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MIESIĘCZNIK ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W OLSZTYNIE 

FSSM RP 
-o nadsyłaniu orzeczeń 
sądowych 

Rozenek 
- List do  

Sarzalski 
- zwrot emerytur 

Lewica 
- pakt z mundurowymi 

Malicki 
- o czasie w kapsułce 
- o niklowaniu szyn 

- spotkał się w kaflarni 

Kostrzewski 
- o waloryzacji 2020 
- o waloryzacji 2020 
   po wyborach 

- o odzyskiwaniu  
   emerytur 

Szymański 
- o wyborach po nich 

Królik 
- o reklamacjach  
 kosumenckich 

Kowalewicz 
- o smartfonach  

  niestrasznych 
- o Dniach Rodziny 

Fikus 
- o 100 dębach ku czci 

Jastrzębski 
- o kołtunach 
 

 

 
 
 
Limeryk eschatologiczny 2 
Oto drogi kres. 
Czy coś dalej jest? 
Niszczysz drugiego człowieka, 
Nie wiedząc co cię TAM czeka? 
Pewno nagroda za nieludzki gest. 
 

         JKK 
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Aleksander Kotarski 

Prezes Koła SEiRP w Biskupcu 
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Od Redakcji 
J est taki dzień w roku kiedy wracamy pamię-

cią do tych, których już nie ma wśród nas, 
którzy nie zawsze z własnej woli odeszli  spo-

śród nas: rodziny, przyjaciół, kolegów. Wspo-

minamy tych, którym życie odebrano, których 

zamordowano w imię idei przyzwalającej na 

mordy polityczne, na eliminowanie przeciwni-
ków politycznych, stróżów prawa legalnego 

Państwa jakim była Polska. 
 Jest taki dzień kiedy zbieramy się na 

cmentarzach, przy grobach, by oddać cześć, 

by położyć kwiat na płycie, by zapalić znicz. 

 Zastanawiamy się nad bezsensem i nie-

uchronnością śmierci, a najbardziej boli tej 

śmierci przedwczesność.  
 Czas wprawdzie goi rany i łagodzi cier-

pienia ale nie pozwala zapominać, nie pozwala  

zatrzeć wspomnień i dojmującego odczucia 

krzywdzących, nierzadko niezasłużonych hi-

storycznych ocen politycznie inspirowanych. 
Pamiętajmy! 

 

Na foto członkowie z Koła SEiRP w Olsztynie 
przy uporządkowanym monumencie stróżów 

prawa i porządku pomordowanych na Warmii i 
Mazurach w okresie tworzenia się Państwa 
Polskiego po roku 1945.  
 

Foto. Bogdan Micek 

Spis treści miesięcznika 

3. Od Redakcji 

5. Apel FSMM RP. List Andrzeja Rozenka 

6. Kolejne przywrócenia świadczeń             – Błażej Sarzalski 
7. List ZG SEiRP do SO           – Andrzej Duda 
12. Orzeczenie SA we Wrocławiu. 

15. Lewicowy pakt dla mundurowych –  
16. Kapsułka czasu –              Mieczysław Malicki 
18. Kto zabrał szyny do niklowania         – Mieczysław Malicki 
20. Waloryzacja emerytur 2020         – Leszek Kostrzewski 
21. Powyborcza waloryzacja emerytur 2020       – Leszek Kostrzewski 

23. RPO dołącza do walki o ekwiwalent 
25. Pierwszy list powyborczy           – Marcin Szymański 
26. Sądy ws emerytur funkcjonariuszy SB 

27. Jak odzyskać pełną emeryturę?        – Leszek Kostrzewski 
29. Reklamacje konsumenckie            – Zenon Królik 
31. Smartfon nie taki strasznych        – Jerzy K. Kowalewicz 
32. Warmińsko-Mazurskie XXI Dni Rodziny      – Jerzy K. Kowalewicz 
34. Spotkanie w „Kaflarni”           – Mieczysław Malicki 
35. List FSSM RP do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

36. „Kołtuny”          – Janusz Maciej Jastrzębski 

Kalendarium październik 2019 r. 
   1.10. - V Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Warszawie 
   2, 9, 16.10. - Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału w Olsztynie 

   3.10. - Szkolenie NGO 

  9.10. - Koncert Moniuszkowski w Ratuszu, ROS 

12.10. - PTTK. Wycieczka. Swastyka w Olsztynie. 

13.10. - Wybory do parlamentu  

15.10. - Smartfon nie taki straszny. Kurs obsługi. 
25.10. - XXI Dni Rodziny na Warmii i Mazurach. Urząd Wojewódzki. 

27.10. - Spektakl „Nasza klasa” Teatr im. Jaracza w Olsztynie 

28.10. - Pogrzeb seniora Mariana Sawickiego w Bartoszycach 
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 "Sentencje 

N ikt z nas nie opuści tego 

świata żywy. Więc proszę, 
przestań obciążać się zbyt 

wieloma myślami i zakazami. 

Jedz pyszne jedzenie. Biegaj w 

słońcu. Skacz do morza. Mów 

prawdę, która kryje się w two-

im sercu. Pozwól sobie być 
głupi. Bądź przyjacielski. Bądź 

zabawny. Nie ma czasu na nic 

innego."  

(Keanu Reeves, 1964- ) 
 

"Człowiek ma dwa życia. To 
drugie zaczyna się wtedy, gdy 

uświadomi sobie, że ma tylko 

jedno."  

(Konfucjusz, 551-479 p.n.e.) 
 
"Świat w marszu pożegnać 

mniejszy grzech, niż sadłem 

się w miękkim piernacie za-

dławić wśród snu."  

(Włodzimierz Wysocki  
"W górach", 1938-1980) 

 

"Żyjemy w świecie, w którym 

pogrzeb jest ważniejszy od 

zmarłego, wesele jest ważniej-

sze od miłości, wygląd waż-
niejszy jest od intelektu. Żyje-

my w kulturze opakowań, któ-

ra gardzi zawartością."  

(Eduardo Galeano,  
1940-2015) 

Od Redakcji 

Z nakomita większość tek-
stów tego wydania OBI 

skupia się, co rzekłbym jest 

naturalnym, na, sprawach 

związanych z przywracaniem 

nienależnie odebranych części 
emerytur mundurowych. Są-

dy w swoich orzeczeniach co-

raz częściej odwołują się 

wprost do Konstytucji, wska-

zują na konieczność wskaza-

nia konkretnych przypadków 
przewin i przekroczeń upraw-

nień przez represjonowanych 

przez ustawy. 

 Komentatorzy tego wi-

docznego zwrotu w senten-
cjach i uzasadnieniach do wy-

r o k ó w  u p a t r u j ą 

„przychylność” tego czy inne-

go sędziego, inni natomiast są 

bardziej zasadniczy i taki 

t r e n d  u p a t r u j ą  w 

„normalnym” stosowaniu 

obecnie obowiązującego pra-

wa. Sędziowie w swoich inter-
pretacjach przestali sztywno 

stosować niezdefiniowaną 

„służbę totalitarnemu pań-

stwu”, czy bycie członkiem 

SB, jako „organizacji prze-

stępczej”. Trzeba dowodów by 
Sąd był przekonany wydając 

wyrok, że emerytura, czy ren-

ta rodzinna, zostały „obcięte” 

z mocy prawa, a nie przepisów 

ustawy represyjnej. 
 Pakt Lewica dla Mundu-

rowych (str. 14), pozwala 

emerytom i rencistom mun-

durowym pogodniej spoglądać 

w przyszłość. W przyszłość 

wprawdzie niedaleką, ale jed-
nak. Ten wyborczy akcent Le-

wicy, skierowany ku represjo-

nowanym jakąś nadzieję przy-

niósł. 

 Polacy wybrali posłów i 

senatorów. Wyraźny podział, 

na „my i oni” wykreowany 
przez rządzących przy wspar-

ciu kościoła katolickiego, 

słynne „plusy” demoralizujące 

społeczność (my daliśmy, jak 

wygrają oni to zabiorą) dał PiS 

wygraną w sejmie i „niemal” 
remis w senacie. W Sejmie 

rządzący liczyli na większość 

konstytucyjną umożliwiającą 

zmianę ustawy zasadniczej, 

ale obeszli się smakiem. W 
Senacie natomiast przy pierw-

szych korupcyjnych propozy-

cjach politycznych opozycja 

ma tę minimalną większość, 

która umożliwia posiadanie 

marszałka i możliwość wno-
szenia poprawek łagodzących, 

być może, nieprzemyślane 

ustawy PiSowskiej koalicji. 

Jerzy K. Kowalewicz 
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J ak już informowaliśmy, nie-

które sądy okręgowe w kra-

ju (poza Sądem Okręgowym w 

Warszawie) prezentują oczeki-
waną przez nas, bardziej od-

ważną postawę i oddalają 

wnioski ZER o zawieszenie 

postępowań uzasadniane py-

taniem prawnym SO w War-
szawie skierowanym do 

„Trybunału Konstytucyjnego”. 

Tym samym podejmują decy-

zje o kontynuowaniu postępo-

wań sądowych. Dobrym przy-

kładem jest tu Sąd Okręgowy 
w Częstochowie, przed którym 

zapadło już kilka wyroków 

pozytywnych dla odwołują-

cych się (jeszcze nieprawo-

mocnych), zobowiązujących 
Dyrektora ZER do przeliczenia 

emerytur i rent, poczynając od 

1 października 2017 r., z po-

minięciem art. 15c lub art. 

22a ustawy z dnia 18 lutego 

1994 r. o zaopatrzeniu emery-
talnym funkcjonariuszy Policji 

(…). Na uwagę zasługują także 

postanowienia niektórych są-

dów apelacyjnych o uchyleniu 

postanowień o zawieszeniu 
wydanych przez właściwe są-

dy okręgowe, zaskarżone póź-

niej przez odwołujących się. 

 Komisja Prawna FSSM 

prowadzi monitoring zacho-

wań sądów w naszych spra-
wach i odnotowuje fakty 

świadczące o szanowaniu 

przez składy orzekające prawa 

do sądu opisanego w art. 45 

Konstytucji RP oraz w aktach 
prawa europejskiego, czego 

wyrazem są wydawane wyroki 

lub postanowienia otwierające 

drogę do wyrokowania.   

 W związku z powyższym 

zwracamy się do Koleżanek i 
Kolegów z prośbą o przesyła-

nie nam (na adres: ze-

spol.prawny@fssm.pl) infor-

macji o wyrokach wydanych 

przez sądy okręgowe, a także 
o postanowieniach sądów ape-

lacyjnych uchylających posta-

nowienia sądów okręgowych o 

zawieszeniu postępowania. 

Przydatne byłyby nam również 

skany ww. orzeczeń, po doko-
naniu zanonimizowania da-

nych osób, których dotyczą. 

 

 
Komisja Prawna FSSM RP 

13  października 2019 r. w 
wyborach do Sejmu 

uzyskałem ponad 38.495 gło-

sów w okręgu, który w minio-

nych latach nie był znany z 

sympatii do lewicy. Sukces 
Lewicy, a co za tym idzie i 

mój, był możliwy m. in. dzięki 

poparciu środowiska repre-

sjonowanych mundurowych. 

Wielu z Was, niekoniecznie 

mieszkających w powiatach 
okalających Warszawę, po-

święciło swój czas na zbiera-

nie podpisów pod listami po-

parcia dla Komitetu Lewicy, 

później angażowało się we 
wspieranie mnie w licznych 

spotkaniach z wyborcami, 

uczestniczyło także akcjach 

związanych z kampanią wy-

borczą. Swoje poparcie wyra-

ziliście także w licznych wpła-
tach na mój fundusz wybor-

czy. Wielu z Was przybyło w 
okolice Warszawy z odległych 

miejsc, aby oddać na mnie 

głos. 

 

Serdecznie Wam dziękuję za 
wszystko, co zrobiliście! 

 

 Byliście ze mną, ja by-

łem i pozostanę z Wami. Będę 

konsekwentnie walczył o 

przywrócenie odebranych 
Wam praw. Będę Waszym gło-

sem, zarówno na forum na-

szego parlamentu, jak i poza 

nim. 

 
Liczę, tak jak dotychczas, 

na spotkania z Wami. 

 

 O sytuacji politycznej 

napiszę w następnym liście. 

Teraz zbyt wiele i szybko się 
dzieje. Krótko tylko zasygnali-

zuję, że jeszcze sporo może 

się wydarzyć. Lewica jest w 

Sejmie i stoi po Waszej stro-

nie. Może jeszcze zaświeci dla 
nas słońce... 

PS 

Przypominam Wam o filmie 

dokumentalnym „Listy Śmier-

ci”. Organizujcie pokazy tego 
wstrząsającego dokumentu. 

