatela. Jest jedną z 
wartości konstytucyjnych, których nie 

można ograniczać i jedną z klauzul gene-

ralnych stanowiących podstawę interpre-

tacyjną całego systemu prawa”. 

Tak więc podsumowując – nikt mi hono-

ru nie odbierze. Uczynię to sam, popeł-
niając czyny niehonorowe. A przed tym 

się bronię. 

Zaś próby poniże-

nia mundurowych 

emerytów poprzez 
przypisywanie im 

czynów niegod-

nych, jakich nigdy 

nie popełnili, są 

bezprawne. Czyli 

są przestępstwem. 
I jako takie podle-

gają ściganiu. I 

adekwatnej karze. 

Ci którzy publicz-

O godność i honor. 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1178302272317519&id=100004132727207 

Philip Hagenbeck 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1178302272317519&id=100004132727207
Philip%20Hagenbeck
https://www.ravelo.pl/pub/mm/img/220/100718571.jpg
https://www.ravelo.pl/pub/mm/multimedia/image/jpeg/100638236.jpg
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nie i kłamliwie nazywają emerytów mun-

durowych en gremio „oprawcami” nie róż-

nią się niczym od idiotów, którzy obwi-

nialiby cały kler o pedofilię, bo kilkuna-
stu kapłanów takim właśnie czynem 

zgrzeszyło 

P olitycy cwanie unikają imiennego 

w s k a z y w a n i a  r z e k o m y c h 

„nieukaranych oprawców”. Licząc na 
bezkarność naklejają emerytom mundu-

rowym na czoła epitet „esbeka” jako sy-

nonimu mordercy. I co z tego chłopie, że 

nie zamordowałeś księdza Jerzego? 

Dlatego rekomenduję przygnębionym 

emerytom mundurowym wyjście z fazy 
użalania się. Była ona potrzebna dla hi-

gieny psychicznej. Teraz nadeszła pora 

przejścia do działań aktywnych. W wybo-

rach samorządowych już uczestniczyli-

ście. Biernie lub czynnie. I dobrze. 
Co jeszcze można zrobić? Zanim nadejdą 

kolejne wybory mam propozycję. 

W ielu z weteranów służby w mundu-

rach lub bez mundurów, służby na 

jawnych i tajnych frontach, publikuje 

dziś książki. Pisze Vincent V. Severski, 
pisze Piotr Niemczyk, Krzysztof Rożek, 

Jan Henryk Larecki i Tomasz Faliszew-

ski. Kupujcie ich książki. A jeśli wasze 

budżety nie pozwalają na taką ekstrawa-

gancję, rekomendujcie takie zakupy w 
rodzinie i kręgach znajomych.  

To też jest forma głosowania. Głosujcie! 

4 grudnia 2018 r. 
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Złamana została Konstytucja RP, Kon-

wencja o Ochronie Praw Człowieka i 

Podstawowych Wolności z 1950 r. i 

Europejska Konwencja Praw Człowie-
ka.  

1) Ustawa powoduje powtórne karanie 

zbiorowe funkcjonariuszy Państwa Pol-

skiego pomimo, że nie zostali oni skazani 

żadnymi wyrokami sądowymi jak i nie 
przypisano im żadnej winy. Tym samym 

nie popełnili żadnego przestępstwa, a 

więc przeciwnie byli wielokrotnie wyna-

gradzani. Jeżeli ktoś popełnił przestęp-

stwo powinien zostać osądzony i ukarany 

indywidualnie. Ustawa dotyka ok.40 tys. 
emerytów, rencistów, wdowy i sieroty.  

2) Zgony-prowadzona jest tzw. Biała 

Księga. Na dzień dzisiejszy odnotowano 

52 zgony (14 samobójstw, pozostałe to: 

zawały serca, udary, wylewy). W obecnej 
chwili badane są kolejne  zgony. Wiele 

osób w wyniku tej ustawy zostało inwali-

dami.  

3) Drastyczne obniżenie emerytur, rent 

inwalidzkich i rent rodzinnych. Kształtu-

ją się w przedziale od 854,00 zł. netto do 
1.716,00 zł. netto. Maksymalnie obniżo-

no je o 80% (szczególnie tym emerytom 

i rencistom pracujących do 1990r.i wdo-

wom, których mężowie pracowali również 

do 1990r. Nawet, gdyby ktoś pracował 
dalej to i tak nie będzie miał podniesionej 

emerytury. Takie ograniczenie stwarza 

grupę ludzi wyklętych, a wręcz  

„podludzi” tak jak wprowadził to Hitler w 

ustawach norymberskich 1933r. To 

ustawa segregacyjna, objęci nią funkcjo-
nariusze nie mają praw ogólnych.  

4) Obniżenie współczynnika emerytalne-

go. W pierwszej ustawie z 2009r. obniżo-

no współczynnik za każdy rok pracy 

przepracowany w organach bezpieczeń-
stwa do 0,7%. Osoby, które pracowały 

tylko do 1990r.otrzymały najniższe eme-

rytury. Obecna ustawa zmienia przelicz-

nik na 0% za pracę do 1990r. (przestępcy 

odsiadujący wyroki w zakładach karnych 

mają 0,7%,a jeśli w tym czasie pracują to 
1,3%). Objęci ustawą funkcjonariusze i 

ich rodziny, którzy nigdy nie byli sądzeni 

i skazani są więc w o wiele gorszej sytua-

cji niż mordercy i gwałciciele.  

5) Odbieranie rent inwalidzkich, które 

orzeczone były przez Wojewódzkie Komi-

sje Lekarskie MSWiA. Nawet, gdy inwa-

lidztwo powstało po 1990r.i w związku ze 
służbą to i tak odbierane są renty  

(np. w wyniku strzelaniny w Magdalen-

ce).  

6) Odbieranie rent rodzinnych. Były Mi-

nister MSWiA- M. Błaszczak podawał w 
środkach przekazu publicznego, że wyso-

kość rent rodzinnych jest w wysokości 

średniej krajowej i wynosić będzie 

ok.1700 zł. brutto, co jest nieprawdą, 

bowiem wdowy po funkcjonariuszach, 

którzy małżonkowie pracowali do 
1990r.otrzymują 850 zł. netto. Sytuacja 

życiowa tych osób przedstawia się bardzo 

dramatycznie (zwłaszcza osób samot-

nych), ponieważ każda z nich musi zma-

gać się z konsekwencjami decyzji o dra-
stycznym obniżeniu przyznanego świad-

czenia (prawa nabytego na stałe, jest 

własnością). Większość z nich boryka się 

z problemami życia codziennego, najczę-

ściej są to osoby niepełnosprawne. Oso-

by te są w zaawansowanym wieku eme-
rytalnym i nigdzie nie znajdą zatrudnie-

nia. Dodatkowym obciążeniem psychicz-

nym jest świadomość napiętnowania ich 

bliskich jako funkcjonariuszy SB, pomi-

mo, że nie można przypisać im żadnej 
winy.  

7) Odwrócenie zasady domniemania nie-

winności. Odgórnie wszystkich funkcjo-

nariuszy uznaje się winnych i jeżeli 

chcieliby się odwołać to muszą udowad-

niać, że są niewinni.  
8) Niedotrzymanie umowy. Funkcjona-

riusze, którzy przeszli pozytywną weryfi-

kację nie są na równi traktowani z funk-

cjonariuszami zatrudnionymi po 1990r. 

Szereg emerytur zabierana jest za pracę 
po 1990r. Gdyby wtedy podjęli pracę po-

za resortem i nie poddali się weryfikacji 

to dzisiaj nie zabrano by im emerytur i 

rent.  

9) Zabieranie praw nabytych. Emerytury, 

renty inwalidzkie i renty rodzinne to pra-
wa nabyte, a nie przywileje. Zostały one 

naliczone na podstawie przepracowanych 

lat i z uwzględnieniem trudnych warun-

(Ciąg dalszy na stronie 15) 

NEGATYWNE SKUTKI  
WPROWADZENIA USTAWY REPRESYJNEJ Z 16 GRUDNIA 2016 r. 

https://seirp.katowice.pl/index.php 

https://seirp.katowice.pl/index.php
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ków. Była to służba w niewymiarowym 

czasie pracy, czasami nawet po kilka dni 

i z narażaniem życia. Zasady nabywania 
emerytur mundurowych obowiązują od 

1990r.,a nagle rządzący zmieniają zasa-

dy dla grupy „podludzi” po 27 latach. 

10) Brak przygotowania pomocy osłono-

wej, szczególnie dla osób samotnych 

(Fundusz Socjalny MSWiA jest doraźny, 
tj. 2-3 razy w roku i zbyt niski, aby roz-

toczyć pomocą ok.40 tys. osób objętych 

represją).  

11) Brak pomocy MOPS, MOPR (kwota 

854 zł. netto jest za wysoka, aby udzielić 
jakiegokolwiek dodatku). Renta czy eme-

rytura w wymienionej kwocie jest znacz-

nie niższa niż koszt pobytu w ośrodku 

pomocy społecznej.  

12) Wykluczenie osób objętych ustawą 

represyjną w zatrudnieniu w resorcie bu-
dżetowym (UM,UG, PZŁ, urzędy celno-

skarbowe, uczelnie).  

13) Brak wydania pozytywnej decyzji Mi-

nistra Spraw Wewnętrznych i Admini-

stracji w sprawie art.8a (akt łaski).  
14) Brak wysyłania z wojewódzkich Za-

kładów Emerytalno-Rentowych MSWiA 

odwołań od decyzji emerytalnych i rento-

wych . Wiele osób wyroków nie doczeka.  

15) Bezterminowe zawieszenie spraw w 

SO w Warszawie (złożenie zapytania Sę-
dziego do TK w sprawie konstytucjonal-

ności wymienionej ustawy)  

16) Szkalowanie. Partia rządząca przed-

stawia osoby objęte ustawą represyjną w 

bardzo złym świetle. Ubecy, esbckie wdo-
wy, mordercy ,oprawcy, kaci, gorszy sort 

to tylko niektóre epitety. Tymczasem 

wszyscy żyliśmy i pracowaliśmy w cza-

sach PRLu i nikt nie miał wpływu na to 

kiedy się urodził i w jakich czasach przy-

szło mu żyć.SB to ochrona naszej gospo-
darki, to powstanie bazy PESEL, ochrona 

n a s z y c h  o s o b i s t o ś c i  ś w i a t a 

(zabezpieczenie wizyt Papieża, Prezyden-

tów i innych osób), ochrona i zdobycie 

najnowszych technologii w tym m.in. le-
karstw, itd., a nie tylko walka z we-

wnętrzną opozycją do obecnego wtedy 

Rządu. Skandalem jest, że ustawodawca 

uznał, że objęci ustawą represyjną” pra-

cowali na rzecz państwa totalitarnego”, a 

termin ten budzi wiele wątpliwości natu-
ry prawnej.  

17) Ustawa godzi w godność, honor 

mundurowych i ich rodzin.  

18) Ustawa godzi w: zaufanie obywatela 

do państwa i prawa; do zabezpieczenia 

społecznego, zabezpieczenia egzystencji, 

sprawiedliwości społecznej zagwaranto-
wane w Konstytucji RP.  

Zubożenie osób samotnych, brak środ-

ków do życia może doprowadzić do bar-

dzo wielkiego problemu, mianowicie: bez-

domności i samobójstw. Jest to ustawa 

eutanazyjna. 
Nierówne traktowanie przez Rząd senio-

rów, osób niepełnosprawnych, emerytów, 

rencistów, wdowy i sieroty. 

Łamanie praworządności w kraju wg Unii 

Europejskiej i PE. Nie ma kraju, gdzie 
współczynnik emerytalny/rentowy jest 

0%. 

Publikacja 9.12.2018 r. 
opr. E.M. 
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Co mamy robić, jak postępować, gdzie 

są nasze nadzieje i w czym? 

Pozwólcie, że na samym początku 

krótko streszczę aktualne działania i 

ruchy przebiegające przez lewicę i 

centroprawicę. 

A no Koalicja Obywatelska rodziła się 

przed wyborami samorządowymi w 

bólach a obecnie w bólach się chyba syp-

nie - a może połączy by się znowu syp-

nąć (już raz się jednoczyli – a jednoczyli 
sukcesywnie i ciągle od wyborów 2015). 

Nowoczesna chciała koalicji - wspólnoty 

z PO. Z Nowoczesnej wyszło wielu, którzy 

kiedyś z PO wyszli by tę partię założyć a 

teraz wychodzą z Nowoczesnej by założyć 

partię Teraz lub wrócić ponownie na łono 
PO. Wyszli by założyć i znowu wychodzą 

by założyć. Czyli taka któraś woda po 

kisielu.  

N a lewicy kluje, rodzi się chyba coś 

bardziej konkretnego, bo partie uwa-
żające się za lewicowe doszły do wnio-

sku, że boczyć się nie ma sensu i czas 

zewrzeć szeregi. Z wielką nadzieją cze-

kam na urodzenie się czegoś z rozmów 

między SLD, partią Razem i innymi orga-

nizacjami lewicowymi (z OPZZ takoż i 
innymi). 

Czytałem właśnie krótką notkę o spotka-

niu w Radomiu – jakieś tam koncepcje 

udziału SLD w Koalicji Obywatelskiej. 