Jest dostępna również wersja 

z angielskimi napisami. Moż-

na zatem film rozpowszech-

niać na całym świecie. 

 
Warszawa,  

16 października 2019 r. 
Andrzej Rozenek 

List Andrzeja Rozenka 

Koleżanki i Koledzy! Represjonowani! 

Piszę do Was w kolejną miesięcznicę uchwalenia haniebnej 

ustawy represyjnej. 

Apel  
Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych 
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D zisiaj (8.10.2019 r.) przed 

Sądem Okręgowym w Ka-

towicach w sprawie o sygn. 

akt XI U 998/19 zapadł ko-
rzystny, dla odwołującej się 

rencistki rodzinnej, wyrok w 

sprawie tzw. ustawy dezubeki-

zacyjnej z 16 grudnia 2016 r.  

 
Sąd przywrócił jej wszystkie 

świadczenia począwszy od 

dnia, w którym je zabrano.  

 Sąd, wprost w sentencji 

wyroku, pominął stosowanie 

przepisu ustawy, to jest kon-
kretnie art. 24a ustawy o upo-

sażeniu emerytalnym funkcjo-

nariuszy policji itd. wskazu-

jąc, że jest do tego zobligowa-

ny wobec faktu, że przepis 
ten, jako przepis rangi usta-

wowej pozostaje w sprzeczno-

ści z przepisem art. 1 Protoko-

łu 1 do Europejskiej Konwen-

cji Praw Człowieka. Sąd mu-

siał pominąć przepis ustawy 
dezubekizacyjnej, gdyż ratyfi-

kowana umowa międzynaro-

dowa stoi wyżej w hierarchii 

źródeł prawa od ustawy. Nad-

to Sąd wskazał, że orzekając, 

opierał się na przepisie art. 
13b ustawy dezubekizacyjnej, 

jednakże nie na jego literal-

nym brzmieniu, a na wykładni 
systemowej, która musi 

uwzględniać po pierwsze, pra-

wo do poszanowania mienia 

emerytów i rencistów wynikłe 

z art. 1 Protokołu 1 do Euro-

pejskiej Konwencji Praw Czło-
wieka, po drugie, ustalone 

preambułą ustawy lustracyj-

nej rozumienie terminu 

"służba na rzecz państwa to-

talitarnego". W takim przy-
padku, w ocenie Sądu, nie 

jest wystarczające aby osoba, 

po której świadczenia są od-

bierane służyła w jednej z jed-

nostek organizacyjnych wska-

zywanych w art. 13b ustawy, 
ale także aby jej służba była 

faktycznie "służbą na rzecz 

państwa totalitarnego". Tylko 

w takim rozumieniu przepis 

ten może wytrzymać konfron-
tację z nakazem proporcjonal-

ności i działania w interesie 

publicznym wywodzonym z 

art. 1 Protokołu 1 EKPCz. 

Służba na rzecz państwa tota-

litarnego zaś polega na: zwal-
czaniu opozycji demokratycz-

nej, związków zawodowych, 

stowarzyszeń, kościołów i 

związków wyznaniowych, ła-

maniu prawa do wolności sło-
wa i zgromadzeń, gwałceniu 

prawa do życia, wolności, wła-

sności i bezpieczeństwa oby-

wateli.  

Sąd wywodził, że tylko wy-

kazanie przez państwo pol-
skie (tu: Dyrektora Zakładu 

E m e r y t a l n o - R e n t o w e g o 

MSWIA), że dany funkcjona-

riusz realizował naprawdę 

służbę na rzecz totalitarnego 

państwa, może skutkować 
umniejszeniem praw emery-

talno-rentowych. 

Skąd więc wzruszenie i gorz-

ka satysfakcja?  

 Szczerze, studiując pra-

wo nie sądziłem, że będę wy-
stępował w sprawach, w któ-

rych sąd, po to aby orzekać 

sprawiedliwie, musi odwoły-

wać się do czegoś, co jest w 

mojej osobistej ocenie środ-
kiem ostatecznym, czyli do 

Europejskiej Konwencji Praw 

Człowieka. Okej, może w Ro-

sji, na Białorusi? Z jednej 

strony to świetnie, bo świad-

czy to o odwadze sędzi orzeka-
jącej w sprawie, tym, że rozu-

mie przepisy prawa międzyna-

rodowego i swoją rolę bez-

stronnego sądu, który ma ob-

owiązek rozpatrzyć sprawę nie 
bacząc na ideologię, ale na 

podstawową sprawiedliwość, z 

drugiej strony fatalnie, bo 

oznacza to, że nie dało się po-

godzić przepisów i procedur 

ustanowionych przez polski, 
podobno demokratycznie wy-

brany, parlament i podpisa-

nych przez Prezydenta RP ze 

standardami ochrony praw 

człowieka wynikającymi z pra-
wa międzynarodowego. 

Radca Prawy 
Błażej Sarzalski 

Kolejne przywrócenie świadczeń. 
http://www.seirp.pl/so-w-katowicach-przywrocil-swiadczenia 

 

Jestem wzruszony, choć daleko mi do cieszenia się lub sa-

tysfakcji. Jeżeli już to trochę do gorzkiej satysfakcji. Dla-

czego gorzkiej? Dzisiaj przed Sądem Okręgowym w Katowi-

cach w sprawie o sygn. akt XI U 998/19 zapadł korzystny, 

dla odwołującej się rencistki rodzinnej, wyrok w sprawie 
tzw. ustawy dezubekizacyjnej z 16 grudnia 2016 r. 
 

Błażej Sarzalski - radca prawny 

Od Redakcji 

S ąd podał w uzasadnieniu: 
Co to jest służba na rzecz 

państwa totalitarnego, a wyka-

zanie takiej służby należy do 
Dyrektora ZER MSWiA, jako 
strony procesowej.  
Warto też zapoznać się z jedną 
z definicji „państwa totalitarne-
go”. Jest to system rządów 
(reżim polityczny) oparty na 
obowiązującej wszystkich ideo-
logii, w którym państwo w pełni 
kontroluje społeczeństwo i stara 
się nadzorować wszystkie 
aspekty życia publicznego i pry-
watnego na tyle, na ile jest to 
możliwe. 
Warto też rozejrzeć się wokół i 
próbować porównać system 
obecnych rządów z podaną wy-
żej definicją totalitaryzmu. 

http://www.seirp.pl/so-w-katowicach-przywrocil-swiadczenia
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O d października 2017 r. 

osoby pobierające renty i 

emerytury mundurowe wska-

zane przez Instytut Pamięci 

Narodowej jako pełniące służ-
bę na rzecz państwa totalitar-

nego otrzymują obniżone 

świadczenia. Ich wysokość nie 

może przekraczać przeciętne-

go świadczenia wypłacanego 

przez ZUS. Okazuje się jed-
nak, że nie wszyscy byli funk-

cjonariusze SB zostali objęci 

ustawą dezubekizacyjną z 16 

grudnia 2016 r. o zmianie 

ustawy o zaopatrzeniu emery-
talnym funkcjonariuszy Poli-

cji… ( Dz.U. poz. 2270). Ob-

niżka świadczeń nie dotyczy 

bowiem tych osób, które nie 

przeszły weryfikacji i nie ma-

jąc prawa do mundurowej 
emerytury, trafiły do ZUS. 

 – Zakład nie oznacza w 

sposób szczególny emerytur 

powszechnych, które przyzna-

wał żołnierzom zawodowym i 
funkcjonariuszom, w tym 

funkcjonariuszom służb bez-

pieczeństwa państwa czy 

funkcjonariuszom Milicji Oby-

watelskiej – wyjaśnia Wojciech 

Andrusiewicz, rzecznik praso-
wy ZUS. 

 

Zapłacili za służbę  

Zgodnie z uchwałą nr 69 Rady 

Ministrów z 21 maja 1990 r. 
wojewódzkie komisje kwalifi-

kacyjne przeprowadziły wery-

fikacje funkcjonariuszy Służ-

by Bezpieczeństwa, sprawdza-

jąc, czy te osoby posiadają 

kwalifikacje moralne co do 
dalszej służby w charakterze 

funkcjonariusza lub pracow-

nika Ministerstwa Spraw We-

wnętrznych. Proces weryfika-

cji był dobrowolny. Z 24,3 tys. 

funkcjonariuszy SB o ocenę 
wystąpiło 14 tys. Negatywnie 

zaopiniowano 3595 osób.  

 – Faktycznie, ci, którzy 

nie zdecydowali się na przej-

ście przez komisję weryfika-

cyjną, obecnie są w lepszej 

sytuacji finansowej niż funk-
cjonariusze, którzy przeszli 

weryfikację – wyjaśnia Da-

mian Sucholewski, adwokat 

specjalizujący się w sprawach 

mundurowych.  

 – Ustawa dezubekizacyj-
na stworzona przez PiS uderza 

nie w byłych funkcjonariuszy 

PRL, którzy zostali skompro-

mitowani, lecz w te osoby, 

które większość swojego życia 
zawodowego poświęciły III RP 

– dodaje Zdzisław Czarnecki, 

prezydent Federacji Stowarzy-

szeń Służb Mundurowych RP. 

– Sam osobiście namawiałem 

ludzi, żeby wstępowali do no-
wych służb mundurowych. I 

oni mi uwierzyli. A teraz oka-

zało się, że właśnie ta grupa 

została dotkliwie ukarana – 

dodaje. 
 Krytycznie o ustawie 

dezubezkizacyjnej wypowiada 

się także Tomasz Borkowski, 

działacz opozycji demokra-

tycznej, były oficer ABW i 

UOP, były sekretarz Kolegium 
do Spraw Służb Specjalnych. 

Ujawnia, że wśród osób mu 

podległych, które w przeszło-

ści służyły w resortach siło-

wych PRL, był m.in. naczelnik 
jednego z wydziałów, którego 

profesjonalizm i determinacja 

umożliwiły ujęcie szpiega ro-

syjskiego. 

 – Teraz te osoby mają 

poczucie niesprawiedliwości i 
nierówności – podkreśla To-

masz Borkowski. – Spotykam 

się z opiniami, że czują się 

oszukane przez państwo. Je-

den z moich byłych podwład-

nych wręcz mi powiedział, że 
gdyby przewidział tak dra-

styczną obniżkę wypracowa-

nej emerytury, to by w 1990 r. 

poszedł do cywila. I do tej po-

ry miałby wypracowaną godzi-

wą, cywilną emeryturę – doda-

je. 
 Także senator Jan Ru-

lewski, działacz opozycji de-

mokratycznej więziony w PRL, 

wskazuje, że wielu funkcjona-

riuszy zdecydowało się na 
przejście do cywila, obawiając 

się wyników weryfikacji. 

 – Nie wiedzieli, czy takie 

sprawdzenie nie skończy się 

czymś dużo gorszym niż tylko 

odmową pracy w nowych służ-
bach – dodaje senator Jan 

Rulewski. – A teraz ZUS im 

liczy emerytury jak każdemu – 

dodaje. 

 
ZUS wyjaśnia 

 Z mocy art. 6 ust. 1 pkt 

6 ustawy o emeryturach i ren-

tach z FUS okresy służby w 

organach bezpieczeństwa pań-

stwa traktowane są na równi z 
okresami służby w policji czy 

w Milicji Obywatelskiej. Jeżeli 

funkcjonariusz, który wstąpił 

do służby przed 2 stycznia 

1999 r., pozostawał w służbie 
również po 31 grudnia 1998 r. 

od uposażenia wypłaconego za 

okresy tej służby przebyte po 

31 grudnia 1998 r. do dnia 

zwolnienia ze służby, składki 

na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe są przekazywane do 

ZUS. Także okresy służby 

przebyte do 31 grudnia 1998 

r. są okresami składkowymi 

na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 
6 ustawy emerytalnej. 

– Ustawa emerytalna nie za-

wiera regulacji, w myśl któ-

rych okresy służby na rzecz 

totalitarnego państwa powin-

ny być liczone przy ustalaniu 
wysokości świadczeń w inny 

sposób aniżeli pozostałe okre-

sy składkowe – podkreśla 

Wojciech Andrusiewicz, rzecz-

nik prasowy ZUS. 

 A co to oznacza? Emery-
tura z FUS przysługuje zawsze 

(Ciąg dalszy na stronie 14) 

Byli esbecy w ZUS 
https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/609842,esbek-zus-pieniadze-emerytura-sb-renta-ustawa-dezubekizacyjna.html 

Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, którzy nie poddali 

się weryfikacji na początku lat. 90. i trafili do systemu po-

wszechnego – pobierają wypracowane emerytury. Ich usta-
wa dezubekizacyjna nie dotyczy.  