Chodzi o stworzenie generalnego wspól-
nego frontu partii demokratycznych 

przeciwko hegemonii PiS. Nie wiem czy 

akurat SLD jest w stanie „ związać się 

chemicznie” z prawicą. Ze strony prawicy 

jest za dużo co najmniej niechęci do SLD 

– chyba że SLD totalnie zgodzi się z tym, 
że PRL-u nie było. 

M oim zdaniem my, nasze zdanie, jest 

tu mało ważne i mało istotne. My, 

ludzie z byłych służb, „docenieni” przez 

PO i PiS w ustawach  represyjnych ( z 
2009 i 2016), możemy być reprezentowa-

ni jedynie przez Federację Stowarzyszeń 

Służb Mundurowych a konkretniej przez 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 

Policyjnych. Tylko Federacja może z ja-

kąś partią zawierać jakieś porozumienie, 
prowadzić rozmowy. My możemy jedynie 

na naszych szczeblach regionalnych szu-

kać kontaktów z SLD, partią Razem lub 

innymi lewicowymi organizacjami, by one 

wysyłały (monitowały) swoje centrale o 

głosach dochodzących do nich. Z inicja-

tywy Federacji zebrano około 300 tys. 
podpisów na listach poparcia w sprawie 

zmian ustawy z 2016 roku. Należy przy-

puszczać, że ta liczba – przeciwników PiS 

– jest znacznie większa. Pamiętajmy o 

kolegach milicjanto-policjantach, o kole-

gach z wojska i innych środowisk, któ-
rych obydwie ustawy generalnie nie do-

tknęły ale ludzie z tych grup-środowisk 

doskonale wiedzą (są świadomi), że są 

lub mogą być adresatami innych podob-

nych ustaw ustanowionych w porze noc-
nej przez partię rządzącą. Suma ludzi z 

tych grup-środowisk to nie jest  mała 

liczba. Pamiętajmy także i o naszych 

współziomkach, Polkach i Polakach, któ-

rzy też PiSu nie kochają a nie są z wy-

mienionych grup i środowisk. 
Warunkiem, że te wyżej wspomniane gre-

mium może coś zdziałać, jest by głosowa-

ło na jedną partię – czy koalicję partii. Bo 

jeżeli to się rozczłonkuje na wielbicieli 

PO, Nowoczesnej, Teraz czy innych efe-
meryd to…. żegnaj nadziejo. 

Nie szukajmy przeto jakiegoś wsparcia w 

partiach na prawo, a bardziej na lewo. 

Pamiętajmy też, że czas leci. Nie oglądaj-

my się za czymś co powstało teraz ani na 

to co powstanie (być może) w najbliższej 
przyszłości (Biedroń). JUŻ trzeba coś ro-

bić, coś montować, z kimś prowadzić roz-

mowy. My, nasze środowiska, musimy 

jedynie naszych przedstawicieli 

„zapłodnić” kierunkiem (wektorem) z kim 
oni mają gadać. Nie bardzo wierzę w 

„mądrość” tych gremiów nad nami, w 

znaczeniu i rozumieniu, że oni coś za 

nas wymyślą lepszego. Pomysły i decyzje, 

jakie mają być kierunki, muszą wyjść 

oddolnie a „góra” ma to jedynie realizo-
wać a nie nam rzucać prezentów, że oni 

tak to sobie wymyślili. Przypominam 

nam wszystkim, że wg koncepcji Rozenek

-Dukaczewski rzucono nam „pomysła”, 

że zmiana miałaby polegać na przeliczni-
ku za lata przed rokiem 90tym na pozio-

mie max 1,3. Bo więcej niby nikt nam 

nie da. Moja uwaga jest taka, że jak bę-

dziemy chcieli 1,3 to dadzą nam 0,2%. 

Chcąc 2,6, czyli tak jak było nam zapew-

nione w ustawach po roku 1990, może-
my dostać owe 2,6 lub mniej. Na tym 

polega targowanie, żądajmy 2,6 by było 

przynajmniej z „czegoś” schodzić, bo 

schodzenie z 1,3 to będzie katastrofa. To 

Co? Gdzie? W czym? 



-  17  - 

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 12(104)2018 

 
nie ma być tak, że jakiś „reprezentant” w 

gremiach statutowych FSSM czy SEiRP 

„mówi-przedstawia” własną koncepcję, 
swój pomysł, a ma być to reprezentant, 

który mówi-przedstawia koncepcję, którą 

wypracowano w strukturach wojewódz-

kich. My zaś mamy czuwać by on mówił 

to, co ma mówić, co uchwalono na dole. 

Na tym polega demokracja. Piszę zaś tak 
o tym, bo wiem, że u nas w Polsce każdy 

„wybraniec”  na jak iś  s t o łek 

(reprezentant, członek rady spółdzielni 

mieszkaniowej, radny, poseł czy inny de-

legant –określenie z filmu „Konopielka”) z 
chwilą wyboru staje się już mądrzejszy 

od tych którzy go wybrali i narzucać im 

chce swoje koncepcyje, wg niego oczywi-

ście najlepsze (bo jego, wg Marka Kon-

drata mojsza mojszość). 

W  naszych stowarzyszeniach takie 

postawy występują. Występują tak-
że próby ukrycia głosów i opinii niezgod-

nych z przekonaniami „góry”. Tak było z 

opinią grupy kolegów mundurowych z 

Mińska Mazowieckiego, którzy wyrazili 

swój sprzeciw w stosunku do koncepcji 
serwowanej nam przez inicjatywę Rozen-

ek-Dukaczewski (pod szyldem SLD w ra-

mach FSSM) w kwestii owego 1,3 a nie 

2,6 (w wielkim skrócie, bo było to bardzo 

ciekawe, rozległe i istotne zdanie tamtej-

szych Kolegów). Pytanie: z jakiego powo-
du sprawę tą FSSM wyciszyła? Nie wiem 

czy w ogóle orientujecie się, że takie coś 

było. 

P odjąłem próby „dyskusji” ze stanowi-

skiem wyrażonym w komunikacie 
Rozenek-Dukaczewski. Wysłałem swoją 

opinie do FSSM, do Pana Rozenka i do 

jednego ze stowarzyszeń wchodzących w 

skład Federacji. Federacja milczała, Pan 

Rozenek odpowiedział „coś w znaczeniu 

że tak ustalono” a szef tego jednego sto-
warzyszenia odpowiedział mi coś w stylu: 

„ruki pa szwam”, są mądrzejsi i bardziej 

doświadczeni w takich sprawach niż ja. 

I tyle było mojego. Pragnę uzupełnić, że 

argumentacja: „współczynnik 0,7 czy 1,3 

to więcej jak 0,0” do mnie nie dociera- to 
nie jest argument. 

P isanie moje ma na celu wywołanie 

jakiś działań, wytworzenie „jakiś” 

koncepcji. A zwłaszcza wywołanie dysku-

sji na te tematy. Jest jeszcze czas. Bo…
będziemy tkwić w tych naszych bida-

emeryturach do us… śmierci. 
 

A  co zamierza w tym zakresie SLD? 

Czy poparcie dla SLD ma wynikać 

jedynie z naszej dobrej woli i z niczego 
więcej? SLD, by sobie jednać wyborców, 

musi ( podkreślam: musi) wykazać po-

przez swoje działania przynajmniej chęć 

przekonania nas. A może i wyrażenie – 

po raz enty - swoich deklaracji, że weź-

mie nas (kiedyś) pod obronę. Musi też 
bywać wśród nas a nie my mamy tylko 

bywać u Was! Jeżeli chcecie poparcia to 

o nie walczcie! Przekonujcie nas. Czy 

kontakty z SLD mogą być jedynie na po-

ziomie najwyższym? To nie działa tak, że 
FSSM nam „nakaże” głosować na SLD. 

Przekonanie o tym musi być w nas! 

N ie podniecajmy się pomysłami z typu 

naiwnych i określanych jako typowa 

„kiełbasa wyborcza”. Mam tu na myśli 

ostatni pomysł PSL o likwidacji podatku 
dla emerytów. PSL był u władzy przez 8 

lat i mimo znacznego udziału i przewagi 

koalicji z PO sprawa ta nie wyszła…, bo 

nie miała wyjść. Obecnie Pan Kosiniak-

Kamysz może więc taką koncepcję wsa-
dzić sobie…w buty. Proponowałbym 

wniosek o zmniejszenie wynagrodzeń po-

słom i senatorom. Też nie ma szans? 

Więc tym samym jeden wniosek i drugi 

są o kant. Wiadomo czego. 

 
Popełniłem 2018.12.05 

Nie jesteśmy zdradziecki-
mi mordami!  

Mietek Malicki 
Nie jesteśmy ostatnim 

sortem! 
Krzyżak zamieszkały na 

Warmii. 
Nie uważamy się za żad-

nych „przeklętych”! Kiedyś i na naszej 
ulicy zaświeci słońce! 
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„Solidarność” ma chrapkę na mundu-

rowych. Czy w policji powstanie nowy 

prorządowy związek? Związek zawodo-

wy policjantów krytykuje szefostwo 
MSWiA. Dlatego "Solidarność" naciska 

rząd, aby stworzyć w policji konkuren-

cyjną organizację związkową.  

W  ubiegłym tygodniu Komisja Krajo-

wa NSZZ "Solidarność" obradowała 
w Gdańsku. W przyjętej uchwale związ-

kowcy domagają się m.in. „wprowadzenia 

pluralizmu związkowego w policji”. O co 

chodzi? 

- Policjanci często są dziś pozbawiani 

pewnych praw. Jeśli my wejdziemy w 
struktury policji, mundurowym będzie 

łatwiej się bronić, np. przed trudnymi 

warunkami pracy - mówi nam jeden z 

działaczy "Solidarności". 

 
Pluralizm czy monopol na relacje z 

rządem? 

T ł u m a c z y  ż e  r z ą d  z a p e w n i ł 

„Solidarność”, że pracuje nad noweli-

zacją ustawy o policji. Chodzi o art. 

67,  pkt 2, w którym czytamy, że „w poli-
cji może działać tylko jeden związek za-

wodowy”. Po zmianie liczba związków, do 

których mogą się zapisać policjanci, ma 

być większa. 

- Chodzi nam o zwykły pluralizm. 
Uchwałą chcemy zmusić rząd, aby przy-

śpieszył spełnienie swoich obietnic - do-

daje działacz związkowy.  

Dlaczego rządowi i "Solidarności" tak 

bardzo zależy na zmianie prawa? 

Działający dziś NSZZ Policjantów nie ma 
wątpliwości, że chodzi o przejęcie kontro-

li nad związkiem. Wtedy rząd będzie 

mógł negocjować tylko z prorządową 

"Solidarnością". 

- Temat pluralizmu w policji pojawił się 
wtedy, kiedy zaczęliśmy ostro artykuło-

wać swoje żądania i krytykować ministra 

spraw wewnętrznych i administracji 

za brak dialogu ze stroną społeczną 

i polityczne piętnowanie policjantów - 

czytamy na stronie NSZZ Policjantów. 
 

Dezubekizacja szkodzi 

Z aczęło się od apelu do premier Beaty 

Szydło i szefa MSWiA o zwiększenie 

ochrony dla policjantów interweniują-

cych podczas kibolskich zadym. W tek-

ście podpisanym przez szefa NSZZ Poli-

cjantów Rafała Jankowskiego znalazły 
się odniesienia do polityków PiS: 

„Niezrozumiała dla nas jest łatwość, z 

jaką część polityków, w tym piastujących 

najwyższe funkcje w państwie, publicznie 

jako wzór patrioty przedstawia osobę no-
szącą szalik jednego z klubów, a tak ła-

two zapomina o tych, którzy noszą godło 

na czapce”. 

Związkowcy stwierdzili też, że są zasko-

czeni „porównywaniem przedstawicieli 

tego [kibicowskiego] środowiska do po-
staci, które najbardziej chlubnie zapisały 

się na kartach historii naszej ojczyzny”. 

Związek wziął także w obronę policjan-

tów, których dotknęła ustawa dezubeki-

zacyjna, czyli drastyczne obniże-
nie emerytury za choćby jeden dzień 

przepracowany w organach bezpieczeń-

stwa PRL. 

Z kolei podczas  blokady mównicy w Sej-

mie przez opozycję policyjni związkowcy 

sprzeciwili się wykorzystywaniu funkcjo-
nariuszy do tłumienia demonstracji. 

„Negatywnie oceniamy próby wykorzysty-

wania policji do uzyskania doraźnego 

interesu politycznego. Jesteśmy apoli-

tyczną formacją i włączanie nas w poli-
tyczną retorykę jest niedopuszczalne” – 

napisali. 

W końcu władze rozsierdziły niedawne 

protesty policjantów, którzy przypomnieli 

PiS-owi niezrealizowane obietnice z kam-

panii wyborczej z 2015 r. - pełnopłatne 
zwolnienia lekarskie, coroczne podwyżki, 

nowelizację ustawy emerytalnej, pełno-

płatne nadgodziny. 

 

NSZZ Policjantów krytykuje Dudę 

D opiero wielka październikowa de-

monstracja przeciwko rządowi PiS i 

masowe odchodzenie policjantów na L-4 

zmusiły Joachima Brudzińskiego do 

ustępstw i podpisania porozumienia. 

- Pan prezes „S” Piotr Duda jakoś nas w 
protestach nie wspierał i trudno się dzi-

wić, jeśli się stoi murem za rządem  - 

mówi nam jeden z policyjnych związkow-

ców. 

„Solidarność” w policji 
http://wyborcza.pl/7,155287,24299048,solidarnosc-ma-chrapke-na-mundurowych-czy-w-policji-powstanie.html 

Leszek Kostrzewski 21 grudnia 2018 

http://wyborcza.pl/7,155287,24299048,solidarnosc-ma-chrapke-na-mundurowych-czy-w-policji-powstanie.html
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O czywiście pewnie w jakimś tam stop-

niu każdy z nas ponosi winę za ten 

obecny status quo. Już w chwili pierw-

szej lustracji w 1990 roku należało się 

zdecydowanie przeciwstawić. Jednak 

wielu zostało pozostawionych samych 
sobie. To wtedy jednostronnie napisano 

w decyzjach o braku prawa do zaskarże-

nia decyzji lustracyjnych. To wtedy, ta 

niby to lustracja, a w rzeczywistości sądy 

kapturowe, wystawiły na pożarcie część 
naszego grona. I nie ma się co oszuki-

wać, nazywając sprawę po imieniu był to 

pierwszy etap odwetu. Jednocześnie był 

to taki swoisty sondaż: jak odbierze ten 

fakt społeczeństwo. Drugi moment kiedy 

to w 2010 wprowadzono ustawę deubeki-
zacyjną już byliśmy odrobinę odważni, 

bardziej uświadomieni i co ważne nadal 

ufni w sprawiedliwość społeczną, sądy. 

Jak się okazało nic nie dało. Pięćdziesię-

ciu posłów z SLD i jeden niezależny było 
przeciw, a reszta… dowalić komuchom. 

Trochę skłamałem, bo dali odrobinę 

ochłapów, bo 0,7 % wysługi na otarcie 

łez w miejsce 2,6. A zawdzięczmy to 

m.in. tym obecnym KOD-om i innym 

sprawiedliwym inaczej z PO, i innym No-
woczesnym.  

W  dobie obecnej niby to mają inne 

refleksje na ten temat. A wynika to 

z faktu, że  szukając elektoratu nie mogą 

posłużyć się 500+ (chociaż zaczęli kombi-
nować z 500+ na pierwsze dziecko) stara-

ją się kupić nas obiecankami: jak dorwą 

się do koryta to zwrócą to co PIS nam 

zabrał. Czy można im wierzyć?. W żad-

nym wypadku nie zasługują na wiary-

godność. To są ci sami ludzie, to są te 
same postacie, które dla kariery politycz-

nej zrobią wszystko (w formie obietnic) 

aby osiągnąć swój cel, nie tylko politycz-

ny. Jest to klasyczny przypadek hipokry-

zji)* W tym stanie rzeczy to tylko od nas 
zależy na jakiego konia postawimy. Wy-

bory zbliżają się w szybkim tempie. Gło-

szone wypowiedzi przez moje sfrustrowa-

ne Koleżanki i Kolegów „nic to nie da” są 

właśnie efektem zamierzonych działań tej 

niby to sprawiedliwej zmiany. Osobiście 
odnoszę się z wielkim szacunkiem do lu-

dzi odważnych, którzy są odważni w 

chwili gdy ta odwaga jest droga, i może 

wiele kosztować. Proszę zwrócić uwagę 

ilu obecnie jest odważnych w gronie tych 

co to siedzieli kiedyś cicho jak mysz pod 

miotła. Odwaga dziś dla wielu nic nie 

kosztuje. Patrz na byłego ichniego mini-

stranta Płaszczyka, kiedyś tam  zacyto-

wał słowa aktorki u upadku komunizmu. 
W odwecie poszła ona po nim mocno po 

bandzie i co ? Ogon podwinął i cisza, a 

gdzie ewentualne sprawy sądowe, pozwy 

o zniesławienie. Po prostu jest to mate-

matyka. Nic mu to nie da, woli nadal do-
walać komuchom bo durnowate masy 

przyklasną w tych wariackich, a jedno-

cześnie nieludzkich działaniach. Gdzieś 

tam wyczytałem takie oto stwierdzenie: 

Nawet złośliwych, nieprzyjemnych dla 

twojego ucha opinii nie traktuj jako po-
wodu do obrażania się. Traktuj je jako 

przyczynek do własnej oceny, samokry-

tycznej. Konia z rządem temu, który po-

każe mi polityka doby obecnej, który kry-

tykę pod własnym adresem odbiera jako 
pozytywny element dialogu politycznego, 

a nie traktując ten fakt z grubej rury ja-

ko napaść na demokrację, suwerenność. 

Nawet „Obatel” potraktował zjebkę za 

własne wysoce niegrzeczne zachowanie 

jako napaść na „Polskie”. Jak to Kargul 
mówił zobaczyła koza, jak konia kują, 

sama nogę nastawia. Kuda to zachciało 

się chociażby zięciowi Hermaszewskiego 

podwieszać się swoim niecnym zachowa-

niem do godności Polski. Wymaga to jed-
nak odrobiny kultury. Przypomniał mi 

się taka na wskroś prosta zagadka: Kiedy 

polityk obecnej władzy kłamie? Kiedy 

otwiera usta!  

P rzepraszam znowu odbiegłem od te-

matu. Jednak ta nasza rzeczywistość 
nie pozwala na stanie z boku. Co prawda 

zakaz oglądania tej reżimowej telewizji i 

słuchanie ichniego radia powinno być 

umieszczane jako kanon w zaleceniach 

lekarskich dla osób podwyższonego ryzy-
ka choroby kardiologicznej, to mimo 

wszystko osoby nam sprzyjające właśnie 

tam powinny występować, przebijać się 

ze swoimi uwagami, postulatami, progra-

mami. Nie można do końca pozostawić 

tej czwartej władzy w ich rękach. Nie 
sposób tak bezkrytycznie milczeć. Nie 

można być tyle zastraszonym lub otuma-

nionym aby nie mieć swojego zdania. 

Wiadomym jest, że po każdej zmianie nie 

Ostatni gwizdek….  
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tylko ustrojowej przychodzi nowa ekipa, 

nowi ludzi. W swoich ekspoze starają się 

odcinać od tej, jak to każdorazowo uwa-
żają, złej przeszłości. Pragną wprowadzać 

nowe zmiany, innowacje, szukać korzyst-

nych zmian. Jednak bardzo często mięli-

śmy do czynienia z tak zwanymi awansa-

mi bliżej nie znanych ludzi, przywiezio-

nych, jak to się kiedyś mówiło w teczce. 
Taki wyjęty z rękawa polityk bardzo 

rzadko uzyska uznanie i szacunek. To 

właśnie teraz jest stosowny czas na od-

najdywanie tych pozytywnych ludzi. 

Kształtowanie i promowanie ich progra-
mów politycznych. Są też inne sposoby 

uprawiania polityki. Nie wystarczy przy-

kładowo stwierdzenie, że zaniechana zo-

stanie niby to rewolucja w sądownictwie i 

zmiany w konstytucji. Trzeba po części 

przyznać rację tym nawiedzonym refor-
matorom, że sytuacja w sądownictwie, a 

ogólnie mówiąc w wymiarze sprawiedli-

wości, nie jest zadawalająca. Jednak te 

zmiany, czy jak oni nazywają reformy, 

muszą nastąpić, lecz mają to czynić fa-
chowcy. Jak wielokrotnie mówiłem histo-

rią mają zajmować się historycy, ekono-

mią – ekonomiści. Z pewnością nie było 

by takich kuriozalnych przypadków zwa-

lających wprost z nóg. Ostatnio nagło-

śniony przykład kiedy to prawnik z wy-
kształcenia narzekał na forum Europy  

na brak możliwości zakupu klasycznej 

żarówki z elektrodami  wolframowymi. 

On po prostu nie znał się na elektryce, w 

odróżnieniu do jego poprzednika.  Praw-
da że paranoja?!. Warto dodać, że podej-

mowane w przyszłości działania maja 

bazować na konkretach i z pewnością nie 

mogą one być prowadzone jak do tej po-

ry, kiedy to "Co najmniej milion złotych 
wydano  na realizację kampanii bil bordo-
wej i telewizyjnej pt. Sprawiedliwe sądy, 
w ramach której informowano o łamaniu 
prawa przez sędziów”. Kasa ta trafiła w 

ręce firmy Solvere, kierowanej przez by-

łych specjalistów od wizerunku PiS. Cho-

dzi o faktury na łączną kwotę 1 191 347, 
69 zł" (tak podał dziennikarz Onetu An-

drzej Gajca). Warto dodać, że było to czy-

nione w ramach Polskiej Fundacji Naro-

dowej, która to fundacja ma tyle wspól-

nego z wymiarem sprawiedliwości co koń 

z koniakiem. Pal licho kasę ale chodzi o 
profesjonalizm, o fachowe i kompetentne 

decyzje spełniające oczekiwania nas 

wszystkich. Te bilbordy to coś takiego 

jak wszelkiej maści napisy na pudełkach 

papierosów  o negatywnych skutkach ich 

palenia. Nie spotkałem jeszcze nikogo, 
kto pod wpływem wspomnianych tekstu 

zarzucił palenie.  

W arto zwrócić uwagę jak poczyna so-

bie obecna władza, jakie stosuje już 

sprawdzone przez nich metody: 
- Stale te oglądanie się za siebie, odświe-
żanie starych, już zabliźnionych ran. Per-
manentne szczucie i opluwanie swoich 
przeciwników nawet półprawdami i fał-

szem. W żadnym przypadku nie przyzna-
wać się do  fałszu ( patrz Krzywousty 
młodszy M. skazany nawet  prawomocnie 
przez Sąd). Oni niszczą godność przeciw-
ników, z którymi nie są w stanie dyskuto-
wać - powiedział Cimoszewicz.  

- Nieracjonalne rozdawnictwo. A nie le-

piej jak mówił nasz sławny elektryk: dać 
ludziom wędkę a nie rybę. 

- walcząc o karny elektorat brnąć w kwe-

stie brudnej węglowej energetyki. „Węgla 

mamy na 200 lat i dokąd ja jestem u bu-

fetu nikt górnikom nie zaszkodzi”. Po 

nich niech będzie nawet i potop. Przygo-
towanie należytej ustawy o zanieczysz-

czeniu powietrza w Polsce przerasta ich 

możliwości, a mówiło się tak wiele o rzą-

dach specjalistów. 

- dla czystego rachunku sumienia za wy-
cinkę lasów dewastowanie kolejnej pusz-

czy minister iglak czy szyszka daje  sa-

kramencko dużą (chyba zgodnie z zasadą 

proporcjonalności do wielkości grzechu) 

kasę ichniemu nawiedzonemu tatusiowi 

z Torunia i nawet spowiedzi nie potrze-
buje aby mieć czyste sumienie. Od dłuż-

szego czasu dudni mi w uszach stwier-

dzenie, ze to nie wiek decyduje o mądro-

ści człowieka lecz jego samokrytycyzm i 

uznanie u innych. A przy okazji rozejrzeć 
się warto jakie pałace budują firmy pod-

legające pod Lasy Polskie. Bo u nas w 

powiecie giżyckim właśnie takie pałace 

istnieją. 

- Inną kwestią jest stanie murem za ko-

lesiami, którzy czy to coś tam lapną nie 
w porę i bez sensu czy nawet,  O zgrozo ! 

popełnią przestępstwa. Nawet nie chce 

mi się przytaczać tych afer w każdym 

resorcie, w każdej Spółce Skarbu Pań-

stwa. 
- stosowanie zasady TKM , którą właśnie 

prezesiuno był uprzejmy głosić  jest tak 

permanentne, że aż woła o pomstę do 

nieba. Przykład synalka szefa  wszelkich 
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tajnych służb. To jest trudne nawet do 

wyobrażenia sobie aby ten mały wieli 

człowiek nie wiedział gdzie jego synalek 
znalazł zatrudnienie. Ten nie przestępca 

cudem ułaskawiony przez Andrzejka 

ośmiesza wszystkie służby którymi za-

wiaduje. Jest oczywistym, ze w chwili 

kiedy każdy nasz obywatel zajmie tak 

eksponowane stanowisko, w tym wypad-
ku w skali światowej, to było obowiąz-

kiem wywiadu a w ostateczności kontr-

wywiadu zainteresować się taką osobą. A 

tu proszę osobisty Tatuś nic o tym go-

ściu (synalku) nie wiedział. To co do cho-
lery robią te służby. (A tak dla ciekawości 

to obecnie w Polsce 18 instytucji ma pra-

wo stosowania podsłuchów?!).  