Bożena Wiktorowska 

https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/609842,esbek-zus-pieniadze-emerytura-sb-renta-ustawa-dezubekizacyjna.html
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byłemu funkcjonariuszowi, 

który nie nabył prawa do eme-
rytury policyjnej albo który 

utracił prawo do tej emerytury 

ustalone na podstawie ustawy 

o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy. A okresy 

służby w SB są okresami 
składkowymi. W przypadku 

osób urodzonych po 31 grud-

nia 1948 r. będą uwzględnio-

ne w kapitale początkowym. 

 
Co dalej 

Okazuje się, że furtka pozwa-

lająca byłym esbekom na po-

bieranie pełnych emerytur z 

ZUS była znana rządowi. Wy-

szło to w czasie debaty nad 
projektem ustawy dezubekiza-

cyjnej podczas połączonych 

komisji administracji i spraw 

wewnętrznych oraz polityki 

s p o ł e c z n e j  i  r o d z i n y 
(posiedzenie z 13 grudnia 

2016 r.). Poseł Zbigniew So-

snowski (PSL), były wicemini-

ster MSWiA, zwrócił uwagę, że 

nie może się „pogodzić się z 

poglądem, który uwzględnia, 
że odbiera się przywileje tym 

funkcjonariuszom, którzy 

przeszli pozytywnie weryfika-

cję w 1990 r. Inni ich koledzy, 

których wyrzucono ze służby, 
podjęli pracę w innych zawo-

dach i wypracowali sobie eme-

ryturę przez minionych 26 

lat”. 

 – I na tym dyskusja się 
skończyła – mówi nam dzisiaj 

poseł Zbigniew Sosnowski. – 

Nie chodzi o to, że bronię by-

łych funkcjonariuszy Służby 

Bezpieczeństwa, ale prawo ma 

być prawem. I nie można go 
wykorzystywać do walki poli-

tycznej – dodaje. 

Eksperci nie mają wątpliwo-

ści, że zmiany są niezbędne. 

 – Przy okazji kolejnego 
przeglądu emerytalnego ko-

nieczne jest sprawdzenie prze-

pisów emerytalnych, żeby w 

przypadku zbiegu dwóch róż-

nych systemów emerytalnych 

nie dochodziło do takich ab-
surdów. Bo teraz to taki chi-

chot historii, że ci dobrzy ma-

ją gorzej niż ci źli – dodaje 

Bartosz Nowak. 

Doktor Tomasz Zalasiński, 
konstytucjonalista, radca 

prawny z Kancelarii Domań-

ski Zakrzewski Palinka sp.k., 

podkreśla, że polski ustawo-

dawca przyjął rozwiązanie, 

zgodnie z którym fakt pełnie-
nia służby w dawnych orga-

nach bezpieczeństwa państwa 

– z uwagi na wymagania spra-

wiedliwości społecznej – ma 

skutkować obniżeniem wyso-
kości świadczeń emerytalnych 

funkcjonariuszy. 

 – Nie ma jednak wątpli-

wości co do tego, że – w świe-

tle zasady sprawiedliwości 
społecznej oraz równości – 

wszelkie sankcje związane z 

faktem pełnienia służby w or-

ganach bezpieczeństwa pań-

stwa powinny w równym stop-

niu obejmować wszystkich 
funkcjonariuszy realnie peł-

niących tę służbę, niezależnie 

od tego, czy pobierają świad-

czenie z systemu zaopatrze-

niowego, czy powszechnego – 
zauważa dr Tomasz Zalasiń-

ski. – Regulacja prawna doty-

cząca tych kwestii powinna 

także odpowiadać standardom 

prawidłowej legislacji, w 

szczególności w zakresie pre-
cyzyjności i jednoznaczności, 

by nie dochodziło do sytuacji, 

w których niektóre grupy 

funkcjonariuszy – co do któ-

rych są wątpliwości, czy w 
ogóle można ich uznać za peł-

niących służbę na rzecz bez-

pieczeństwa państwa – były 

obejmowane tą regulacją na 

zasadzie wykładni rozszerzają-

cej, a inne, co do których nie 
ma takich wątpliwości, były z 

tej regulacji wyłączone – doda-

je.  

 
Bożena Wiktorowska -  

Dziennik Gazeta Prawna 
10 października 2019 

(Ciąg dalszy ze strony 13) 

  
(Ciąg dalszy na stronie 15) 
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Z wracamy się do wszystkich 

opozycyjnych komitetów 

wyborczych o podpisanie się 
pod Paktem, aby w nowej ka-

dencji Sejmu wspólnie uchylić 

niekonstytucyjną, odbierającą 

prawa nabyte i wprowadzają-

cą odpowiedzialność zbiorową 

ustawę represyjną. Wspólnie 
wystąpmy w obronie honoru 

munduru żołnierza Wojska 

Polskiego. W imieniu Lewicy 

pod “Paktem dla Munduro-

wych” podpisali się Anna-
Maria Żukowska oraz Andrzej 

Rozenek.  

„Pakt dla Mundurowych”  

Zobowiązujemy się do:  

1. Cofnięcia ustawy represyj-
nej i przywrócenia emerytom 
mundurowym ich praw naby-
tych;  
2. Ukarania winnych uchwale-
nia tej haniebnej ustawy;  
3. Powstrzymania prób ode-
brania emerytur żołnierzom 
Wojska Polskiego.  
 

Anna-Maria Żukowska pod-

czas konferencji prasowej 

powiedziała:  
 1 października obchodzi-
my smutną rocznicę wejścia w 
życie tzw. ustawy represyjnej. 
Ustawy haniebnej, skandalicz-
nej, łamiącej Konstytucję oraz 
zabierającej prawa nabyte. 
Aby odwrócić te zmiany, zbie-
raliśmy podpisy pod obywatel-
skim projektem ustawy, której 
pełnomocnikiem był Andrzej 
Rozenek. Sejm odrzucił nasz 
projekt, ale mamy nadzieję, iż 
nowy parlament, w którym się 
znajdziemy, odkręci ustawę 

represyjną.  
Dzisiaj wraz z Andrzejem Roz-
enkiem - w imieniu Lewicy - 
podpisaliśmy się pod “Paktem 
dla Mundurowych”, który 

składa się z trzech krótkich 
punktów. Pakt obejmuje rów-
nież emerytów, którzy służyli 
w Wojsku Polskim, wiemy, że 

taki projekt leży w tzw. sejmo-
wej zamrażarce, a Antoni  
Macierewicz ma go w swojej 
teczuszce. Lewica będzie się 
przeciwstawiać upokorzeniu 
kolejnej grupy emerytów.  
 

Andrzej Rozenek podczas 

konferencji prasowej powie-

dział:  
 Ustawa z 16 grudnia 
2016 r. weszła w życie w paź-
dzierniku 2017 r. i objęła po-

nad 50 tysięcy byłych mundu-
rowych oraz wdowy i sieroty 
po nich. Ta ustawa jest ha-
niebna, ponieważ zakłada od-
powiedzialność zbiorową oraz 
zakłada odebranie praw naby-
tych. W związku z wprowa-
dzeniem tej ustawy, poszkodo-
wani, czyli byli funkcjonariu-
sze otrzymują emerytury w 
przedziale 854 – 1716 złotych. 
Wcześniej nie byli to żadni kre-
zusi, według informacji, które 
podał nam Zakład Emerytalno

- Rentowy, średnia emerytura 
osób objętych tą ustawą, a 
przed jej wprowadzeniem, wy-
nosiła 2800 złotych. Nie jest 
więc prawdą to co mówiło Pra-
wo i Sprawiedliwość, iż chodzi 
tu o sprawiedliwość społeczną 
i wyrównanie emerytur wyno-
szących po 17 czy 20 tysięcy 
złotych. Powtórzę, oni mieli 
wcześniej 2800 złotych, a te-
raz mają między 854 a 1716 
złotych. To są osoby, które po 
1990 r. latami służyli Polsce, a 

niektórzy zakończyli swą służ-
bę w 2016, 2017, a nawet 
2018 roku. Mówimy o funkcjo-
nariuszach: UOP, ABW, AW, 
SKW, SWW, Straży Granicznej, 

pracownikach Bazy PESEL, 
wykładowcach szkoły policyj-
nej w Legionowie oraz o wielu, 
wielu innych osobach, które w 
żaden sposób nie kojarzą się z 
UB-ecją lub SB-ecją.  
Ta ustawa jest niesprawiedli-
wa w samej swojej zasadzie i 
robiliśmy wszystko, aby ją 
obalić. Zbieraliśmy podpisy 
pod projektem ustawy obywa-

telskiej, którą miałem zaszczyt 
22 marca 2018 roku tu w Sej-
mie prezentować, Niestety, 
ustawa głosami PiS-u oraz 
części posłów klubu Kukiz’15 
została odrzucona. Wczoraj 
obchodziliśmy rocznicę wejścia 
ustawy represyjnej w życie, 
ustawy, która przyniosła 
śmiertelne żniwo. W wyniku 
jej wprowadzenia 58 osób 
straciło życie: popełnili samo-
bójstwo, wskutek odebrania 

decyzji dostali zawału lub wy-
lewu krwi do mózgu, były też 
przypadku odstawienia leków 
lub nawet pożywienia. To hań-
ba dla Polski, że w ogóle taka 
ustawa funkcjonuje i jest hań-
bą, że ten rząd w ten sposób 
pluje na mundury polskich ofi-
cerów. Sojusz Lewicy Demo-
kratycznej oraz cała Lewica 
apelują do wszystkich sił pro-
demokratycznych, aby też się 
podpisały pod „Paktem dla 
Mundurowych”. Chcemy, aby 

tu znalazły się podpisy 
wszystkich innych sił, które 
również chcą przywrócenia 
emerytur mundurowych oraz 
ukarania winnych tego co się 
stało.  
 
 

2.10.2019 r. Warszawa  

LEWICOWY pakt dla mundurowych 
https://www.facebook.com/AndrzejRozenek2019/photos/a.2035205073179922/2702486006451822/?type=3&theatera.2035205073179922/2702486006451822/?type=3&theater 

Lewica gwarantuje przywrócenie uprawnień do emerytur i 

rent dla funkcjonariuszy służb mundurowych, które zosta-

ły im odebrane z naruszeniem Konstytucji tzw. ustawą re-
presyjną. Pragniemy również ochronić żołnierzy Wojska 

Polskiego przed odebraniem im należnych emerytur. Mamy 

konkretne propozycje, które zawarliśmy w “Pakcie dla 

Mundurowych”. 

https://www.facebook.com/AndrzejRozenek2019/photos/a.2035205073179922/2702486006451822/?type=3&theater


-  16  - 

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 10(114)2019 

 

P iszę otóż ten tekst 2019-10

-01, czyli już po ukazaniu 

się wrześniowego numeru OBI 

więc może się on ukazać 
(może, o ile Jurek uzna, że 

wart jest ten tekst zamieszcze-

nia) w okolicach 31 paździer-

nika (wówczas „kapsułka” bę-

dzie otwierana). A więc po wy-

borach ale o wyborach, na-
szych wyborach i wynikach 

tych wyborów chciałbym pisać 

i o moich uwagach przed wy-

borami. Czytając więc te moje 

pisanie cofniemy się jakby w 
czasie i poznacie moje prze-

myślenia, chcenia i marzenia 

w temacie wyborów. 

 Zacznę więc z grubej 

rury i walnę, że marzę a wręcz 

chcę (żyrafie od chcenia długa 
szyja wyrosła – pogląd błędny, 

który wyraził Jean-Baptiste de 

Lamarck), aby PiS był poległ!!!  

 Tak już trochę mniej 

marzę i chcę aby nie mogła ta 
partia samodzielnie rządzić a 

konkretniej zdolność tę utra-

ciła. A co! Pomarzyć nie mo-

gę? Tyle, że ja nie tylko chcę, 

nie tylko marzę ale mam na-

dzieję i wiarę, że tak będzie – 
wiara na razie nie ma szans 

na karanie, chyba, że może 

być kara za brak wiary. 

 Ten wariant odsunięcia 

PiS od władzy wcale nie jest 
równoznaczny z tym, że skoń-

czą się problemy z pozbawie-

niem nas nabytych praw eme-

rytalnych i rentowych. Ten 

problem będzie jeszcze trwał. 

Jak długo nie wiem. Dodaję to 
aby wszystkim Naszym powie-

dzieć, że utrata przez PiS wła-

dzy to jeszcze nie koniec wal-

ki. 

 

C iekawi mnie bardzo jak 
my, nasze całe środowisko 

mundurowych, nasze stowa-

rzyszenia, nasi przywódcy i 

wodzowie zareagują na jaki-

kolwiek wynik wyborów z 13 

października. 
 Rozważania co i jak bę-

dzie po wyborach albo pocią-

gnę tutaj dalej albo zaniecham 

– jeszcze nie wiem.Wiem nato-

miast, że już teraz mogę wy-

tknąć błędy w postępowaniu 
naszych wodzów i przywód-

ców. 

 Dość pilnie śledziłem 

tematykę związaną z wybora-

mi na stronach głównie Fede-
racji SSM, SEiRP i ZBFSOP. I 

powiem wprost, że nic tam 

nigdy poza w zasadzie jednym 

apelem prezydenta Czarnec-

kiego i prezesa Dudy o ko-

nieczności głosowania z uza-
sadnieniem, nie znalazłem. O 

wyborach na tych stronach 

było mizernie malutko. Za-

mieszczano tam na koniec 

listy-wykazy „naszych” kandy-
datów, które niestety były róż-

ne i nie pokrywały się ze sobą. 

ZBFSOP zamieścił był np. 

dwie listy: jedna kandydatów 

popieranych przez Federację 

( ale też niepełna) i druga za-
wierająca kandydatów, człon-

ków ZBFSOP ( 2 kandydatów). 

Ponadto Wasza lista Pani Mo-

niko jest-była zrobiona nie-

chlujnie i na odwal, nie ma 
przejrzystości gdzie kończy się 

jeden kandydat a zaczyna 

drugi – niechże Pani Prezes 

sobie sprawdzi (FSSM i SEiRP 

zrobiły to o wiele lepiej). ZG 

SEiRP zamieścił listę kandy-
datów, która też jest niepełną 

z zamieszczoną przez Federa-

cję z uzasadnieniem, że sto-

warzyszenie ma statutowy ob-

owiązek promowania i wspie-

rania swoich członków 
(oceniam, że nietrafnie przyto-

czono takie uzasadnienie i nie 

chcę wchodzić w szczegóły – 

zaczynam jednak rozumieć 

dlaczego SEiRP i ZBFSOP 

przyjęły inne warianty list, a 

z r o z u m i a ł e m  t o  p o 
„uzupełnieniu” przez FSSM 

listy kandydatów o „piątkę 

Schetyny”, czyli coś już wcze-

śniej były jakieś różnice zdań 

między stowarzyszeniami a 
Federacją). To w zasadzie Fe-

deracja prowadzi jakąś 

„swoją”, zapewne przemyślaną 

„strategię”, bo taktyka to nie 

jest (strategia to już taka wyż-

sza forma planowania) tyle, że 
tu jakoś ta strategia jest kula-

wa. 

 Myślę, że na wszystkich 

„naszych” stronach winna 

znajdować się jedna, wspólna 
lista, obejmująca wszystkich 

mundurowych i cywilów 

(cywilów tylko z listy Lewicy – 

w tej kwestii jestem nastawio-

ny jednoznacznie). Jeżeli wy-

bory wygrało by PiS odstęp-
stwa od tego będą powodem 

licznych kłótni „w rodzi-

nie” (Federacyjnej rodzinie). W 

ogóle nie rozumiem idei i przy-

czyn takiego podejścia na-
szych wodzów i przywódców. I 

oceniam to jako błąd karygod-

ny!!! Współcześnie mówi się, 

że to „szczał” w kolano. Wła-

sne! 

 Cóż też znaczy prezento-
wanie kandydata, „naszego 

członka”, który kandyduje w 

jednym okręgu ( na kilkadzie-

siąt okręgów w kraju) i nie 

zająknięcie się, że w tych in-
nych okręgach też są kandy-

daci Lewicy. Skąd takie Wasze 

patrzenie o Wodzowie i Przy-

wódcy!!?? Co ja mam z popar-

cia przez wszystkie te trzy 

strony Redaktora Rozenka 
startującego w „wianuszku” 

warszawskim? Nie mam nic 

aczkolwiek mam do niego i 

sympatię i szacunek. A zapo-

mniano o kandydatach z in-

nych okręgów przez głupotę 
czy z premedytacją? I proszę 

(Ciąg dalszy na stronie 17) 

Kapsułka czasu 
Używane jest określenie „kapsuła czasu” w przypadku celo-

wo (lub przypadkowo) sporządzonych pojemników zawiera-

jących jakieś przesłanie potomnym. W tym tu przypadku 
chodzi jedynie o „kapsułkę czasu”, bez pojemnika. 

Mieczysław Malicki 
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mi nie zaprzeczać, że przecież 

lista kandydatów była!!! Do-
skonale wiecie o co chodzi. 

 

Z a całkowite przegięcie i to 

zupełne uważam nato-

miast fakt zaistniały 2019-10-

02 kiedy to do listy kandyda-
tów na stronie Federacji (na 

wniosek ZW SEiRP w Katowi-

cach i Śląskiego Komitetu 

Protestacyjnego Emerytów 

Służb Mundurowych) dodano 
5 kandydatów ( w tym trzech z 

tego samego okręgu w którym 

rekomendowany jest nasz 

kandydat) z listy KW Koalicja 

Obywatelska PO, .N, iPL, Zie-

loni ( m.in. Borys Budka). Ro-
zumiem jeszcze wg pierwotne-

go kształtu „obecność” na li-

ście kandydatów spoza Lewicy 

(Petelicka, Gdański i Toczek). 

Są to mundurowi lub osoby 
silnie z mundurem związane. 

A l e  d z i ś  d o d a n a 

„piątka” (piątka Schetyny) ni 

hu hu nie jest związana z 

mundurem panie prezydencie 

Czarnecki. Budka jest czy był 
mundurowym? W harcerstwie 

chyba. Naszą ideę walki o pra-

wa, których nas pozbawiono 

jednoznacznie popiera Sojusz 

Lewicy Demokratycznej a my 
promujemy tuzy Platformy 

Obywatelskiej nie promując 

chociażby kandydatury Marci-

na Kulaska, Sekretarza gene-

ralnego SLD, kandydata z 

okręgu olsztyńskiego czy in-
nych „jedynek” oraz kandyda-

tów Lewicy z innych okręgów. 

To może rekomendujmy w 

czambuł wszystkich kandyda-

tów z list KO i reszty. Też 
zresztą na wnioski organizacji 

terenowych – wrogów sobie na 

Śląsku narobię ale dodam, że 

jakoś inne ZW czy ZO na takie 

pomysły nie wpadły ( znaczy 

że w tym waszym ZW też poli-
tyki-strategi siedzą, niezaskle-

pione oczywiście tylko na Le-

wicę – wiem, to już złośli-

wość). 

 ZG SEiRP nie zamiesz-

cza na swojej liście kandyda-
tów z grona żołnierzy 

(Szubińska) ale konsekwent-

nie zamieszcza jedynie kandy-

datów Lewicy, FSSM nie za-

mieszcza na swojej liście eme-
r y t ow an eg o  p o l i c j an t a 

(Zielonka – z Elbląga, z listy 

Lewicy, „dopisany” w nocy 05 

10). ZŻWP też „błysnął”. Fede-

racja i SEiRP rekomenduje 

kilku (też nie wszystkich) kan-
dydatów „zielonych” ale już 

ichnie stowarzyszenie nie wy-

szło z własnego podwórka i 

spoza „swoich” nie rekomen-

duje nikogo. Zemsta jakaś pa-
nowie oficerowie? Oby was 

wszystkich PiS nie pogodził za 

chwilkę. 

 Miałem darować pisanie 

o takich szczególikach, bo to 

wstyd wśród innych mundu-
rowych stowarzyszeń, ale ta 

„piątka Schetyny” mnie roz-

sierdziła (chciałem użyć inne-

go określenia ale niech będzie, 

że przelała puchar goryczy – 
to tak z literacka aby sobie 

dodać „wielkości”). 

 

O czekiwałem, że na na-

szych „niebieskich” stro-

nach ukaże się więcej tekstów 
poświęconych wyborom, za-

chęcaniu do udziału w wybo-

rach. Powiem wręcz, że były 

one i są sporadyczne. Czy my, 

członkowie stowarzyszeń i 
wielokroć pokrzywdzeni dzia-

łaniami prawicy spod znaku 

„obywatelskości i sprawiedli-

wości”, nie możemy już poczy-

tać przynajmniej na naszych 

stronach czegoś co nas wspie-
ra, co nam uzasadnia i prze-

konuje do udziału w wybo-

rach? Jesteście tacy pewni 

Wodzowie i Przywódcy, że 

wszyscy „niebiescy” jak jeden 
mąż ( czy jak jedna żona?) we-

zmą udział w wyborach? Że 

zagłosują przeciwko PiS-owi?  

 Ze smutkiem przyznam, 

że jedynie nasz Olsztyński 

Biuletyn Informacyjny, będący 
„organem” SEiRP, od kilku 

miesięcy metodycznie tłukł 

temat wyborów i tematykę 

krzywd nam wyrządzonych 

przez PO i PiS (ustawami z 

2009 i 2016 roku). Czyli uży-
wając terminologii znalezionej 

na naszych stronach „autorzy 

tekstów w OBI zasklepili się w 

p r o b l e m a t y c e  e m e r y -

tur” (normalnie mi się ta fine-
zja „zasklepiona” spodobała). 

I zaprawdę, zaprawdę powia-

dam Wam, że nie chodzi mi 

jedynie o to, że ja też zalicza-

łem się do tej grupy autorów 

tłukących tą tematykę w OBI.  
Smutek i żal mi gardło oraz 

coś jeszcze ściska. 

 Widzę jakieś rozdźwięki 

w gronie naszych wodzów i 

przywódców „niebieskich”. 
Widzę antagonizmy między 

g ó r ą  „ n i e b i e s k i c h ”  a 

„zielonych” – „wojenka na gó-

rze” wam się ckni z czasów 

Wałęsy Panie i Panowie? Ge-

neralnie nie widzę ŻADNEGO 
ze stowarzyszeń wchodzących 

w skład Federacji, które pro-

wadziłoby w miarę przejrzystą 

i wyznającą ideę spójności ce-

lów i dążeń całej płaszczyzny 
emerytów i rencistów mundu-

rowych. Wszyscy postępujecie 

wg zasady: „każden sobie 

rzepkę skrobie”. Stare pier-

dziele a postępujecie jak dzieci 

siląc się na niby mądrości a 

wychodzi na to, że jeden chce 
wykiwać drugiego czy resztę. I 

to tak jakoś wielce nieudolnie 

wykiwać. A na ustach macie 

hasła działań wspólnych. 

 Widzę też rozkraczenie 
polityczne samej Federacji 

(argumentacja będzie, że dla 

nas to korzystne?) 

 Myślę, że po wyborach 

będzie Waszeć z tego rozliczo-

ny Panie Czarnecki bo to Wa-
szeć winien to „wszystko” spa-

jać, równać i „podciągać”. Ta-

ka jest idea federacji, inni ale 

jednak razem. 

 Realizm wykazuje jedy-
n i e  S t o w a r z y s z e n i e 

„Światowid” które informuje o 

deklaracji Lewicy „Pakt dla 

Mundurowych” : cofnięcie 

ustawy represyjnej, ukaranie 

winnych uchwalenia tej usta-
wy i powstrzymanie prób ode-

brania emerytur żołnierzom 

WP.  

 Mogłem a nawet chcia-

łem „puścić” ten tekst po 
„naszych”, mailem w Polskę. 

(Ciąg dalszy ze strony 16) 

(Ciąg dalszy na stronie 18) 
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  Doszedłem jednak do 

wniosku, że przed wyborami 

nie będę dowalał naszym 
przenajświetniejszym Wodzom 

i Przywódcom z obawy aby 

nawet w ten sposób nie kwe-

stionować ich wizerunku w 

oczach ogółu mundurowych. 

Na czas wyborów o Wodzowie i 
Przywódcy!  

Więc po wyborach macie to 

jak w banku! 

 Żenada Panie i Panowie. 

I generalnie wstyd mi za 
Was!!! 

 Zwracam się też z ape-

lem do Was Wodzowie i Przy-

wódcy abyście odpowiedzieli 

na te moje zarzuty czy jednak 

„zarzuty” ubzdurane tylko w 
moim łbie. 

 Pamiętając o zasadzie, 

że NIGDY jeszcze żadna struk-

tura nie uzdrowiła się sama z 

siebie. Mam przeto nadzieję, 

że może krytyka wyzwoli w 
naszych szeregach oddolne 

inicjatywy, które wpłyną na 

poprawę efektywności działań 

Stowarzyszeń i Federacji oraz 

wyeliminują chorobę własnej, 
osobistej polityki realizowanej 

przez wodzów i przywódców 

(wszystkich lub niektórych). 