W  wielu instytucjach, firmach które 

w przeszłości stały na straży bez-

pieczeństwa dziś rządzi kolesiostwo, pod-
pierdalanie się nawzajem, wazeliniarstwo 

i włazidupstwo. Określenie godność 

munduru, jakiej kolwiek formacji  stało 

się abstrakcją. Jednak do tego należało 

dojrzeć. Zaczęło się od zrobienia wzorca 
honoru polskiego mundury w postaci 

żołnierzy przeklętych a na zdrajcy Ku-

klińskim kończąc. Dziś tylko ONR ma 

monopol na Bóg, Honor i Ojczyzna.  I 

taka to ich moralność.  

R easumując z całą odpowiedzialnością 
można dojść do takiego oto wniosku: 

zatrute powietrze, chore, zwaśnione spo-

łeczeństwo to są dla PiS  sprawy drugo-

planowe, ważniejsze są sprawy już daw-

no zapomniane, a w konsekwencji słodka 
zemsta. Na każdym, kroku co raz wyraź-

niej widać te najpodlejsze, najniższe 

ludzkie odruchy, zezwierzęcenia obec-

nych "elyt” politycznych. Jednak najbar-

dziej boli fakt, że w tych słupkach sonda-

żowych mniej czy bardziej wiarygodnych 
PIS nadal przewodzi?!.  

Dla tego też warto przebudzić się z tego 

letargu. Jest to już ten przysłowiowy 

ostatni dzwonek. Koleżanki i Koledzy la-

rum grają. Korzystajmy z okazji bo być 
może inna się nie trafi.  

Przypisy 

)*Hipokryta działa w swoim dobrym inte-

resie: dla pozoru  chce być lubiany i 

uznawany za sympatycznego, cnotliwego, 
szlachetnego. Działa jedynie dla siebie 

nie liczy się z innymi. 

 

Bohdan Makowski s. Władysława 

Strzeleckie zakończenie roku. 

J ak co roku na zakończenie sezonu Pre-

zes Zarządu Powiatowego LOK w Giżyc-

ku kolega Czesław Stankiewicz organizu-

je zawody o puchar przez niego ufundo-

wany. I jak co roku wyswatamy naszą 
reprezentacje. Tym razem szczęście do 

końca nas nie opuszczało, chociaż plany 

mięliśmy bardziej ambitne. Mimo tego 

zajęliśmy drużynowo 3 miejsce. Naszą 

ekipę reprezentował Edek leszczyński- 

najlepszy z „kałacha” oraz Mietek Mazu-
rek i Wojtek Sowa. Strzelano z „Kałacha”, 

TOZ-a i  GLOC-a.   

W arto dodać, że Prezesem Sekcji 

Strzeleckiej Zarządu Powiatowego 

LOK w Giżycku jest nasz kolega Zdzisław 
Górski, który dodatkowo prowadzi dwie 

sekcje strzeleckie w Rynie. Wszystko to 

czyni na warunkach non profit. Te zwody 

w sumie sprawiają nam niebywałą frajdę 

i mają dodatkowo dwa pozytywne aspek-

ty. Stwarzają nam szansę wykazania się, 
że to wapno jest jeszcze nie zlasowane i 

dokładamy młodzikom, a ponadto bardzo 

sympatycznie kończą się one spotkania-

mi delikatnie je określając integracyjny-

mi, a  najprościej mówiąc zawsze kończą 
się fajnie.   

Bohdan. Makowski s. Władysława 
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Jak co roku w dniu 14 grudnia Koło w 
Giżycku podsumowało miniony okres 

spotkaniem, które co prawda nazywa-

ło się wigilijnym, lecz nie było opłatka 

i tego ascetycznego zestawienia 12 

jarskich (postnych) dań.  

J edzenia było dużo i nawet określić je 
można wykwintnym. Chłopaki święto-

wali przez kilka godzin. Czas w żadnym 

przypadku nie dłużył się nam. Jednak 

jak to praktycznie bywa w każdym towa-

rzystwie coraz częściej te telefony komór-
kowe zakłócały swobodną dyskusje. No 

trudno do postępu i cywilizacji należało 

by się już przyzwyczaić. Było dużo wspo-

mnień. I tak po chichu wielu z nas z sen-

tymentem i z tą łezką w oku wracało 

wspomnieniami do lat służby. A był to 
jak każdy z nas to odczuł okras naszej 

młodości. Wtedy do zdjęcia żaden nie 

musiał wciągać brzucha.  Gęste czupry-

ny kryły nasze skronie. No trudno czas 

płynie. Szkoda tylko , że nie wszyscy 
mieli czas na spotkanie. Okazuje się, ze 

wielu nadal pracuje, głownie w firmach 

ochraniarskich, głownie z przyczyn eko-

nomicznych. 

W  trakcie spotkania Prezes Koła B. 

Makowski obdarował członków za-
rządu drobnymi gadżetami, które były 

dobrane z odrobiną humoru uwypuklały 

cechy osobowości obdarowanych. J. 

Brandt – Przewodniczący Rady Miasta i 

Gminy Ryn otrzymał książkę pt. „Jak 
przetrwać”, zaś W. Sowa Członek Zarzą-

du ds. strzeleckich również książkę 

(kryminale) ale pt. „Jak zabić….”  

Łącznie w spotkaniu uczestniczyło 27 

członków co praktycznie stanowi 1/3 

składu osobowego naszego Koła. Mamy 
jednak nadzieję, że w przyszłym roku 

frekwencja ulegnie zwiększeniu.  

Z noworocznymi Życzeniami:  

Bohdan Makowski s. Władysława 

PS. 
Życzenia które do nas płyną mają zgoła 

zróżnicowany charakter. Jest nam jed-

nak bardzo miło,  kiedy otrzymujemy je 

od osób znanych i również jak my aktyw-

nie włączających się w nasze życie pu-
bliczne. Niewątpliwie do takich należy 

Stanisław Tołwiński Prezes AKJ, który 

przesłał takie oto życzenia adresowane 

do Prezesa Bohdana Makowskiego jedno-

cześnie kierowane  do naszej emeryckiej 
braci: 

20 12.2018 (6 dni temu) 

Kłaniam się w szczególnym czasie! 

Przed nami zbliżające się Święta Bożego 
Narodzenia a za chwile Nowy Rok. Ten 
Magiczny czas niesie ze sobą wiele rado-
ści oraz refleksji dotyczących minionego 
okresu i planów na nadchodzący Nowy 
Rok. Z tej okazji proszę przyjąć nasze ser-

deczne życzenia, aby w tym szczególnym 
okresie nie zabrakło miłości, oraz rodzin-
nego ciepła, by atmosfera tych pięknych i 
radosnych Świąt przepełniła pozytywną 
energią i nadzieją na Nowy Rok. 
Niech nadchodzące Święta będą dla 
Wszystkich niezapomnianym czasem spę-
dzonym bez pośpiechu, trosk, w gronie 
Rodziny i Przyjaciół. 
Proszę również o przyjęcie lotniczych ży-
czeń Aeroklubu Krainy Jezior (w załącze-
niu) - od organizatora największych cy-
wilnych pokazów lotniczych „non profit”, 
znanych w Europie pn. „Mazury AirS-

how”. 
Z tej to również okazji życzymy Wszyst-
kim przyjaciołom Krainy Wielkich Jezior 
Mazurskich i naszych inicjatyw w ramach 
akcji programowej „Lotnicze Mazury”, by 
mieli czas przybyć do Giżycka/na lotni-
sko Kętrzyn Wilamowo i spędzić czas w 
atmosferze wyjątkowego wydarzenia lot-
niczego. 

Stanisław Tołwiński 
 

Ostatnie giżyckie świętowanie w 2018 roku 
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Sąd Okręgowy w Kielcach uznał za 

prawdziwe oświadczenia lustracyjne 

12 byłych pracowników wydziału łącz-

ności milicji, których zaliczono po la-
tach do SB i pozbawiono znacznej czę-

ści emerytur. Ostatnie wydane w pią-

tek orzeczenie dotyczyło byłej telefo-

nistki. 

Jak informowaliśmy w „Wyborczej”, pra-
cownicy wydziałów łączności wojewódz-

kich urzędów spraw wewnętrznych, w 

strukturach których w latach 1983-90 

znajdowały się Milicja Obywatelska i 

Służba Bezpieczeństwa, są traktowani 

jak funkcjonariusze tej drugiej, choć no-
sili legitymacje milicjantów. Nadzór nad 

tymi wydziałami mieli bowiem zastępcy 

szefów WUSW ds. SB. 

Instytut Pamięci Narodowej uznał, że 

służyli w organach bezpieczeństwa pań-
stwa PRL, do których zalicza się SB, a 

milicji nie. W wyniku tego już dwukrot-

nie obniżano im emerytury. 

Wszystkie składy uznały, że nie byli 

esbekami 

Nie chcą się z przypisaniem do SB pogo-
dzić. Złożyli oświadczenia, że nie byli 

funkcjonariuszami organów bezpieczeń-

stwa państwa w rozumieniu ustawy lu-

stracyjnej i poddali się autolustracji. Sąd 

Okręgowy w Kielcach rozpatrywał w tym 
roku 12 takich spraw. Dziesięć dotyczyło 

byłych pracowników wydziału łączności 

kieleckiego WUSW, a dwie osób, które 

pracowały w takim 

wydziale w Radomiu, 

ale obecnie zamiesz-
kują na terenie woje-

wództwa świętokrzy-

skiego. 

Pierwsze z korzyst-

nych dla lustrowa-
nych orzeczeń wydane 

zostało pod koniec 

maja i dotyczyło byłe-

go kierownika centrali 

wewnętrznej wydziału 

łączności w Kielcach. 
Sąd stwierdził, że zo-

stał przyjęty w latach 

70. do pracy w milicji, 

nosił milicyjny mun-

dur i legitymację, nie uczestnicząc w żad-

nych działaniach ani nawet szkoleniach 

SB, a w 1990 roku został rozkazem per-

sonalnym przeniesiony do służby w poli-
cji bez żadnej weryfikacji, jakiej podda-

wano funkcjonariuszy SB. 

W piątek sąd okręgowy wydał ostatnie z 

12 orzeczeń, które dotyczyło byłej telefo-

nistki. Także uznał, że złożyła ona praw-
dziwe oświadczenie lustracyjne. 

– W tych sprawach orzekały różne składy 

sędziowskie. Cieszymy się, że wszystkie 

uznały nasze racje – podkreśla Andrzej 

Domoń, jeden z lustrowanych. 

To jeszcze nie koniec ich problemów 
Nawet jeśli korzystne dla lustrowanych 

orzeczenia zostaną utrzymane w mocy, 

nie oznacza to końca ich problemów. – 

Następne schody się zaczną – przewiduje 

Andrzej Domoń. Na dowód podaje przy-
kład byłego pracownika wydziału łączno-

ści z Radomia, którego oświadczenie lu-

stracyjne już zostało prawomocnie uzna-

ne za prawdziwe. Zwrócił się do IPN o 

wycofanie z Zakładu Emerytalno-

Rentowego MSWiA informacji, że praco-
wał w organach bezpieczeństwa państwa 

w rozumieniu ustawy lustracyjnej, jed-

nak otrzymał odpowiedź negatywną. – 

Musi zakładać nową sprawę w sądzie – 

mówi Andrzej Domoń. 
Janusz Kędracki  
15 grudnia 2018 

Nie byli funkcjonariuszami SB.  

Kielecki sąd uznał racje byłych milicjantów 
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,24280690,nie-byli-funkcjonariuszami-sb-kielecki-sad-uznal-racje-bylych.html#S.1-K.C-B.6-L.2.maly 

Janusz Kędracki 15 grudnia 2018 

http://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,24280690,nie-byli-funkcjonariuszami-sb-kielecki-sad-uznal-racje-bylych.html#S.1-K.C-B.6-L.2.maly


-  24  - 

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 12(104)2019 

 

Ó 
smego grudnia br., w użyczonej 

sali konferencyjnej SLD w Olszty-

nie, odbyło się doroczne, sprawoz-

dawcze z prezentacją planu na rok przy-
szły, posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego 

SEiRP w Olsztynie. 

Spośród zaproszonych gości posiedzenie 

uświetnili: członek prezydium ZG SEiRP 

kol. Waldemar Sopek, przewodniczący 

Środowiskowego Koła Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów RP - kol. Zenon Krajza, 

przewodniczący Komisji Socjalnej przy 

Komendancie KWP w Olsztynie - kol. 

Wojciech Kozłowski. 

Honorowym gościem posiedzenia był Ka-
rol Kuflowski (zdjęcie obok) - doradca 

prezydium ZW. Kol. Karol, urodzony 8 

grudnia 1925 r. w dniu, w którym odby-

wało się posiedzenie kończył 93 rok ży-

cia! Do Olsztyna (ówczesnego Allenstein) 

Karol przybył z „drugą grupą MO z Rado-
mia w roku 1946. Grupą dowodził st. 

sierż Michałowski. Najpierw było patrolo-

wanie ulic Olsztyna, a także z batalionem 

operacyjnym udzielał pomocy organiza-

cyjnej powstającym posterunkom 

MO w gminach i powiatach Warmii 

i Mazur. 
19 marca 1997 r. powołano przy 

KWP w Olsztynie Stowarzyszenie 

Emerytów i Rencistów Resortu 

Spraw Wewnętrznych i Admini-

stracji - Karol jest inicjatorem po-

wołania. 
Jubilatowi, zebrani odśpiewali 

gromkie „100 lat”, złożyli życzenia 

świąteczne i urodzinowe. 