D odam coś aby jasność by-

ła. Otóż FSSM rozpoczy-

nając listę rekomendowanych 
kandydatów do Sejmu RP po-

czątkowo stosowała formułę: 

Federacja rekomenduje…, by 

p r z y  o s t a t n i o  j u ż 

„dopychanych” kandydatach 

powoływać się organizacje te-
renowe „Na wniosek X Federa-

cja rekomenduje”. Rozumiem 

taką asekurację przy „piątce 

Schetyny”, ale przy naszym 

Andrzeju Zielonce po co? 
Mietek Malicki 

Także autor opowieści  
O niklowaniu szyn.  

W  moim rodzinnym Mrą-

gowie mój Tato pokazy-

wał mi odgałęzienie kolejowe 

prowadzące z Mrągowa na 

Pisz. Oczywiście odcinka tego 

już nie było a pozostały jedy-
nie ślady infrastruktury: wia-

dukty i mosty kolejowe, nasy-

py i budynki stacyjne na sta-

cjach po trasie. Tory, jak mó-

wił mój Tato, Rosjanie zabrali 
do niklowania. Sprawy z pe-

netracją i zaborem majątku 

po byłych Prusach Wschod-

nich przez oddziały Armii Ra-

dzieckiej nie są tak oczywiste, 

bo w grę wchodzi kryterium 
od kiedy formalnie  część 

Prus Wschodnich - czyli dzi-

siejsze Warmia i Mazury - na-

leżały do Polski. Zabór mająt-

ku poniemieckiego przed tą 
datą jest zgodny z prawem, 

zabór po dacie zgodny oczywi-

ście nie jest. Przy okazji dopo-

wiem, że ówczesni  światowej 

klasy politycy polscy, czasowo 

urzędujący w Londynie, do-
wiedziawszy się o ewentual-

ności przyłączenia Prus 

Wschodnich do Polski mieli 

nadzieję, że chodzi o całe Pru-

sy Wschodnie (z Inflantami a 
po teraźniejszemu z dzisiej-

szym Obwodem Kaliningradz-

kim). Więc ktoś z ważnych, 

rzeczywiście ze światowej kla-

sy polityków, powiedział im, 

że przyłączona będzie ale 
część Prus. Wiadomo, że 

część to nigdy nie całość. 

Ułamki w polityce  zastosowa-

nia nie mają stąd pewnie po-

wiedzenie „większa połowa” – 

w ostatnich wyborach udział 

w wyborach wzięła większa 
połowa Polek i Polaków. 

Nie o tym jednak tu będzie. 

 Mapa sieci kolejowej 

byłych Prus Wschodnich była 

bardzo gęsta. Ukolejenie  
(podobne z brzmienia do uko-

jenia lub wykolejenia ale to 

nie te sfery – wiem, że to nie-

właściwe określenie) Prus 

Wschodnich ( ilość km sieci 

na 100 km2 terenu) było 
znacznie wyższe jak w 

„rozwiniętej technologicznie” 

Polsce przedwojennej. W ne-

cie znalazłem, że do 1939 

wskaźnik ten dla Polski wyno-
sił 5,2 km na 100 km2 – i od-

powiednio w: Rumunii 3,8; 

Niemczech 11,6 i aż 16,5 w 

Belgii. No ale ok, tu nam Ru-

ski „podebrali” szyny i kon-

strukcje mostów (stalowe, bo 
cegieł nie brali) więc wówczas 

to co po Niemcach zyskaliśmy 

trochę nam ubyło. Tu i w in-

nych regionach tzw. Ziem Wy-

zyskanych, jak je czasami 
zwano. 

Wzięli i nie oddali. 

Jako uzupełnienie ad 

„węzłowości” kolejowej Mrągo-

wa wspomnę, że do roku 

1971 Mrągowo miało z Kę-
trzynem połączenie wąskoto-

rowe – popularnie zwana 

ciuchcia woziła do Kętrzyna 

buraki cukrowe do tamtejszej 

cukrowni ( na dziś nie ma ani 

ciuchci, ani cukrowni, ani 

browaru w Kętrzynie). 
 Dodam tu Wam taką 

ciekawostkę, że owe Niemce 

we w tych Prusiech na każdej 

stacyjce szerokiej kolei budo-

wali rampę kolejową do rozła-
dunku wagonów towarowych 

(przy krótkiej bocznicy). 

 Potem przyszli chyba 

znowu te Ruskie i pewnie w 

wyniku ich łupieżczej polityki 

w latach 1991-2016 ubyło w 
Polszy 6716 km szlaków kole-

jowych. Tyle, że tu nie było 

mowy akurat o tym, że to byli 

Ruskie i że znowu brali do 

niklowania one szyny. To na-
sze, swojaki, specjalisty od 

zmiany i przebudowy Polski 

tak nam te drogi żelazne prze-

rzedziły pewnie po to aby bu-

dować linie kolejowe dużych 

prędkości – dużej a nawet 
ogromnej prędkości bo pociąg 

relacji np. Gdynia - Kraków 

przez Warszawę jedzie dziś 

dłużej jak przed wojną (a dziś 

pędzi tam elektryczny a kie-
dyś parowy). Nie wiem też jak 

to jest dziś, bo ponoć przed 

wojną to nasze kmiecie i elyty 

- czyli krew błękitna w dwor-

kach przy liniach kolejowych 

- zegarki se ponoć ustawiały 
wg planowanego przejazdu 

Kto zabrał szyny do niklowania? 
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 pociągu ( parowego a nie na 

prund). Oczywiście kmieć ze-

garek ustawiał jak go miał, bo 
pono bogactwo przed wojną 

było takie, że mało kto widział 

w całości 10 zł ( moneta srebr-

na). Dziś wiele dworców - no 

przystanków ale z budynkami 

kolejowymi a nie jak tam 
gdzieś, że ino wiata jakaś - 

stoi pustych i wiatr po nich 

hula albo i nie hula bo ich już 

nie ma.  Przykładowo do roku 

2014 istniało jeszcze torowi-
sko na odcinku Biskupiec Re-

szelski-Szczytno ( ruch kolejo-

wy zamarł wieki chyba przed 

rokiem 2014) i hulało, przy-

najmniej w głowach miejsco-

wych władz, wiele koncepcji 
wykorzystania tego szlaku. 

Najpoważniejszą – tak ja oce-

niam – była koncepcja uru-

chomienia turystycznego, no 

„wyczynowego”, szlaku kolejo-
wego opartego na drezynach 

ręcznych – machasz se wajchą 

i wózek jedzie (właściwie nie 

wiem jak poprawnie się pisze: 

wajchuje czy wacha się waj-

chą?). Na dziś istnieje chyba 
jeszcze koncepcja uruchomie-

nia szlaku rowerowego po śla-

dzie linii kolejowej – bo torowi-

sko zdjęto do... niklowania 

(ale rower to chyba cofnięcie 
się w przeszłość w porówna-

niu do pociągu?). W obu przy-

padkach infrastruktura też 

byłaby chroniona przez SOK 

(czy inną służbę specjalną za-

istniałą w miejsce Służby 
Ochrony Kolei – też pewnie 

owa służba dostała uprawnie-

nia podobne do ABW czy Poli-

cji, podsłuchy np. czy inne 

inwigilacje)? Dodam jeszcze 
rodzynek do tematu. Otóż kie-

dyś w średniowieczu (czyli za 

PRL-u) Biskupiec był stacją 

węzłową bo poza pociągami 

relacji Olsztyn- Ełk przez Bi-

skupiec i Mrągowo istniało 
połączenie Biskupiec-Nidzica 

przez Szczytno. Dziś żaden 

pociąg już tą trasą nie jeździ 

ale na przejeździe kolejowym 

w Napiwodzie (przed Nidzicą) 

znajduje się odpowiedni znak 
drogowy (przejazd kolejowy). 

Takie porównania to chęć po-

kazania Wam owego duali-

zmu, czyli różnego podejścia 

do tematu w zależności z któ-
rej strony się do niego pod-

chodzi .  Sienkiewicz  w 

„Pustyni i w puszczy” ów dua-

lizm ukazał jako kalizm w ha-

śle ”Kali kraść krowy to dobre, 

Kalemu kraść krowy to złe”. 
Tak i tu powyżej ów nasz pol-

ski kalizm wygląda. Ale nie 

tylko w tym zakresie. 

 Otóż przez całe lata po 

roku granicznym 1989 czyta-
łem o tym jak to ów wredny 

ustrój zwany „komuną” a ist-

niejący za PeeReLu nie dbał 

należycie a właściwie dewasto-

wał zabytki różnej rangi tu ( i 

nie tylko tu) istniejące. Tak, 
przyznaję rację, ale Starówkę 

warszawską i wiele innych  

zabytków ów ustrój odbudo-

wał, ba wręcz odtworzył jak 

np. Zamek Królewski w War-
szawie. Nie dbano należycie 

np. o dworki pruskie i pałace 

pruskich junkrów, które wy-

stępują tu całkiem licznie. Nie 

dbano należycie o obiekty za-

bytkowe wyższej rangi jak np. 
zamek krzyżacki w Rynie – 

dziś cudownie, rękami pry-

watnymi odnowiony. W wielu 

małych miejscowościach w 

takich zabytkowych obiek-
tach: dworkach i pałacykach 

swoje siedziby miały dyrekcje i 

kierownictwa licznych tutaj 

Państwowych Gospodarstw 

Rolnych. Przaśnie tam było 

ale o stan dachów dbano, ryn-
ny funkcjonowały i okna były 

całe. Obiekty nie niszczały! 

Aż przyszli Ruski. Znowu? 

Nie! Przyszli nasze! 

Kilka kilometrów od Biskupca 
znajduje się miejscowość Bę-

sia. Kiedyś siedziba Woje-

wódzkiego Ośrodka Postępu 

Rolniczego – przez wielu z 

przekorą zwanego jako Pod-

stępu Rolniczego. 

D yrekcja owego WOPR-u 

urzędowała w urokliwym 

pałacyku na terenie byłego 

parku. Ale pałacyk istniał i 

dbano o jego stan. Niedaleko 

znajdował się zabytkowy wia-
trak typu „holender” z dachem 

krytym drewnianym gontem. 

Za PRL wiatrak miał skrzydła 

i funkcjonowało tam jedyne w 

Polsce Muzeum Młynarstwa 
Powietrznego ( a w wiatraku 

był wyszynk z menu i 

„wyskokowymi” też). Wokół 

wiatraka zgromadzono wiele 

kamiennych żarn oraz mecha-

nizmów zebranych po innych 
wiatrakach. 

Dziś? Dziś wolałbym nie pisać 

o stanie obu tych obiektów. 

Wiadomo. Ruskie. 

Jak gdzieś tam czytałem 
ciuchcie jeszcze w latach 

80tych kupowali w Polsce 

przedsiębiorczy Niemcy aby je 

po odtworzeniu u siebie na 

szlakach turystycznych pusz-

czać. Szyny i inne stalowe i 
żeliwne graty poszły do przeto-

pu. Co jest w obiekcie po by-

łym browarze w Kętrzynie nie 

wiem. Wiem, że browar bisku-

piecki, który po 1990 jeszcze 
funkcjonował a koledzy z War-

szawy zachwalali jakie to do-

bre piwo warzone jest w Bi-

skupcu ( piwo beczkowano w 

małe aluminiowe beczki). Po-

tem browary w całym regionie 
zamknięto: Biskupiec, Szczyt-

no, Kętrzyn i Braniewo a także 

browar w Olsztynie). Gdzieś 

czytałem, że w browarze bi-

skupieckim po zamknięciu 
zginęła jakaś zabytkowa mo-

siężna szuflada-taca dużych 

rozmiarów, która służyła do 

wrzucania składników do wa-

rzenia piwa ( nie znam się na 

browarnictwie stąd tak ową 
część opisuję). 

Wspomniany wiatrak w Bęsi 

( nie jedyny, bo wiatrak w Ry-

nie podobnie) nie ma skrzydeł 

ale ich nikt nie podprowadził 
jeno po prostu zbutwiały. Tak 

to się o te zabytki dba. 

 Kilka wniosków z tych 

tu - ledwie trąconych - tema-

tów wynika: 

 - nigdy nie oceniaj bez 
zastanowienia poprzedniej 

ekipy bo sam – okazuje się – 

robisz nawet znacznie gorzej 

gdy rządzisz. 

 Oczywiście wniosków 

jest znacznie więcej ale to już 
Wam pod rozwagę (i wniosko-

wanie) zostawiam. 
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C o roku w marcu blisko 9,8 

mln emerytów i rencistów 

oraz osób na świadczeniach 

przedemerytalnych i kompen-
sacyjnych otrzymuje podwyż-

kę. O jej wysokości decydują 

dwa wskaźniki: inflacja w go-

spodarstwach emeryckich 

(czyli podwyżki cen towarów, 

które kupują emeryci) i nie 
mniej niż 20 proc. realnego 

wzrostu płac z poprzedniego 

roku (czyli podwyżki, które 

dostają pracownicy). 

Ale rząd chce na stałe zmienić 
zasady naliczania podwyżek. 

PiS zapowiedział reformę w 

pr og r ami e  wybor cz ym: 

„Minimalna coroczna procen-

towa waloryzacja emerytur i 

rent nie może być niższa niż 
70 zł”. 

 

Jakie wskaźniki  

do waloryzacji 

 To oznacza nowy sys-
tem, i to już od przyszłego ro-

ku. Sejm ma do końca tego 

roku przyjąć nową ustawę. 

 Gdyby obowiązywały 

dotychczasowe zasady i gdyby 

wziąć pod uwagę prognozy 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej, waloryza-

cja w 2020 roku wyniosłaby 

3,24 proc. Te szacunki mogą 

być już nieaktualne. – W bie-
żącym roku inflacja cały czas 

rośnie i raczej trudno przewi-

dywać, by do końca roku jej 

wskaźnik spadał. Jeśli stopa 

inflacji utrzyma się na dotych-

czasowym poziomie, to śred-
niorocznie powinniśmy zaob-

serwować inflację ogólną na 

poziomie zbliżonym do 2,5 

proc. – wylicza dr Łukasz Wa-

cławik, specjalista od ubezpie-

czeń społecznych. 
 Wacławik przypomina, 

że w tym roku gwałtownie ro-

sną ceny żywności, a ta ma 

większe znaczenie dla emery-

tów, więc inflacja „emerycka” 

na pewno będzie wyższa o co 
najmniej 0,3 proc. od ogólnej. 

Pierwszy wskaźnik niezbędny 

do wyliczenia waloryzacji wy-

niesie zdaniem eksperta 2,8-

2,9 proc. Drugi – 4-5 proc. 

 Opierając się na tych 
wyliczeniach, można założyć, 

że waloryzacja na starych za-

sadach wyniosłaby 3,75 proc. 

 

Kto zyska na waloryzacji 
 Przy wskaźniku walory-

zacji 3,75 proc. emerytura w 

wysokości 1,3 tys. zł brutto 

wzrosłaby o 48,75 zł brutto, a 

w wysokości 1,5 tys. zł – o 

mniej więcej 56,25 zł. 
 Po zmianie zasad wszy-

scy emeryci dostaną nie mniej 

niż 70 zł brutto, bo tyle ma 

wynieść minimalna podwyżka. 

 Tylko osoby z najwyż-
szymi świadczeniami, np. 3 

czy 4 tys. brutto, otrzymają 

podwyżkę na starych zasa-

dach, a więc wyliczaną na 

podstawie wskaźnika walory-

zacji (procentową). Dla nich to 
bardziej korzystne rozwiąza-

nie, bo ich podwyżki będą 

wyższe niż 70 zł – ktoś, kto 

ma dziś 3 tys. zł świadczenia, 

zyska 112,50 zł brutto, 3,5 
tys. zł – 131,25 zł brutto, 4 

tys. zł brutto – 150 zł. 

 

Dla ZUS i KRUS 

 Nowy sposób waloryzo-

wania emerytur, tzw. procen-
towo-kwotowy, obowiązywał 

już w tym roku, ale miało to 

być jednorazowe rozwiązanie. 

Teraz ma być wprowadzony 

na stałe. 

 Dodatkowo PiS zapisał 
w programie, że w przyszłym 

roku podniesie emeryturę mi-

nimalną nie o 70, ale o 100 zł 

brutto. Od marca 2020 r. naj-

niższe świadczenie będzie więc 

wynosić 1,2 tys. zł brutto. 
 Zmiany zasad waloryza-

cji obejmą wszystkich, którzy 

co miesiąc dostają emerytury i 

renty z ZUS (np. górnicy, pie-

lęgniarki, nauczyciele), KRUS 
(rolnicy), Zakładu Emerytalno

- R e n t o w e g o  M S W i A 

(emerytowani funkcjonariusze 

policji, Agencji Bezpieczeń-

stwa Wewnętrznego, Central-

nego Biura Antykorupcyjnego, 
Biura Ochrony Rządu, straża-

cy), Wojskowego Biura Emery-

talnego MON (emerytowani 

żołnierze) i Biura Emerytalne-

go S łużby  Więz i enne j 
(pracownicy więziennictwa). 

 

Taką waloryzację  

rozpoczął Tusk 

Teraz emerytura rośnie 

wszystkim o ustalony procent. 
W rezultacie najbiedniejsi do-

stają podwyżkę w wysokości 

30 zł, a najbogatsi – nawet 

200 zł, dlatego od kilku lat 

trwa dyskusja na temat zmian 
zasad waloryzacji. 

 Najbardziej radykalne 

rozwiązanie wprowadził w 

2012 r. ówczesny premier Do-

nald Tusk. Na jeden rok za-

planował waloryzację kwoto-
wą, co oznaczało podwyżki 

równe dla wszystkich. 

 Każdy dostał po 71 zł 

brutto, niezależnie od tego, 

czy pobierał 1 tys. czy 5 tys. 
zł. Donald Tusk chciał w ten 

sposób wesprzeć najuboż-

szych, a jednocześnie nie 

zwiększać nakładów budżetu 

na ZUS. Najbiedniejsi wtedy 

zyskali, ale bogatsi stracili. 
 

Koniec systemu 

 – Zmiany co roku będą 

zwiększać o kilka miliardów 

złotych dotacje z budżetu na 

ZUS – mówi dr Wacławik. – Co 
przy jednoczesnej wypłacie na 

(Ciąg dalszy na stronie 21) 

Waloryzacja emerytur 2020. 
http://wyborcza.biz/biznes/7,147880,25323680,waloryzacja-2020-na-nowo.html#S.main_topic-K.C-B.4-L.1.maly 

Nowe zasady według których wzrosną emerytury i renty. 

Rząd chce na stałe zmienić zasady waloryzacji. Minimalna 

podwyżka emerytur w marcu to 70 zł brutto. 
Leszek Kostrzewski 

http://wyborcza.biz/biznes/7,147880,25323680,waloryzacja-2020-na-nowo.html#S.main_topic-K.C-B.4-L.1.maly


-  21  - 

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 10(114)2019 

 

stałe 13. i 14. emerytury, ob-

niżeniu wieku emerytalnego i 
już corocznym „manku” w ka-

sie ZUS na mniej więcej 40-50 

mld zł oznacza w najbliższym 

czasie załamanie całego syste-

mu wypłaty świadczeń – doda-

je. 
 PiS w planie zapisał też 

„stopniowe zwiększanie wyso-

kości dodatku pielęgnacyjne-

go”, ale nie wiadomo o ile. 

Dziś wynosi 222 zł brutto i 
przysługuje osobom, które 

ukończyły 75 lat. 

 Nie zmieni się zasada 

podwyższania dodatków. Za-

kładając, że waloryzacja wy-

niesie 3,75 proc., to: 

• dodatek pielęgnacyjny, 

dodatek za tajne nau-

czanie (222,01 zł) wzro-

śnie o 8,32 zł; 

• dodatek pielęgnacyjny 

dla inwalidy wojennego 

całkowicie niezdolnego 

do pracy i samodzielnej 
egzystencji (333,02 zł) 

wzrośnie o 12,48 zł; 

• dodatek dla sierot zupeł-

nych (417,27 zł) wzro-

śnie o 15,64 zł; 

• dodatek kombatancki 

(222,01 zł) wzrośnie o 
8,32 zł. 

Ostateczne dane o inflacji i 

wzroście płac GUS ogłosi w 

lutym 2020 r. Wtedy będzie 

wiadomo, ile dokładnie wynie-

sie waloryzacja wyższych eme-

rytur i wszystkich dodatków. 

Trzynasta  

emerytura wypłacona 
 Dodatkową emeryturę 

rząd po raz pierwszy wypłacił 

seniorom w maju tego roku, 

tuż przed wyborami do euro-

parlamentu. Politycy PiS tłu-

maczyli, że nie miało to nic 
wspólnego z wyborami, tylko z 

przypadającym na maj Dniem 

Matki. 

 Problem w tym, że w 

przygotowanym przez rząd 
budżecie na 2020 r. 13. eme-

rytury... nie ma. 

 Premier Mateusz Mora-

wiecki zapewnia, że budżet 

będzie tak znowelizowany, by 

dodatkowa emerytura została 
wypłacona. 

Co z 13. i 14. emeryturą 

 – W 2021 r. będą dwie 

trzynastki – zapewniał na 

wrześniowej konwencji PiS 
Jarosław Kaczyński. To samo 

powtórzyła była premier Beata 

Szydło. 13. emerytura będzie 

przysługiwała wszystkim eme-

rytom, rencistom i osobom na 

świadczeniach przedemerytal-
nych. 14. świadczenie będzie 

ograniczone. Dostaną je oso-

by, których świadczenie nie 

przekracza 120 proc. wysoko-

ści średniej emerytury. 
 Jak szacuje PiS, pełna 

czternastka zostanie wypłaco-

na tym, którzy w 2021 roku 

nie będą dostawać więcej niż 

2,9 tys. zł brutto. Po przekro-

czeniu tego progu będzie obo-

wiązywała zasada „złotówka 

za złotówkę”. A więc jeśli ktoś 
będzie otrzymywał z ZUS np. 

3 tys. zł brutto, dostanie do-

datkowe świadczenie, ale ob-

niżone o 100 zł. Gdy będzie 

dostawał 3,2 tys. zł brutto, to 

jego dodatkowe świadczenie 
będzie mniejsze o 300 zł itp. 

 13. i 14. emeryturę mają 

dostawać osoby pobierające 

świadczenia z ZUS, ale też rol-

nicy z KRUS czy emerytowani 
policjanci i żołnierze z Zakła-

dów Emerytalnych MSWiA 

oraz MON. 

Ile dostaną emeryci 

 Pełna 13. i 14. emerytu-

ra ma wynieść po 1,2 tys. zł 
brutto i być wypłacana bez 

podatku. 

 Dodatkowe pieniądze – 

jak zapewniają rządzący – nie 

będą wliczane do dochodu 
przy ubieganiu się o zasiłki z 

pomocy społecznej czy doda-

tek mieszkaniowy. A więc, po-

dając dochód na członka ro-

dziny, mamy prawo nie 

uwzględniać dodatku. 
 Z dodatkowych świad-

czeń nie będzie też można do-

konywać potrąceń i egzekucji. 

To ważne dla seniorów, którzy 

wpadli w pętlę zadłużenia. 
 

Leszek Kostrzewski  
21 października 2019  

(Ciąg dalszy ze strony 20) 

O  jej wysokości decydują 

dwa wskaźniki: inflacja w 

gospodarstwach emeryckich 
(czyli wzrost cen towarów, 

które kupują głównie emeryci) 

i nie mniej niż 20 proc. real-

nego wzrostu płac (czyli pod-

wyżki, które dostają pracow-

nicy) z roku poprzedzającego 

waloryzację. 

 Ale 14 września, w 
środku kampanii wyborczej, 

prezes PiS Jarosław Kaczyń-

ski zaprezentował nowy pro-

gram partii z rewolucyjną 

zmianą podwyżek świadczeń. 

„Zmodyfikujemy system walo-
ryzacji najniższych emerytur i 
rent. Emeryci i renciści o naj-
niższych świadczeniach otrzy-
mają waloryzację kwotową, 
żeby rosły jak najszybciej naj-
niższe świadczenia. Minimal-
na coroczna procentowa walo-

ryzacja emerytur i rent nie 
może być niższa niż 70 zł” – 

zapisali członkowie partii rzą-

dzącej w programie. 

(Ciąg dalszy na stronie 22) 

Powyborcza  
Waloryzacja emerytur 2020. 

http://wyborcza.pl/7,155287,25340918,przed-wyborami-pis-obiecal-hojniejszy-system-waloryzacji-emerytur.html#S.DT-K.C-B.1-L.1.foto 

W kampanii wyborczej PiS obiecał, że każdy emeryt otrzy-

ma minimum 70 zł podwyżki brutto. Teraz okazuje się, że 

to zbyt kosztowne dla budżetu. 
Leszek Kostrzewski 

http://wyborcza.pl/7,155287,25340918,przed-wyborami-pis-obiecal-hojniejszy-system-waloryzacji-emerytur.html#S.DT-K.C-B.1-L.1.foto
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emerytura, ZUS, waloryzacja 

emerytur, Jarosław Kaczyński  

Co roku w marcu ok. 9,7 mln 
emerytów i rencistów, osób na 

świadczeniach przedemerytal-

nych i kompensacyjnych cze-

ka na waloryzację. 