Posiedzenie ZW SEiRP w Olsztynie 
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W 
 części merytorycznej posiedze-

nia zebrani wysłuchali spra-

wozdań:  

• z prac Zarządu Wojewódzkiego,  

• ze stanu finansów, 

• o planach na przyszłość 

Najbardziej dyskutowanym tematem był 

stan prawny i nadzieje na jego zmianę 

osób represjonowanych, a także sposoby 

i formy dotarcia do świadomości, stano-

wiących obecnie w Polsce prawa, że pra-

wo nie może i nie powinno być stanowio-
ne z politycznej zemsty i być krzywdzące 

dla osób, którym nie udowodniono żad-

nych przewin, ani przestępstw. 

O działaniach ZG SEiRP na wspomniany 

wyżej temat szeroko informował kol. Wal-
demar Sopek, który do Olsztyna przybył 

tuż po posiedzeniu Zarządu Głównego. 

W konkluzji postanowiono dalej ściśle 

współpracować ze wszystkimi instytucja-

mi, organizacjami, stowarzyszeniami, 
które będą nas wspierać w słusznej kam-

pani i  na rzecz  przywrócenia 

„mundurowym” i ich rodzinom nadszarp-

niętego ustawami represyjnymi honoru. 

 
Jerzy K. Kowalewicz 

K ażde rozstanie jest smutnym zdarze-

niem niezależnie od powodu i dnia w 

którym nastąpi. Takie też odnieśliśmy 
wrażenie, kiedy kol. Tadeusz Gadzała, 

wieloletni doradca Zarządu Wojewódz-

kiego SEiRP w Olsztynie, powiadomił 

nas, że „odchodzi”, że rezygnuje z powo-

dów zdrowotnych z czynnego udziału w 

działalności SEiRP. Owa decyzja o  

„odejściu” została przyjęta ze zrozumie-

niem koniecznym w takiej sytuacji. 
„Pożegnaliśmy” oficjalnie kol. Tadeusza 

wręczając kwiaty, drobny pamiątkowy 

prezent i adres (na kolejnej stronie) 

Wszystkiego dobrego Tadeuszu. 

Jerzy K. Kowalewicz  



-  26  - 

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 12(104)2019 

 
 



-  27  - 

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 12(104)2018 

 

W dniach 6 – 7 grudnia 2018 r. w pod 

ostródzkim Kajkowie odbyła się Spra-

wozdawcza Wojewódzka Konferencja 

Delegatów NSZZ Policjantów Garnizo-
nu Warmińsko-Mazurskiego. 

Delegaci podsumowali działalność swojej 

organizacji za okres 23 listopada 2016 r. 

– 6 grudnia 2018 r., czyli za połowę ka-

dencji. Sprawozdania z działalności sta-
tutowej i finansowej przyjęte zostały jed-

nogłośnie. 

W uroczystej części wzięli udział: 

J.E. ks. Abp dr Józef Górzyński – Metro-

polita Warmiński, 

insp. Tomasz Klimek – Komendant Woje-
wódzki Policji w Olsztynie, 

Pierwszy Zastępca Komendanta Woje-

wódzkiego – mł.insp. Arkadiusz Sylwe-

strzak, 

Rafał Jankowski – Przewodniczący ZG 
NSZZ Policjantów, 

Andrzej Szary – Wiceprzewodniczący ZG 

NSZZ Policjantów i Przewodniczący Za-

rządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów 

woj. Wielkopolskiego, 

Krzysztof Balcer – Wiceprzewodniczący 
ZG NSZZ Policjantów i Przewodniczący 

Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjan-

tów woj. Łódzkiego, 

Józef Dziki – Przewodniczący Zarządu 

Regionu W-M NSZZ „Solidarność” 
w Olsztynie, 

Jarosław Szunejko – Przewodniczący Ra-

dy Wojewódzkiej OPZZ w Olsztynie, 

Grzegorz Paciulan – Przewodniczący Za-

rządu Wojewódzkiego Forum Związków 

Zawodowych, 
ks. kan. dr inż. Zbigniew Czernik – Kape-

lan Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Olsztynie, 

ks. mgr Arkadiusz Suchowiecki – Kape-

lan Komendy Miejskiej Policji 

w Olsztynie, 
kpt. Maciej Kuszilek – Przewodniczący 

Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjona-

riuszy Straży Granicznej w Kętrzynie, 

st.sierż.szt. Kamil Bachanowicz – Prze-

wodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ 
Funkcjonariuszy i Pracowników Więzien-

nictwa w Olsztynie, 

asp. szt. Dariusz Szczepan – Przewodni-

czący W-M Zarządu Wojewódzkiego 

Związku Zawodowego Strażaków 

„Florian”, 
Jolanta Ołów – Wiceprzewodnicząca (i 

Rzecznik Prasowy) ZW SEiRP 

w Olsztynie, 

Adam Drążkiewicz – Prezes Zarządu 

Spółki „IDONEUM” w Gdyni, oraz 
Dariusz Chmielewski – Dyrektor Agencji 

TUiR „Allianz” w Olsztynie. 

Tytuł tekstu od Redakcji 

Związkowe „połowinki”)* 
http://nszzp.pl/aktualnosci/nszz-policjantow-na-warmii-i-mazurach-podsumowal-polowe-kadencji/ 

Na mównicy Jolanta Ołów ZW SEiRP 

http://nszzp.pl/aktualnosci/nszz-policjantow-na-warmii-i-mazurach-podsumowal-polowe-kadencji/
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W e wtorek (16 października) w sali 
plenarnej Urzędu Wojewódzkiego 

odbyła się uroczysta akademia poświęco-

na jubileuszowi 70-lecia jednego z naj-

starszych klubów sportowych na Warmii 

i Mazurach – Gwardii Olsztyn. Doniosłe 
wydarzenie, bowiem „gwardziści” zapisali 

wiele pięknych kart w historii i choć w tej 

chwili są dwusekcyjnym stowarzysze-

niem (TS Gwardia) to cieszą się dużą po-

pularnością i powszechna sympatią. 

P rowadzący spotkanie Roman Koziński 
w przeszłości zawodnik, trener i dłu-

goletni sekretarz KS Gwardia, po powita-

niu zaproszonych gości zachęcił wszyst-

kich do obejrzenia retrospektywnego po-

kazu multimedialnego o Gwardii – jej ko-
rzeniach, sukcesach i miejsca w sporto-

wym dorobku miasta i regionu. Ciekawa 

formuła ujęta w opowieść obecnego pre-

zesa Andrzeja Grudzińskiego, w której 

słuchaczem jest najmłodszy narybek 

klubowy. Tym sprytnym zabiegiem od 
razu udało się zaakcentować przesłanie 

jakie przyświeca Zarządowi czyli: szano-

wanie tradycji, pielęgnowanie historii i 

życiorysów najwybitniejszych zawodni-

ków oraz wpajanie przekonania, że do 
sukcesu prowadzi tylko rzetelna praca. 

Wychowanie przez sport – to motto, które 

kiedyś było czymś normalnym, a dziś 

przy kulcie pieniądza realizowane przez 

nielicznych. A w Gwardii ma to charakter 

autentyczny. Tu uprawiają sport całe 
rodziny, wiele generacji od dzieci do ma-

stersów, tu w pracę sekcji zaangażowani 

są rodzice, grono przyjaciół, a ich wspar-

cie daleko wybiega ponad przeciętność. 

Tu wreszcie są wzorce z przeszłości i z 
dnia dzisiejszego, które dla najmłodszego 

pokolenia stanowią przykład – jak zostać 

mistrzem. Opowieść ubarwiona wypowie-

dziami najważniejszych postaci w historii 

klubu, ich wspomnieniami, w których 
przewija się duma, ale też nutka żalu, że 

Gwardia nie jest już tak potęgą jak kie-

dyś. Były przebitki ze Stadionu Leśnego, 

który przez lata stanowił mekkę lekkoat-

letów i miejsce, którego zazdrościła nam 

cała Polska, ale sporo czasu poświęcono 
obecnej Gwardii, która działa prężnie, 

ma się kim pochwalić, a przede wszyst-

kim jest klubem, w którym olsztynianie 

realizują swe pasje i czują się tu znako-

micie. Zaprezentowano sylwetki sportowe 
dwóch najlepszych reprezentantów sek-

cji: judoki - olimpijczyka Macieja Sarnac-

kiego i strzelca Macieja Kowalewicza, 

który jest nadzieją na czekające nas 

Igrzyska Olimpijskie. 

70-lecie „Gwardii Olsztyn” 
 

http://www.wama-sport.pl/dyscypliny/judo/27115-jubileusz-70-lecia-gwardii-olsztyn-–-magiczne-miejsce,-gdzie-

wychowanie-przez-sport-to-misja 

Przez nieuwagę zapewne nie podano informacji, 
że Klub „Gwardia” powstał przy Komendzie Wo-
jewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Olsztynie oso-
by w nim działające i uprawiające sport - także 
olimpijczycy byli milicjantami. Jednymi z nich 
byli także Karol Kuflowski (założyciel SEiRP w 
Olsztynie i Alojzy Błędowski, lekkoatleta i członek 
Naszego Stowarzyszenia (zaproszony na uroczy-
ste obchody. 
W hali, do dzisiaj zwaną „Halą |Gwardii”, będą-
cą nadal własnością KWP Olsztyn i użyczoną ZW 
SEiRP nieodpłatnie, odbywają się zajęcia z prak-
tyki tai-chi dla seniorów. Dla seniorów nie tylko z 
SEiRP. 

Jerzy K. Kowalewicz 

http://www.wama-sport.pl/dyscypliny/judo/27115-jubileusz-70-lecia-gwardii-olsztyn-–-magiczne-miejsce,-gdzie-wychowanie-przez-sport-to-misja
http://www.wama-sport.pl/dyscypliny/judo/27115-jubileusz-70-lecia-gwardii-olsztyn-–-magiczne-miejsce,-gdzie-wychowanie-przez-sport-to-misja


-  29  - 

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 12(104)2018 

 

W dniach, jak podaję niżej w programie 

pobytu, dwoje członków SEiRP z Warmii 

i Mazur: Jolanta Ołów (z Olsztyna) i An-

drzej Zielonka (z Elbląga), na zaproszenie 
i opłacenie pobytu przez Janusza Zemke 

europarlamentarzysty SLD, przebywali w 

Brukseli, poznając działanie i problemy 

Parlamentu Europejskiego. 

Program pobytu w Brukseli 
1 grudnia 2018 r. (sobota) 

 godz. 21.00 wyjazd autokaru z Byd-

goszczy (parking przy Hali Sportowo- Wi-

dowiskowej Łuczniczka ul. Toruńska 59 ) 

2 grudnia 2018 r. (niedziela) 
 godz. 13.00 przyjazd do Brukseli, 

zakwaterowanie w hotelu Le Dome, czas 

na odświeżenie 

 godz. 16.00 zbiórka w recepcji hote-

lu, spacer i zwiedzanie historycznego 

centrum miasta z przewodnikiem 
 godz. 19.00 kolacja z posłem Janu-

szem Zemke w restauracji Chez Leon  

(do wyboru specjały kuchni belgijskiej - 

m.in. mule z Morza Północnego z frytka-

mi i wołowina duszona w ciemnym piwie) 
3 grudnia 2018 r. (poniedziałek) 

 godz. 8.00 śniadanie w hotelu 

godz. 10.00 czas wolny wg indywidual-

nych zainteresowań  

 godz. 15.00 zbiórka w recepcji hote-

lu - zwiedzanie miasta autokarem  
z przewodnikiem (m.in. Atomium, rezy-

dencja królewska w Laeken) 

 godz. 18.30 kolacja w restauracji 

Colmar Groot Bijgaarden (potrawy belgij-

skie) 

 godz. 22.00 powrót do hotelu 

4 grudnia 2018 r. (wtorek) 

 godz. 800 śniadanie w hotelu 
 godz. 900 wymeldowanie z hotelu, 

pakowanie bagaży do autokaru 

 godz. 1000 spacer do Parlamentu 

Europejskiego  

 godz. 10.45 akredytacja i wejście do 

gmachu PE 
 godz. 11.00 prelekcja posła J. Ze-

mke nt. kompetencji i zasad funkcjono-

wania Parlamentu Europejskiego 

 godz. 12.30 wizyta na sali plenarnej 

Parlamentu Europejskiego  
 godz. 13.00 obiad w restauracji PE  

 godz. 14.30 wizyta w Parlamenta-

rium 

 godz. 16.00 wyjazd do Bydgoszczy 

5 grudnia 2018 r. (środa) 

 godz. 8.00 planowany przyjazd do 
Bydgoszczy (parking przy Hali Sportowo- 

Widowiskowej Łuczniczka ul. Toruńska 

59) 

Opracował: Jerzy K. Kowalewicz 
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W  dniu 15.12.2018 r.  Zarząd Stowa-

rzyszenia Emerytów  i Rencistów  

Policji w Mrągowie zorganizował  

„Spotkanie Opłatkowe” w kameralnej sali 

restauracji „Mercato Ristorante” w Mrą-
gowie. Spotkanie otworzył Prezes SEiRP 

w Mrągowie kol. Tadeusz Malinowski - 

powitał serdecznie zebranych emerytów, 

rencistów, oraz członków ich rodzin. 