 O jej wysokości decydu-

ją dwa wskaźniki: inflacja w 
gospodarstwach emeryckich 

(czyli wzrost cen towarów, któ-

re kupują głównie emeryci) i 

nie mniej niż 20 proc. realne-

go wzrostu płac (czyli podwyż-
ki, które dostają pracownicy) z 

roku poprzedzającego walory-

zację. 

 

 Ale 14 września, w środ-

ku kampanii wyborczej, pre-
zes PiS Jarosław Kaczyński 

zaprezentował nowy program 

partii z rewolucyjną zmianą 

podwyżek świadczeń. 

 
„Zmodyfikujemy system walo-
ryzacji najniższych emerytur i 
rent. Emeryci i renciści o naj-
niższych świadczeniach otrzy-
mają waloryzację kwotową, 
żeby rosły jak najszybciej naj-
niższe świadczenia. Minimal-
na coroczna procentowa walo-
ryzacja emerytur i rent nie mo-

że być niższa niż 70 zł” – zapi-

sali członkowie partii rządzą-

cej w programie. 
 

Waloryzacja emerytur 2020. 

Zmiana planu 

 

 Po wygranych przez PiS 

wyborach okazało się, że ta 
podwyżka jest już nieaktual-

na. W przysłanym do 

„Wyborczej” wyjaśnieniu Mini-

sterstwo Rodziny, Pracy i Poli-

tyki Społecznej tłumaczy, że 

waloryzacja emerytur 2020 r. 
jest zaplanowana według 

obecnych zasad, a więc tylko 

na podstawie inflacji i wzrostu 

płac. 

 
„Z prognozowanych wielkości 
makroekonomicznych (...) wy-
nika, że wskaźnik waloryzacji 
emerytur i rent od marca 2020 
r. wyniesie nie mniej niż 
103,24 proc. Taka też wielkość 

została zapisana w projekcie 
ustawy budżetowej na rok 
2020” – pisze resort. To ozna-

cza, że podwyżka wyniesie 

3,24 proc. 

 
A dlaczego nie będzie zapo-

wiadanej w programie zmia-

ny waloryzacji? 

Zdaniem dr. Łukasza Wacła-

wika, specjalisty od ubezpie-
czeń społecznych, chodzi o 

koszty: 

– Premier zapewniał przez 

ostatnie miesiące, że przyszło-

roczny budżet będzie zrówno-

ważony. Ale już wiadomo, że 
nie będzie, bo Jarosław Gowin 

zapowiedział, że jego posłowie 

nie poprą podwyższenia 

składek ZUS dla osób 

zarabiających 8 tys. zł 
netto. Tymczasem rząd 

zaplanował już w budże-

cie z tego powodu 5,1 

mld zł. Hojniejsza walo-

ryzacja spowodowałaby 

kolejny uszczerbek – ok. 
2 mld zł. Postanowiono 

więc z niej zrezygnować. 

 

Co wycofanie się ze 

zmian oznacza dla eme-
rytów? 

Otóż ktoś, kto ma dziś 

np. 1300 zł emerytury, 

zamiast obiecanych 70 zł 

podwyżki, dostanie ok. 

42 zł, a ktoś, kto ma 
1500 zł, zamiast 70 zł będzie 

mógł liczyć na ok. 48 zł. 

 

A dodatek pielęgnacyjny? 

PiS w swoim planie ujawnio-
nym w czasie kampanii zapi-

sał też „stopniowe zwiększa-
nie wysokości dodatku pielę-

gnacyjnego”. Dziś wynosi on 

222 zł brutto i przysługuje 

osobom, które ukończyły 75 

lat. Teraz nikt z PiS o zwięk-
szaniu dodatku nie mówi. 

 Wciąż też nie wiadomo, 

co będzie z wypłatą w przy-

szłym roku 13. emerytury. 

Jarosław Kaczyński i premier 
Mateusz Morawiecki obiecali 

ją wypłacić, jeśli PiS wygra 

wybory. Problem w tym, że 

dodatkowe świadczenie nie 

jest uwzględnione w przyszło-

rocznym budżecie. 
 

 

Leszek Kostrzewski  
25 października 2019 

(Ciąg dalszy ze strony 21) 
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30  października 2018 r. 

TK (sygn. akt K 7/15) 

zakwestionował niekorzystne 

dla policjantów zasady nali-
czania ekwiwalentu za niewy-

korzystany urlop. TK orzekł, 

że artykuł art. 115a ustawy z 

6 kwietnia 1990 r. o Policji - w 

zakresie, w jakim ustala wyso-
kość ekwiwalentu pieniężnego 

za pierwszy dzień niewykorzy-

stanego urlopu wypoczynko-

wego lub dodatkowego w wy-

miarze 1/30 części miesięcz-

nego uposażenia - jest nie-
zgodny z art. 66 ust. 2 w 

związku z art. 31 ust. 3 zda-

nie drugie Konstytucji. Wyrok 

wszedł w życie 6 listopada 

2018 r. 
 

 Z informacji Rzecznika 

wynika, że wyrok ten do dziś 

nie został wykonany. Co do 

zasady - zgodnie z art. 114 

ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji - 
policjant zwalniany ze służby 

otrzymuje ekwiwalent pienięż-

ny za niewykorzystane urlopy 

wypoczynkowe lub dodatko-

we. Wyrok oznaczał wyelimi-
nowanie pewnego zakresu 

znaczeniowego art. 115a usta-

wy. Jak głosi uzasadnienie 

wyroku, „przyjęcie w art. 115a 

ustawy o Policji wskaźnika 

1/30 części miesięcznego upo-
sażenia policjanta oznacza, że 

wypłacanej policjantowi należ-

ności za jeden dzień niewyko-

rzystanego urlopu nie można 

nazwać rekompensatą ekwi-

walentną, co prowadzi do na-
ruszenia istoty corocznego 

płatnego urlopu chronionego 

przez art. 66 ust. 2 Konstytu-

cji”. Głosi on: "Pracownik ma 

prawo do określonych w usta-

wie dni wolnych od pracy i 
corocznych płatnych urlopów; 

maksymalne normy czasu 

pracy określa ustawa". W ta-

kim zakresie Trybunał uznał 

normę wynikającą z art. 115a 
za niezgodną z Konstytucją. 

Możliwe pozostaje zastosowa-

nie ekwiwalentnego mechani-

zmu wypłaty policjantowi re-

kompensaty za niewykorzy-

stany urlop wypoczynkowy 
proporcjonalnie do wymiaru 

urlopu wypoczynkowego, wy-

nikającego z art. 82 ustawy o 

Policji. Z obiegu prawnego wy-

eliminowana została określo-
na, niekonstytucyjna norma 

prawna. Przepis pozostał w 

mocy. Zaniechaniu ustawo-

dawcy w wykonaniu wyroku 

Trybunału towarzyszy wstrzy-

manie wypłat ekwiwalentu 
policjantom zwolnionym ze 

służby po 6 listopada 2018 r. -  

 

 W mojej ocenia praktyka 

taka, w zakresie, w jakim 
uniemożliwia skorzystanie z 

prawa do ekwiwalentu za nie-

wykorzystane urlopy wypo-

czynkowe odchodzącym ze 

służby policjantom, narusza 

ich prawa i wolności obywatel-
skie, w tym w szczególności 

art. 66 ust. 2 Konstytucji – 

podkreśla RPO. Identyczne 

przepisy istnieją w ustawie o 

Służbie Ochrony oraz w rozpo-

rządzeniu Prezesa Rady Mini-
strów w sprawie urlopów 

funkcjonariuszy Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego. 

Rzecznik zwrócił się do Mariu-

sza Kamińskiego - ministra 

spraw wewnętrznych i admini-

stracji oraz koordynatora 
służb specjalnych - o wyja-

śnienie zwłoki w podjęciu ini-

cjatywy ustawodawczej dla 

wykonania wyroku Trybuna-

łu. Poprosił też o podanie po-
wodów wstrzymania wypłaty 

ekwiwalentu funkcjonariu-

szom odchodzącym z policji po 

6 listopada 2018 r. RPO chce 

też wiedzieć, ile postępowań 

sądowych o wypłatę ekwiwa-
lentu za niewykorzystany 

urlop wytoczyli policjanci 

zwolnieni po 6.11.2018 r. 

 

 Funkcjonujące przepisy, 
dotyczące wysokości ekwiwa-

lentu, są niezgodne z Konsty-

tucją. „TK orzekł, że artykuł 

art. 115a ustawy z 6 kwietnia 

1990 r. o Policji - w zakresie, 

w jakim ustala wysokość 
ekwiwalentu pieniężnego za 

pierwszy dzień niewykorzysta-

nego urlopu wypoczynkowego 

lub dodatkowego w wymiarze 

1/30 części miesięcznego upo-
sażenia - jest niezgodny z art. 

66 ust. 2 w związku z art. 31 

ust. 3 zdanie drugie Konstytu-

cji. Wyrok wszedł w życie 6 

listopada 2018 r." - czytamy 

na stronie RPO. Jak informu-
je, wyrok ten, mimo upływu 

ponad roku, do dziś nie został 

wykonany. Wyrok, na który 

powołuje się RPO, "oznaczał 

wyeliminowanie pewnego za-
kresu znaczeniowego art. 

115a" wspomnianej ustawy o 

Policji. Zgodnie z jego uzasad-

nieniem, przyjęcie w tym arty-

kule" wskaźnika 1/30 części 

miesięcznego uposażenia poli-
cjanta oznacza, że wypłacanej 

policjantowi należności za je-

den dzień niewykorzystanego 

urlopu nie można nazwać re-

kompensatą ekwiwalentną, co 

prowadzi do naruszenia istoty 
corocznego płatnego urlopu 

(Ciąg dalszy na stronie 24) 

RPO dołącza do walki o ekwiwalent 
http://www.seirp.pl/rpo-dolacza-do-walki-o-ekwiwalent 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/policjanci-bez-ekwiwalentu-za-niewykorzystany-urlop-interwencja-rpo-w-mswia  

Policjanci bez ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. 

Rzecznik prosi MSWiA o wyjaśnienia.  

• Funkcjonariusze Policji, CBA, SOP skarżą się, że nie 

otrzymują ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany 

urlop 

• Taka sytuacja jest wynikiem niewykonania wyroku Try-

bunału Konstytucyjnego z 30 października 2018 r. 

• Narusza to prawa i wolności obywatelskie funkcjonariu-

szy, którzy wytaczają z tego tytułu procesy - wskazuje 
Rzecznik Praw Obywatelskich 

http://www.seirp.pl/rpo-dolacza-do-walki-o-ekwiwalent
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/policjanci-bez-ekwiwalentu-za-niewykorzystany-urlop-interwencja-rpo-w-mswia
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chronionego przez art. 66 ust. 

2 Konstytucji". "Pracownik ma 
prawo do określonych w usta-

wie dni wolnych od pracy i 

corocznych płatnych urlopów; 

maksymalne normy czasu 

pracy określa ustawa" - tak 

dokładnie brzmi artykuł na 
który powołał się TK. 

 

 W takim zakresie Trybu-
nał uznał normę wynikającą z 
art. 115a za niezgodną z Kon-
stytucją. Możliwe pozostaje 

zastosowanie ekwiwalentnego 
mechanizmu wypłaty policjan-
towi rekompensaty za niewy-
korzystany urlop wypoczynko-
wy proporcjonalnie do wymia-
ru urlopu wypoczynkowego, 
wynikającego z art. 82 ustawy 
o Policji. Z obiegu prawnego 
wyeliminowana została okre-
ślona, niekonstytucyjna norma 
prawna. Przepis pozostał w 
mocy.  
 

 Co więcej, "zaniechaniu 

ustawodawcy w wykonaniu 

wyroku Trybunału towarzyszy 
wstrzymanie wypłat ekwiwa-

lentu policjantom zwolnionym 

ze służby po 6 listopada 2018 

r.". 