Spotkanie weteranów uświetnił zespół 

wokalny „Diafonia” laureaci I miejsca- V-
tego Warmińsko-Mazurski Festiwal Chó-

rów i Zespołów Wokalnych. Po występie 

przy akompaniamencie akordeonisty Pa-

na Stanisława Czejdo wspólnie odśpie-

wano tradycyjne kolędy. Nie zabrakło 

przełamania się opłatkiem i spotkania z 

Mikołajem, który wręczył grzecznym bie-
siadnikom prezenty. Był czas na rozmo-

wę w miłej atmosferze przy stole zasta-

wionym wigilijnymi potrawami. 

 

Tekst i zdjęcia Edward Paga. 
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W  dniu 11.12.2018 roku o godz. 

10.30  w świetlicy Komendy Miej-

skiej Policji w Sopocie odbyło się kolejne 
w tym roku posiedzenie Zarządu Woje-

wódzkiego SEiRP w Gdańsku z/s w Gdy-

ni. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Jan 

Pietruszewski otwierając zebranie przy-

witał obecnych członków Zarządu. Po 

wyborze przewodniczącego obrad i sekre-
tarza zebrania przedstawiony został i za-

twierdzony porządek zebrania. Następnie 

Prezes Jan Pietruszewski przekazał infor-

macje z bieżących pracach Zarządu Wo-

jewódzkiego Stowarzyszenia, jednocze-
śnie przedstawił zmiany osobowe które 

nastąpiły w ZG SEiRP w Warszawie, pod-

czas VIII Krajowego Zjazdu Delegatów 

SEiRP które odbyło się w dn. 25-27 

10.2018 w Płońsku. Nowym Wiceprze-

wodniczącym Zarządu Głównego SEiRP 
został wybranych kolega Waldemar So-

pek, Wiceprzewodniczący Zarządu Woje-

wódzkiego SEiRP w Gdańsku, co jest 

szczególnym wyróżnieniem dla naszego 

regionu. Z uwagi na zbliżający się okres 
realizacji indywidualnych rozliczeń po-

datkowych za rok 2018, Prezes J. Pietru-

szewski omówił potrzebę stałej realizacji 

zbiórki 1% podatku na rzecz SEiRP, jako 

Organizacji Pożytku Publicznego. Prezes 

Zarządu SEiRP Koła w Gdyni  Małgorzata 
Górska przedstawiła plany wycieczkowe 

które będą realizowane w roku 2019. 

O becna na  spotkaniu przedstawiciel-

ka PZU Życie S.A. Pani Monika Tom-

czyk omówiła zaprezentowany program 
ubezpieczenia grupowego przygotowane-

go dla emerytów i rencistów policyjnych 

jak i ich rodzin. Po rozdaniu broszur na-

stąpiła wolna dyskusja w zakresie zapre-

zentowanych rozwiązań. 

Następnym punktem zebrania było wy-
różnienie członków Stowarzyszenia: 

Tytułem Honorowym  "Za zasługi dla 

SEiRP :  

-Mikołaj Durzyński - Prezes Honorowy 

Koła SEiRP w Gdyni; 

- Henryk Kwidzyński - Honorowy Rzecz-

nik Prasowy ZW SEiRP w Gdańsku z/s w 
Gdyni; 

-Erwin Bruggemann - Wiceprezes Hono-

rowy ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni; 

Wyróżnieni Odznaką " Za wybitne osią-

gnięcia dla SEiRP" : 

- Joanna Jarczak; - Lilianna Fiedler; 
- Wacław Ziomek; -Tadeusz Żebrowski; - 

Kazimierz Socha; - Roman Jereczek; -

Jerzy Sekuła; - Leszek Jamrozik; - Zyg-

munt Rohda; - Ludwik Trzewik; - Jerzy 

Antkowiak; - Zbigniew Rajkowski; 
Wyróżnieni Odznaką " Za zasługi dla 

SEiRP" z dyplomem: 

- Teresa Radomska; - Andrzej Kurszew-

ski; - Zbigniew Michalak; 

Wyróżnieni "Dyplomem Uznania": 

- Józef Wardyn; - Krzysztof Stępnicki; 
- Waldemar Sopek 

O dznaczenia w obecności członków 

Zarządu Wojewódzkiego SEiRP, wrę-

czył prezes ZW Jan Pietruszewski wraz z 

I Wiceprezesem Hieronimem Brzozow-
cem. 

P o zakończeniu części roboczej, w czę-

ści uroczystej Prezes ZW Stowarzysze-

nia Jan Pietruszewski przywitał zapro-

szonych gości w osobach Pana nadinsp. 

Jarosława Rzymkowskiego - Komendan-
ta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, in-

spektora Piotra Bolin - Komendanta 

Miejskiego Policji w Sopocie oraz pierw-

szego Z-cę KMP w Sopocie podinsp. Mi-

chała Biedrawę oraz kapelana Policji ks. 
prałata dr Bogusława Głodowskiego. Za-

proszeni goście złożyli życzenia świątecz-

ne oraz noworoczne i uczestniczyli w 

wzajemnym dzieleniu się opłatkiem.  

Tekst: Jarosław Fikus - 
rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku 

z/s w Gdyni 

zdjęcia: Henryk Kaźmierski - Honorowy 
Rzecznik Prasowy ZW SEiRP w Gdańsku 

z/s w Gdyni   

Posiedzenie ZW SEiRP w Gdańsku 
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24 listopada 2018 r. koleżanki i kole-

dzy z Koła Nr 27  Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych w 

Mysłowicach udali się na zaplanowaną 

wycieczkę do Kopalni Srebra i Sztolni 

Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Gó-

rach. 

Wycieczkę rozpoczęliśmy od podziemnego 
przepływu łodziami 600 – metrowego od-

cinka pomiędzy szybami Ewa i Sylwester  

XIX – wiecznej Sztolni Głębokiej  Fryde-

ryk. 

Chodnik odwadniający tarnogórskie pod-
ziemia zwany sztolnią wykuty został w 

skale dolomitowej na głębokości ok. 20 – 

30 metrów, w zależności od ukształtowa-

nia terenu. 

P o zakończeniu rejsu udaliśmy się do 

jedynej w Polsce trasy turystycznej, 
która prowadzi przez podziemia będące 

pozostałością po dawnym górnictwie 

kruszców srebra, ołowiu i cynku. W cza-

sie tej wędrówki mieliśmy okazję zoba-

czyć wykute w skale przodki górnicze, 
chodniki transportowe i potężne komory 

powstałe na przełomie XVIII i XIX wieku. 

Labirynt korytarzy, z których najniższy 

fragment ma wys. ok. 140 cm, to pozo-

stałość po działającej do początku XX 

wieku królewskiej kopalni kruszców Fry-
deryk. 

Szlak dla turystów liczy 1740 metrów i 

łączy ze sobą trzy szyby górnicze: Anioł, 

Żmija i Szczęść Boże. Jedną z najwięk-

szych atrakcji jest przepływ łodziami na 

długości 270 m. 
Warto zaznaczyć, że 9 lipca 2017 r.  pod-

czas 41. Sesji Komitetu Światowego Dzie-

dzictwa, opisane wyżej obiekty w Tar-

nowskich Górach zostały wpisane na li-

stę światowego dziedzictwa UNESCO. 

W ycieczkę przebogatą we wrażenia, 
które z pewnością pozostaną na 

długo w naszej pamięci, zakończyliśmy 

smacznym obiadem w pobliskiej restau-

racji. 

 
Tekst i zdjęcia:  

Mieczysław Skowron  

Czarny Pstrąg i Kopalnia Srebra 
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W  dniach 23-25 listopada 2018 r. 

Zarząd Wojewódzki SEiRP w Gdań-

sku zorganizował kolejną w tym roku dla 

członków Stowarzyszenia oraz ich rodzin 
trzydniową  wycieczkę integracyjną pro-

mem na trasie Gdańsk - Nynäshamn, w 

której udział wzięło osób 60. 

 

Po przypłynięciu do portu członkowie 
wycieczki w kilku grupach zwiedzili oko-

lice portu oraz urokliwe  miasteczko 

Nynäshamn. 

P odróż promem była czasem wspól-

nych dyskusji, wspomnień i opowieści 

o historii , przeżytych przygodach oraz 
nowych planów na kolejne wspólne spo-

tkania. Wszyscy uczestnicy wycieczki 

pełni wrażeń z rejsu jak i mile spędzone-

go wspólnie czasu w miłej atmosferze w 

dniu 25 listopada powrócili do portu w 

Gdańsku.  
 

 Rzecznik prasowy : Jarosław Fikus 
fot. wykonała: M. Górska 
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W sobotę 8 grudnia, na zaproszenie 

Zarządu Wojewódzkiego Związku Żoł-

nierzy Wojska Polskiego w Olsztynie z 

okazji zbliżających się Świąt Bożego 

Narodzenia oraz Nowego Roku 2019 
przedstawiciele naszego Stowarzysze-

nia – Jolanta Ołów i Waldemar Hypś 

uczestniczyli w spotkaniu członków 

Związku Żołnierzy WP.  

Ś wiąteczno-noworoczne spotkanie roz-
począł Prezes ZWZŻ WP płk Andrzej 

Piątek od powitania zaproszonych gości i 

wspólnego odśpiewania żołnierskiej pie-

śni. Wśród zaproszonych gości byli 

przedstawiciele samorządu i organizacji 

współpracujących ze Związkiem oraz de-
legacja kombatantów z Kaliningradu. 

Prezes Zarządu płk Andrzej Piątek krót-

ko podsumował roczną pracę Związku, 

podziękował wszystkim za dotychczaso-

wą współpracę i złożył świąteczne życze-
nia obecnym na spotkaniu oraz ich ro-

dzinom. Wyróżnionym emerytom i kom-

batantom wręczone zostały odznaczenia i 

okolicznościowe medale za działalność 

na rzecz Związku Żołnierzy Wojska Pol-

skiego oraz środowiska emerytów i renci-

stów wojskowych. W imieniu wyróżnio-

nych podziękował ppłk Aleksander Piecz-

kin Nasze życzenia świąteczne i podzię-

kowanie za dotychczasową współpracę ze 

SEiRP w Olsztynie oraz wsparcie podczas 
ostatnich wyborów samorządowych prze-

kazała goszcząca na spotkaniu koleżan-

ka Jolanta Ołów. Świąteczno-

noworoczne spotkanie zakończone zosta-

ło uroczystym obiadem przy tradycyjnej, 
polskiej muzyce. 

Jolanta Ołów 
Rzecznik prasowy ZW SEiRP w Olsztynie 

Wspólnie z żołnierzami. 
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Na koniec NSZZ Policjantów stwierdza na 

swojej stronie: „Mamy nadzieję, 
że inicjatywa „Solidarności” nie ujdzie 

uwadze policjantów i będą oni umieli 

obronić swój Związek przed zakusami 

kacyka, któremu funkcje związkowe 

kompletnie pomieszały się z funkcjami w 

rządzie”. 

Po naszych pytaniach w czwartek MSWiA 
odpisało nam, że nie pracuje nad noweli-

zacją ustawy o policji dotyczącej związ-

ków. 

Lech Kostrzewski 

(Ciąg dalszy ze strony 18) 

Od 1 listopada tego roku wzrosło 

wsparcie dla opiekunów dorosłych 

niepełnosprawnych. Wyższy jest też 

zasiłek pielęgnacyjny. 
Na mocy rozporządzenia Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 

nowego okresu zasiłkowego – zaczął się 1 

listopada tego roku, a skończy 31 paź-

dziernika 2019 r. – wzrosły trzy zasiłki: 
zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek 

opiekuńczy i zasiłek pielęgnacyjny. 

Jaka podwyżka 

Dwa pierwsze świadczenia wzrosły o 100 

zł – z dotychczasowych 520 zł do 620 zł 

miesięcznie, a zasiłek pielęgnacyjny – ze 
153 zł do 184,42 zł miesięcznie. W przy-

szłym roku ma zostać podwyższony do 

215,84 zł miesięcznie. 

Zasiłek opiekuńczy – specjalny i zwykły – 

przysługuje osobie, która sprawuje pie-
czę nad dorosłą osobą niepełnosprawną. 

Zasiłek pielęgnacyjny (wypłaca go opieka 

społeczna) przysługuje podopiecznemu. 

Nie zmienił się próg dochodowy upraw-

niający do świadczeń rodzinnych, w tym 

do zasiłku dla opiekunów dorosłych osób 
niepełnosprawnych. Wynosi jak dotych-

czas 764 zł na osobę w rodzinie. W takiej 

wysokości będzie obowiązywać przy-

najmniej do 1 listopada 2021 r. 

Ważne! Prawo do specjalnego zasiłku 
opiekuńczego przyznawane jest na 12 

miesięcy. To oznacza, że opiekunowie 

muszą co roku składać wniosek, aby 

otrzymać świadczenie na kolejny rok. 

Zarówno od specjalnego zasiłku opie-

kuńczego, jak i zasiłku dla opiekuna od-
prowadzane są składki na ubezpieczenie 

społeczne do ZUS. 

Komu przysługuje zasiłek 

Osoby, które sprawują opiekę nad nie-

pełnosprawnym członkiem rodziny, mają 
prawo do jednej z trzech form wsparcia: 

* świadczenia pielęgnacyjnego 

* specjalnego zasiłku opiekuńczego 

* zasiłku dla opiekuna. 

Pierwsze ze świadczeń jest przeznaczone 
głównie dla rodziców niepełnosprawnych 

dzieci, bo przyznawane jest wtedy, gdy 

niepełnosprawność podopiecznego wy-

stąpiła przed ukończeniem przez niego 

18 lat (25 lat, gdy się uczył). 
Opiekunowie dorosłych niepełnospraw-

nych pobierają jeden z dwóch zasiłków. 

Zasiłek dla opiekuna 

Przysługuje jedynie osobom, które 1 lip-

ca 2013 r. na mocy zmiany przepisów 

straciły prawo do świadczenia pielęgna-
cyjnego. Trybunał Konstytucyjny uznał 

to za sprzeczne z prawem i kazał przy-

wrócić wsparcie. W efekcie osobom tym 

wypłacono zasiłek wraz z odsetkami za 

okres od 1 lipca 2013 r. do 14 maja 
2014 r. i przyznano prawo do świadcze-

nia na starych zasadach (bez kryterium 

dochodowego). Prawo do zasiłku dla 

opiekuna przyznawane jest beztermino-

wo, chyba że orzeczenie o niepełno-

sprawności lub orzeczenie o stopniu nie-
pełnosprawności zostało wydane na czas 

określony. Uprawnienie jest weryfikowa-

ne co pół roku. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 

Przysługuje tym członkom rodziny, na 
których ciąży obowiązek alimentacyjny, 

a także małżonkom, jeżeli: 

* nie podejmują zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej lub 

* rezygnują z zatrudnienia lub innej pra-

cy zarobkowej, 
by zająć się osobą z orzeczeniem o 

znacznym stopniu niepełnosprawności 

albo orzeczeniem o niepełnosprawności 

łącznie ze wskazaniami: konieczności 

stałej lub długotrwałej opieki lub pomo-

(Ciąg dalszy na stronie 36) 

Zasiłek dla opiekuna niepełnosprawnych. 
http://wyborcza.biz/biznes/7,147582,24277977,pieniadze-dla-opiekunow.html?disableRedirects=true#S.1-K.C-B.11-L.2.maly 

Katarzyna Klukowska 17 grudnia 2018 | 06:00 

http://wyborcza.biz/biznes/0,104259.html?tag=ZUS
http://wyborcza.biz/biznes/7,147582,24277977,pieniadze-dla-opiekunow.html?disableRedirects=true%23S.1-K.C-B.11-L.2.maly
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cy innej osoby w związku ze znacznie 

ograniczoną możliwością samodzielnej 
egzystencji. 

Oprócz obowiązku alimentacyjnego jest 

też warunek dochodowy. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje 

tylko wtedy, gdy łączny dochód rodziny 

opiekuna oraz rodziny podopiecznego nie 
przekracza 764 zł netto na osobę mie-

sięcznie (na podstawie dochodów z roku 

poprzedzającego okres zasiłkowy z 

uwzględnieniem utraty i uzyskania do-

chodu). 
Uwaga! Okres zasiłkowy dla świadczeń, 

których wypłata uzależniona jest od do-

chodu, rozpoczyna się 1 listopada i koń-

czy 31 października następnego roku. 

Zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy o świad-

czeniach rodzinnych za dochód opiekuna 
uważa się dochód następujących człon-

ków rodziny: małżonka, rodziców dzieci, 

opiekuna faktycznego dziecka oraz pozo-

stające na utrzymaniu dzieci w wieku do 

ukończenia 25. roku życia, a także dziec-
ko, które ukończyło 25 lat, legitymujące 

się orzeczeniem o znacznym stopniu nie-

pełnosprawności, jeżeli w związku z tą 

niepełnosprawnością przysługuje świad-

czenie pielęgnacyjne lub specjalny zasi-

łek opiekuńczy. Do członków rodziny nie 
zalicza się dziecka pozostającego pod 

opieką opiekuna prawnego, dziecka po-

zostającego w związku małżeńskim, a 

także pełnoletniego dziecka posiadające-

go własne dziecko. 
Za dochód rodziny podopiecznego uważa 

się dochód następujących członków ro-

dziny: dochód samego podopiecznego, 

jego małżonka, osoby, z którą wspólnie 

wychowują dziecko, innych dzieci do 

ukończenia 25. roku życia. Do członków 
rodziny nie zalicza się dziecka pozostają-

cego pod opieką opiekuna prawnego, 

dziecka pozostającego w związku mał-

żeńskim, a także pełnoletniego dziecka 

posiadającego własne dziecko. 
Nie każdy opiekun dostanie zasiłek 

O zasiłek opiekuńczy wcale nie jest ła-

two. Nie każdy, kto opiekuje się osobą 

niepełnosprawną lub niedołężną, dosta-

nie wsparcie od państwa. Przepisy usta-

wy o świadczeniach rodzinnych wymaga-
ją spełnienia kilku warunków. 

Wsparcie przysługuje osobom, na któ-

rych ciąży obowiązek alimentacyjny, a 

także małżonkom, jeżeli nie podejmują 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

albo z niej rezygnują. Podopieczny musi 

się legitymować orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności albo mieć 

orzeczoną niepełnosprawność i wymagać 

stałej lub długotrwałej opieki. 

Wnuczka nie dostanie zasiłku na niedo-

łężną babcię, jeśli żyją dzieci staruszki. 

Obowiązek alimentacyjny syna czy córki 
wobec matki wyprzedza bowiem obowią-

zek alimentacyjny wnuczki wobec babci. 

Zasiłek dla synowej 

Synowa nie pracuje i opiekuje się ojcem 

swojego męża, który jest niesamodzielny 
i ma orzeczenie o znacznym stopniu nie-

pełnosprawności. Czy przysługuje jej 

specjalny zasiłek opiekuńczy na teścia? 

Jednym z warunków ubiegania się o to 

świadczenie jest obowiązek alimentacyj-

ny. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i 
opiekuńczym synowa nie jest krewną w 

linii prostej, dlatego zasiłek jej nie przy-

sługuje. Podobnie jak siostrzenicy czy 

bratankowi, którzy zaopiekują się ciotką 

lub wujem. 
Zasiłek dla współmałżonka 

Pan Karol miał wypadek samochodowy. 

Jest unieruchomiony na wózku inwalidz-

kim. Czy żona może się starać o specjal-

ny zasiłek na opiekę nad mężem? 

Choć małżonkowie nie są związani obo-
wiązkiem alimentacyjnym, to o ile żona 

spełni warunki kryterium dochodowego, 

zrezygnuje z pracy lub jej nie podejmie, 

będzie się mogła starać o świadczenie. 

Uwaga! Żona może być zarejestrowana w 
powiatowym urzędzie pracy jako bezro-

botna lub posiadać statut osoby bezro-

botnej. Nie stanowi to przeszkody w 

ubieganiu się o świadczenie. 

Dorabianie do świadczenia 

Pani Teresa opiekuje się niepełnospraw-
nym bratem. Żyją z jej specjalnego zasił-

ku opiekuńczego i jego renty inwalidz-

kiej. Pieniędzy brakuje, więc pani Teresa 

myśli, żeby dorobić chałupniczo. Czy mo-

że to zrobić bez obawy, że straci świad-
czenie? 

Niestety, pani Teresa musi wybrać: albo 

zasiłek, albo dorabianie. Opiekun pobie-

rający specjalny zasiłek nie może praco-

wać, nawet chałupniczo i w niewielkim 

wymiarze. Gdy podejmie zatrudnienie, 
grozi mu utrata świadczenia i zwrot nie-

należnie pobranych pieniędzy. 

 

(Ciąg dalszy ze strony 35) 

(Ciąg dalszy na stronie 37) 
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Łączenie świadczeń 

Pani Aleksandra opiekuje się niedołężną 

matką i bierze za to specjalny zasiłek. W 
ostatnim czasie znacznie pogorszył się 

też stan zdrowia jej ojca. Czy kobieta mo-

że się ubiegać o drugi zasiłek opiekuń-

czy? 

Świadczeń nie można łączyć. Choćbyśmy 

mieli oboje rodziców pod opieką, przysłu-
guje nam tylko jeden zasiłek. 

Zasiłku opiekuńczego nie można też łą-

czyć ze świadczeniem pielęgnacyjnym na 

niepełnosprawne dziecko. Co więcej, spe-

cjalny zasiłek opiekuńczy nie może być 
przyznany również wtedy, gdy inny czło-

nek rodziny opiekuna pobiera któreś ze 

świadczeń opiekuńczych. 

Dochody do zasiłku 

Pani Emilia nie pracuje i zajmuje się nie-

pełnosprawną siostrą. Chce złożyć wnio-
sek o specjalny zasiłek opiekuńczy, ale 

choć sama nie ma dochodów, to zarabia 

jej mąż. Czy jego dochody będą brane 

pod uwagę? 

Przy ustalaniu prawa do specjalnego za-
siłku opiekuńczego ustalane są dochody 

dwóch rodzin: opiekuna i podopiecznego. 

W przypadku opiekuna jest to m.in. mał-

żonek. Jego dochody będą się liczyć do 

kryterium dochodowego, podobnie jak 

renta lub emerytura niepełnosprawnej 
siostry. Suma dochodów zostanie podzie-

lona na trzy. Jeśli w rodzinie są dzieci do 

25 lat, to liczba domowników się zwięk-

sza, a dochód na każdego zmniejsza. 

Zasiłek dla opiekuna po śmierci podo-
piecznego 

Prawdziwy dramat zaczyna się wtedy, 

gdy podopieczny umiera, a opiekun zo-

staje bez środków do życia. Na szczęście 

dzięki nowelizacji ustawy o promocji za-

trudnienia i instytucjach rynku pracy 
oraz ustawy o świadczeniach przedeme-

rytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1940) 

osieroceni opiekunowie mogą się starać o 

zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie 

przedemerytalne. Ale nic za darmo. 
Aby dostać zasiłek lub świadczenie prze-

demerytalne, trzeba sprawować opiekę 

nad niepełnosprawnym bliskim co naj-

mniej przez rok. Po śmierci podopieczne-

go należy się zarejestrować w urzędzie 

pracy. By dostać świadczenie przedeme-
rytalne, trzeba spełnić dodatkowo wa-

runki: opiekun musi mieć skończone 55 

lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) i od-

być staż uprawniający do emerytury 

(minimum 20 lat dla kobiet i 25 lat dla 

mężczyzn; do stażu dolicza się okres po-

bierania świadczenia). 
Świadczenie pielęgnacyjne dla rodzica 

niepełnosprawnego dziecka 

Przysługuje rodzicowi lub opiekunowi 

niepełnosprawnego dziecka, krewnemu 

będącemu rodziną zastępczą dla dziecka 

oraz każdej innej osobie, na której ciąży 
obowiązek alimentacyjny wobec niego. 

Warunek: niepełnosprawność dziecka 

musiała powstać, nim ukończyło ono 18 

lat (25 lat, gdy się uczy). 

Obecnie świadczenie wynosi 1477 zł mie-
sięcznie. W listopadzie tego roku w 

"Monitorze Polskim" zostało opublikowa-

ne obwieszczenie ministra rodziny, pracy 

i polityki społecznej w sprawie kwoty 

świadczenia pielęgnacyjnego na rok 

2019. Zgodnie z tym aktem od 1 stycznia 
2019 r. wyniesie 1583 zł miesięcznie. 

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługu-

je, jeżeli opiekun pobiera rentę, emerytu-

rę lub rentę rodzinną albo ma już przy-

znany specjalny zasiłek opiekuńczy, zasi-
łek dla opiekuna lub świadczenie pielę-

gnacyjne na innego podopiecznego. 

Wsparcie nie przysługuje także wtedy, 

gdy podopieczny pozostaje w związku 

małżeńskim (chyba że współmałżonek 

legitymuje się orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności), został 

umieszczony w rodzinie zastępczej albo 

przebywa w placówce zapewniającej cało-

dobową opiekę, na podopiecznego ktoś 

inny ma już ustalone prawo do wcze-
śniejszej emerytury, specjalnego zasiłku 

opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. 

Zasiłku opiekuńczego nie można łączyć 

ze świadczeniem pielęgnacyjnym na nie-

pełnosprawne dziecko. 
Katarzyna Klukowska 

http://wyborcza.biz/biznes/7,147880,24182386,o-ile-wzrosna-emerytury-w-2019-roku-rzad-zmienia-zasady-waloryzacji.html
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ZMARŁ 
STARSZY SIERŻANT SZTABOWY W ST. SPOCZ.  

MARIAN CHABOWSKI (1934-2018) 
 
 Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 27 listopada 2018 roku w wieku 84 
lat zmarł nasz kolega wieloletni członek SEiRP Koła w Gdyni - st. sierż. sztab. w stanie 
spoczynku Chabowski Marian. 
 Do organów porządku publicznego Milicji Obywatelskiej, wstąpił w 1961 roku. 
Swoją służbę społeczeństwu pełnił głównie w pionie dochodzeniowo- śledczym prowa-
dząc postępowania przygotowawcze. Podczas służby w 1982 roku za wyniki służby zo-
stał odznaczony "Srebrnym Krzyżem Zasługi". Po przejściu na emeryturę był zaanga-
żowany w działalność społeczną na rzecz środowiska emeryckiego działając w Stowa-
rzyszeniu Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło w Gdyni. W 2012 roku za działal-
ność społeczną na  
rzecz środowiska emerytów i rencistów policyjnych odznaczony został odznaką „Za 
zasługi dla SEiRP” z  dyplomem 
 W dniu 01 grudnia 2018 r. w uroczystościach pogrzebowych, które odbyły się na 
cmentarzu Gdynia Witomino, udział wzięli członkowie Zarządu  SEiRP Koła w Gdyni 
oraz koledzy, koleżanki i przyjaciele - członkowie Koła SEiRP w Gdyni. 

Cześć Jego Pamięci !!! 
Koledzy i Koleżanki z SEiRP Koło w Gdyni 
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UPOMNIENIE 
(świętemu Walentemu ku roz-
wadze) 
Oj Walenty, oj Walenty, jaki 
to jest z ciebie święty?! 
Niby patron zakochanych, 
W bicie swoich serc  
  wsłuchanych... 
A się bliżej przyjrzeć brachu, 
Toś promotor jest obciachu. 
Bawisz nami się, kuglujesz, 
Niejednemu życie strujesz. 
Nadwyrężasz nasze zdrowie. 
Zamęt zrobisz w każdej gło-
wie. Porozpalasz wszystkie 
   zmysły, 

Po czym gasisz je, by prysły 
Razem z czarem i nadzieją; 
Niech u innych zaszaleją. 
Pedantycznym roztargnienie, 
Ptakom wolnym zniewolenie, 
Roztropnym nieprzemyślanie, 
Purytanom rozbuchanie, 
Stoikom stany omdlenia, Od-
danym upokorzenia. 
Powikłań Twych ofiar losów 
Wymienić wszystkich  

  nie sposób. 
Ogrom nocy nieprzespanych, 
Także wiader łez wylanych, 
Rozstań nieoczekiwanych, 
Ścieżek życia pogmatwanych 
Na sumieniu masz Walenty, 
Czy tak postępuje święty?! 
 

CZY PANI WIE? 
Czy Pani wie, proszę Pani, 
Że są na świecie kobiety, Któ-
rych nie można nie kochać, 
Choć mają nie tylko zalety? 
Czasami zadrwią okrutnie, 
Dystansem zamrożą serce 
Lub rzucą taki dwuznacznik, 
Że rozum tonie w rozterce. 
Lecz mają tyle uroku, 
Tyle rozumu i ciepła, 

Że jesteś gotów za nimi Iść 
wszędzie, nawet do piekła. Ta 
myśl od czasu pewnego Stała 
się wręcz moją manią.  
Więc powiem Pani na ucho, 
Że pójdę do piekła za Panią, 
jednak w tę moją gotowość 
jad przekonania się wlewa, 
Że Pani nie pójdzie do piekła, 
A mnie nie wpuszczą  
   do nieba. 
 

JESTEŚ 
Promieniem słońca mi jesteś, 

I gwiazdy najjaśniej świecący, 
Wietrzyku ciepłym oddechem 
I miodu mocą krzepiącą. 
Książką na moim biurku, 
Kosa trelem najczystszym I 

smukłą brzozą za oknem, 
jesteś wszędzie i wszystkim. 
 

DOTYKIEM DŁONI 
Dotykiem dłoni budzę Twoje 
   zmysły.  

Krew burzę warg lekkim  
  m u ś n i ę c i e m . 
łatkami szczęścia obsypuję 
   ciało, 
A duszę karmię miłości  
 zaklęciem. Marzę i  
kocham, kocham  
  i znów marzę. 
Przy Tobie płonę, bez Ciebie 
 usycham. Kocham  
Twe oczy i uśmiech na  
 twarzy. Do Cię  
się śmieję, i modlę,  
  i wzdycham 
 

CZTERY BUZIACZKI 
jeden buziaczek na szczęście, 
Drugi - na dwóch dusz  
   zażyłość, 
Trzeci - na serc rozpalenie, 

Czwarty - na wielką miłość. 
 

JESTEŚ DLA MNIE  

WIELKĄ TAJEMNICĄ 
jesteś dla mnie Wielką  
  Tajemnicą, 
Talią kart odkrywanych kolej
   no, jak w  
pasjansie stawianym  
   z obawą, 
Czy wyśnione pragnienia  
  się spełnią? 
Tajemniczym motylem  
   mi jesteś, 
Eterycznym, nieomalże  
   mgiełką; 
Zjawą bardziej niż światem 
   realnym,  

Empatyczną, zwiewną  
   i subtelną. 
Kiedy trzymam Cię w moich 
   objęciach,  
jakbym w puch aksamitny się 
  wtulał, Niby  
wiotki, a jednak me zmysły W 
  jednej chwili  
szaleństwem rozhulał. 
Jesteś dla mnie książką 
upragnioną,  
Którą czytać chcę w domu, w 
podróży,  

Na spacerze ...nawet  

  u dentysty, 
Gdyż ta książka mnie nigdy 
  nie znudzi. 
 

RAJ 
Splątani ciałami W czułym 
  przytuleniu, 
Po miłosnym uniesieniu. 
Odurzeni szczęściem, 
Opętani szałem, 
Upojeni uczuć żarem. 
Zdyszani, powoli Ściszamy 
  westchnienia, 
Lecz nie pragniemy  
  wytchnienia. 
Na ciał klawiaturach Palce 
  lekko grają. 
Odpływamy znów do raju! 

 

MIŁOŚĆ PRAWDZIWA 
Kocham Cię trudną miłością, 
Nieraz zazdrosną, burzliwą, 
Pragnącą, namiętną,  
   psotną...  
Dlatego właśnie prawdziwą. 
 

Człowiek żyje po to,  
żeby kochać. 

Vinet 
 

A może kocha by żyć? 
JKK 
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Pokutnicza lewica 
Lewica dla prawicy się wiele 
   zasłużyła. 
Lewicowe elity zachowywały się 
  jak pokutnicy. 
Prawica tym, czym jest, nigdy 
   by nie była, 

gdyby nie liczne prezenty od 
   lewicy. 
 

Prawica za to z każdej mównicy, 
chyba ze szczerej wdzięczności, 
nie szczędzi różnych obelg  
   lewicy, 
a nawet jej zarzuca brak  

   lewicowości. 

Nieozdobne zasoby 
Bez tzw. pracodawców nie ma 
  pracowników, 
bez nich zaś pracodawcy byliby 
  chyba ku ozdobie, 

ale oni na twórców dóbr nie 
 używają ozdobników. 
Mówią wręcz o nich jako  
 o ludzkim zasobie. 
 

Nie to decyduje o rzeczywistej 
  treści tej relacji. 
Semantyka ta wszakże pewien 
  problem stwarza. 
Określanie bowiem tak  
 robotników w demokracji 
chyba po prostu ich obraża. 
 

Pracodawcy i tzw. pracobiorcy, 
to tej relacji dwie strony. 
Ważny jest jej wspólny  
   wizerunek. 
Nie może on być  

  odczłowieczony, 
więc pracownikom należy się 
   szacunek. 
 

Do tego dodać jeszcze warto by, 
że niektórym zmartwychwstanie 
   się marzy, 
więc słowa "ludzkie zasoby", 
mogłyby się odnosić właśnie  
  do cmentarzy. 

Próg wiary 
Wiara w Boga, wewnętrzna i 
   głęboka, 
a nie na pokaz wyznawana, 
dla ludzi może być jak opoka 
i tylko taka przez Boga  
  jest im dana. 
Zachowania wierzących się  
  jednak zmieniają. 

Człowiek z głę-
boką wiarą,  
  to na ogół okaz. 
Obecnie wierzący często inne 
  oblicze mają. 
Ze swoją wiarą obnoszą się  
   na pokaz. 
 

Wśród tych, co wiarę  
demonstracyjnie pokazują, 
jest wielu korzystających z niej 
  jakby z promesy 
i bez żenady nią manipulują, 

czyniąc z niej metodę walki  
   o interesy. 
 

Choć nie wiadomo, jaka jest 
   wiary miara, 
to jednak rozglądając się  
   dookoła, 
widać, że dla wielu wiara 
kończy się na progu kościoła. 

Nie ma takiej gumki 
Niektórzy chcieliby historię na 
własne potrzeby stwarzać. 
Do tego im służy polityczna 
   sztuka. 
Gdy kogoś lub coś się chce z 
  historii wymazać, 
wtedy odpowiedniej gumki się 
   szuka. 
 

Jednak poprawiaczy historii 
    chęć, 
by niewygodny dla nich fakt  
  z historii wymazać, 
za pomocą odpowiedniej gumki, 
   czy cięć, 
nie przynosi skutku, co się daje 
   zauważać. 
 

Nieraz już z historii wymazać 
   usiłowano 
jakąś w danej epoce osobę  
   znaną, 
mało wtedy, że skutecznie jej 
nie wymazano, 
to jeszcze tym znaczenia jej  
   dodano. 

Cwaniacki proceder 
Przebiegłość cwaniaków jest 
   przemożna. 
Potrafią coraz więcej spraw  
   zagmatwać 
tak, których potem nie można 
lub po prostu nie chce się zała-
twiać. 
 

Cwaniacki proceder ma też taką 

   sekwencję, 
z czym ludziom nieraz borykać 
   się przyszło, 
gdy wszyscy uczestnicy sprawy 
mieli niby dobre intencje, 
a w efekcie całkiem źle wyszło. 
 

Cwaniacy się boją tylko  
 mądrych i odważnych. 
Osaczają ludzi jak wilki owce. 
I tak wiele spraw społecznie 

   ważnych, 
w imię własnych interesów, 
sprowadzają na manowce. 

Miejsce prawd? 
Życie ludzkie w różne prawdy 

  się przyobleka. 
Niektórymi nawet ludzi się  
   rozwesela, 
choć mówiąc brutalnie,  
o poziomie życia człowieka 
decyduje zwykle zawartość  
  jego portfela. 
 

Jest tego i strona druga, 
którą się interesuje mądrych 
   wielu. 
Prawd o człowieku i życiu lista 
    długa 
zawarta jest też właśnie  
   w portfelu. 

Groźne teczki 
Od polityki zalatuje odorem 
  szamb i ścieków. 
Politycy żyją z nastrojów swych 
 obietnic i ploteczek. 
Korzystają też z fałszywych  
 kwitów i przecieków, 
nie gardzą nawet dyktaturą 
teczek. 
 

Dotychczas bywały różne  
   dyktatury, 
ale nie przewidział żaden  

   uczony, 
iż nadejdzie kiedyś taki czas 

   ponury, 
że niejeden dyktaturą teczek 
będzie miażdżony. 
 

Niejednemu demokracie 
   – o dziwo! 
Nie przeszkadza teczek  
   dyktatura, 
choć ona na nim też może  
  zebrać żniwo, 
bo taka jest jej logika i natura. 
 

Polityku, jak ulegniesz dyktatu-
rze teczek 
i zechcesz przeciwnikowi teczką 
przywalić, 
to ciebie może powalić z twojej 
teczki przeciek, 
a wtedy nic nie zdoła cię ocalić. 
 

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. 

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. Erwina Kruka 41 

NIP: 8512442679 

Na okładce: 
Str. 1 Choinka na placu JPII w Olsztynie 

Str. 2 Waldemar Sopek -  

członek Prezydium Zarządu Głównego SEiRP 

Adres do korespondencji: 
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie 

Sekcja Socjalna 

ul. Partyzantów 6/8 

10-950 Olsztyn 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych 

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie 

Informuje: 

Merytoryczne posiedzenia tego gremium (w pełnym składzie) odbywają się: 
W każdą drugą („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: 
 

Porady i pomoc prawną członkom Stowarzyszenia można uzyskać w godzi-
nach otwarcia Biura Zarządu Wojewódzkiego w terminach jak wyżej. 

 
Olsztyński Biuletyn Informacyjny 

Wydawnictwo Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Olsztynie. 
Redaguje: Jerzy K. Kowalewicz  

OBI w sieci na stronach www: https://issuu.com/obizwseirpolsztyn  
http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/komunikacja-wewnetrzna/brak/129,ZW-SEiRP.html 

http://www.seirp.pl/olsztyński-biuletyn-informacyjny, https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/OBI/OBI096.pdf 

E-mail: redakcjaobi@wp.pl, tel. kom. 606 427 396 lub 519 340 125. 
10-542 Olsztyn, ul. Erwina Kruka 41 tel. 89 522 56 00 w każdą środę w godz. 10.00-12.00 

https://issuu.com/obizwseirpolsztyn
http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/komunikacja-wewnetrzna/brak/129,ZW-SEiRP.html
http://www.seirp.pl/olsztyński-biuletyn-informacyjny
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/OBI/OBI096.pdf
mailto:redakcjaobi@wp.pl
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