 

 Jak podkreśla RPO, w 
jego ocenie "praktyka taka, w 

zakresie, w jakim uniemożli-

wia skorzystanie z prawa do 

ekwiwalentu za niewykorzy-

stane urlopy wypoczynkowe 
odchodzącym ze służby poli-

cjantom, narusza ich prawa i 

wolności obywatelskie, w tym 

w szczególności art. 66 ust. 2 

Konstytucji". Identyczne prze-

pisy istnieją w ustawie o Służ-
bie Ochrony oraz w rozporzą-

dzeniu Prezesa Rady Mini-

strów w sprawie urlopów 

funkcjonariuszy Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego. W 
związku ze sprawą, rzecznik 

zwrócił się do ministra spraw 

wewnętrznych i administracji 

oraz koordynatora służb spe-

cjalnych, czyli Mariusza Ka-

mińskiego, "o wyjaśnienie 
zwłoki w podjęciu inicjatywy 

ustawodawczej dla wykonania 

wyroku Trybunału". W piśmie 

pojawiła się również prośba o 

podanie powodów wstrzyma-
nia wypłaty ekwiwalentu 

funkcjonariuszom odchodzą-

cym z policji po 6 listopada 

2018 r. RPO chce również wie-

dzieć, ile postępowań sądo-

wych o wypłatę ekwiwalentu 
za niewykorzystany urlop wy-

toczyli policjanci zwolnieni po 

6 listopada 2018 r.  

 

Walka trwa.  
 Przypomnijmy, że do 

MSWiA trafił w połowie wrze-

śnia br. dezyderat w sprawie 

petycji odnoszącej się do me-

c h a n i z m u  o b l i c z a -

nia wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego za jeden dzień 

niewykorzystanego urlopu wy-

poczynkowego lub dodatkowe-

go funkcjonariuszy. Resort ma 

w ciągu 30 dni odnieść się do 
dezyderatu sformułowanego 

przez sejmową Komisję do 

Spraw Petycj, a zmiany w me-

chanizmie obliczania ekwiwa-

lentu powinny zostać wprowa-

dzone do porządku prawnego 
możliwie jak najszybciej. Jak 

mówił we wrześniu w Sejmie 

przewodniczący NSZZ Poli-

cjantów, Rafał Jankowski, 

upływa już prawie rok od cza-
su wydania wyroku przez Try-

bunał Konstytucyjny, a w tym 

czasie duża grupa funkcjona-

riuszy jest pozbawiana należ-

nego im ekwiwalentu. Jan-

kowski wyraził również obawę, 
że MSWiA może nie odnieść 

się do zaproponowanego dezy-

deratu zbyt szybko, bo resort 

miał okazję zrobić to przy oka-

zji zmian w ustawie o Policji, 
jednak z tej okazji nie skorzy-

stał. Jankowski zastanawiał 

się też, czy zwłoka nie wynika 

zwyczajnie z braku odpowied-

nich środków na załatwienie 

tego problemu. W dyskusji 
głos zabrał wtedy również 

przedstawiciel Biura Rzeczni-

ka Praw Obywatelskich To-

masz Oklejak, który zazna-

czył, że RPO otrzymuje wiele 

skarg dotyczących kwestii 
ekwiwalentu zarówno od 

funkcjonariuszy Policji, jak i 

Służby Ochrony Państwa, 

Straży Granicznej i Centralne-

go Biura Antykorupcyjnego. 
NSZZ Policjantów nie zapomi-

na oczywiście o sprawie. 10 

października 2019 r. w War-

szawie odbyło się posiedzenie 

Zarządu Głównego NSZZ Poli-

cjantów, podczas którego 
omówiono m.in. informację 

Prezydium o aktualnych wy-

stąpieniach z wnioskami o 

zmiany legislacyjne zarówno 

do Komendanta Głównego, 
Ministra Spraw Wewnętrz-

nych, jak również Sejmu 

Rzeczpospolitej Polskiej. Naji-

stotniejsze z nich, jak piszą 

związkowcy, dotyczą właśnie 

m.in. problemu wypłaty ekwi-
walentu za niewykorzystany 

urlop. Jak pisał InfoSecuri-

ty24.pl we wrześniu br., wy-

daje się, że z uwagi na wybory 

i czas potrzebny na ukonsty-
tuowanie się nowo powołane-

go rządu, realna szansa na 

powrót do tematu zmian w 

kwestii mechanizmu wylicza-

nia ekwiwalentu za niewyko-

rzystany urlop, pojawi się do-
piero pod koniec roku. 

 

Marta Rachwalska 
m.rachwalska@defence24.pl 

Data: 2019-10-10 
 

Załączniki:  
Wystąpienie do MSWiA ws ekwiwalentu 
pieniężnego za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy w slużbach.pdf 

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/
files/Wyst%C4%85pienie%20do%
20MSWiA%20ws%20ekwiwalentu%
20pieni%C4%99%C5%BCnego%20za%
20niewykorzystany%20urlop%
20wypoczynkowy%20w%20slu%C5%
BCbach.pdf 

https://www.infosecurity24.pl/rpo-
dolacza-do-walki-o-ekwiwalent-za-
niewykorzystany-urlop?
fbclid=IwAR3xM5Yj2o863ZpHoymHo
bTQrCP5LQJ70iI6mEouL2Z9i2FVCq7
4z-wyf4w#.XaF0aDiIEIw.facebook 

(Ciąg dalszy ze strony 23) 

mailto:m.rachwalska@defence24.pl
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20do%20MSWiA%20ws%20ekwiwalentu%20pieni%C4%99%C5%BCnego%20za%20niewykorzystany%20urlop%20wypoczynkowy%20w%20slu%C5%BCbach.pdf
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20do%20MSWiA%20ws%20ekwiwalentu%20pieni%C4%99%C5%BCnego%20za%20niewykorzystany%20urlop%20wypoczynkowy%20w%20slu%C5%BCbach.pdf
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20do%20MSWiA%20ws%20ekwiwalentu%20pieni%C4%99%C5%BCnego%20za%20niewykorzystany%20urlop%20wypoczynkowy%20w%20slu%C5%BCbach.pdf
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20do%20MSWiA%20ws%20ekwiwalentu%20pieni%C4%99%C5%BCnego%20za%20niewykorzystany%20urlop%20wypoczynkowy%20w%20slu%C5%BCbach.pdf
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20do%20MSWiA%20ws%20ekwiwalentu%20pieni%C4%99%C5%BCnego%20za%20niewykorzystany%20urlop%20wypoczynkowy%20w%20slu%C5%BCbach.pdf
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20do%20MSWiA%20ws%20ekwiwalentu%20pieni%C4%99%C5%BCnego%20za%20niewykorzystany%20urlop%20wypoczynkowy%20w%20slu%C5%BCbach.pdf
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20do%20MSWiA%20ws%20ekwiwalentu%20pieni%C4%99%C5%BCnego%20za%20niewykorzystany%20urlop%20wypoczynkowy%20w%20slu%C5%BCbach.pdf
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20do%20MSWiA%20ws%20ekwiwalentu%20pieni%C4%99%C5%BCnego%20za%20niewykorzystany%20urlop%20wypoczynkowy%20w%20slu%C5%BCbach.pdf
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20do%20MSWiA%20ws%20ekwiwalentu%20pieni%C4%99%C5%BCnego%20za%20niewykorzystany%20urlop%20wypoczynkowy%20w%20slu%C5%BCbach.pdf
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20do%20MSWiA%20ws%20ekwiwalentu%20pieni%C4%99%C5%BCnego%20za%20niewykorzystany%20urlop%20wypoczynkowy%20w%20slu%C5%BCbach.pdf
https://www.infosecurity24.pl/rpo-dolacza-do-walki-o-ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop?fbclid=IwAR3xM5Yj2o863ZpHoymHobTQrCP5LQJ70iI6mEouL2Z9i2FVCq74z-wyf4w#.XaF0aDiIEIw.facebook
https://www.infosecurity24.pl/rpo-dolacza-do-walki-o-ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop?fbclid=IwAR3xM5Yj2o863ZpHoymHobTQrCP5LQJ70iI6mEouL2Z9i2FVCq74z-wyf4w#.XaF0aDiIEIw.facebook
https://www.infosecurity24.pl/rpo-dolacza-do-walki-o-ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop?fbclid=IwAR3xM5Yj2o863ZpHoymHobTQrCP5LQJ70iI6mEouL2Z9i2FVCq74z-wyf4w#.XaF0aDiIEIw.facebook
https://www.infosecurity24.pl/rpo-dolacza-do-walki-o-ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop?fbclid=IwAR3xM5Yj2o863ZpHoymHobTQrCP5LQJ70iI6mEouL2Z9i2FVCq74z-wyf4w#.XaF0aDiIEIw.facebook
https://www.infosecurity24.pl/rpo-dolacza-do-walki-o-ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop?fbclid=IwAR3xM5Yj2o863ZpHoymHobTQrCP5LQJ70iI6mEouL2Z9i2FVCq74z-wyf4w#.XaF0aDiIEIw.facebook
https://www.infosecurity24.pl/rpo-dolacza-do-walki-o-ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop?fbclid=IwAR3xM5Yj2o863ZpHoymHobTQrCP5LQJ70iI6mEouL2Z9i2FVCq74z-wyf4w#.XaF0aDiIEIw.facebook
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W yniki mamy, jakie ma-

my. Rzecz jasna, spo-

dziewaliśmy się czegoś innego. 
Spodziewaliśmy się zmiany. 

Zmiany na lepsze. Czyli – ge-

neralnie, odsunięcia pislamu 

od władzy. Nie wyszło. Przy-

najmniej na razie. Nie wyszło, 

ale przecież braliśmy to pod 
uwagę. Nie to, że chciałbym 

akurat nas usprawiedliwiać, 

bo w moim przekonaniu nasze 

środowisko w swojej większo-

ści bardzo się zaangażowało w 
kampanię wyborczą. A i głoso-

wało dobrze. Przede wszyst-

kim na LEWICĘ, a przynajm-

niej na ugrupowania opozycyj-

ne. Ale, jak widać, nasza tzw. 

siła sprawcza odpowiada 
mniej więcej naszemu wieko-

wi, a jakby mniej odpowiada 

naszym chęciom. 

 Czy to znaczy, że chcę 

Was namawiać do przywdzia-
nia worów pokutnych i posy-

pywania siwych/łysych głów 

popiołem? 

 Absolutnie nie. Wręcz 

przeciwnie. Proponuję tylko, 

żeby popiołu nie marnować i 
zachować go na okazję posy-

pania symbolicznych mogił 

tych, których w przyszłości 

pochowamy – również symbo-

licznie, czyli obecnych pozor-
nych zwycięzców. Dlaczego 

pozornych – dowiecie się moi 

drodzy – Koleżanki i Koledzy, z 

dalszego ciągu tej pisanki. 

Również dla nich zarezerwuj-

my wory pokutne, bo w czymś 
trzeba będzie ich pochować. 

Na ich trumny szkoda lasu. 

Zresztą może go zabraknąć, 

jeśli w tym tempie będzie wy-

cinany. Gwoli informacji – w 

okresie rządów pislamu tzw. 
plany rębne, czyli plany pozy-

skania masy drzewnej 

(okropnie bezduszne określe-

nie), były z roku na rok zna-

cząco zwiększane. Co więcej – 
tak zwany wiek rębny sosny, 

który w okresie PRL został 

wywindowany do poziomu 120 

lat, w ostatnim trzech latach 

zjechał do poziomu 80 lat. Po 

pretekstem zgoła durnym: ja-
koby sosna powyżej 80 roku 

życia już nie przyrastała na 

tyle znacząco, żeby to miało 

wpływ na jakość i rozmiar jej 

drewna. Co więcej – jakoś tak 
od 2016 roku nagle w naszych 

lasach zaczęły grasować nie-

bezpieczne szkodniki, szcze-

gólnie na obszarach prawem 

chronionych (Puszcza Biało-

wieska, Puszcza Karpacka w 
okolicach Przemyśla, obrzeża 

różnych mniejszych ścisłych 

rezerwatów przyrody). Szkod-

niki przenosiły się z wiatrem, 

czy jakoś tak. W każdym razie 
ich zasięg był wielki. Co działo 

się dalej z pozyskanym w ten 

sposób drewnem – trzeba tra-

fu wyjątkowo cennym, bo po-

chodzącym z ponad stuletnie-

go starodrzewu, nie wiadomo. 
Wszystko przykrywa mgła. 

Pochodna mgły smoleńskiej. 

Taki nowy termin naukowy z 

zakresy meteorologii pislam-

skiej. Trudno się z tej mgły 
wykałapućkać. No chyba, że 

jest się członkiem sekty wia-

domej. Jej bóg naczelny na 

pewno wskaże kierunek wyj-

ścia. Na pewno słuszny i 

prawdziwy. 
 I tu wracamy na właści-

wą ścieżkę. Ścieżkę boga. Po-

noć bogów nie wolno krytyko-

wać, ani nawet oceniać. Ale ja 

jestem starym ateistą i te za-

sady mnie nie obowiązują. Co 
więcej, mam je po prostu w… 

(tej nobilitowanej przez Wań-

kowicza). Dlatego też będę bo-

ga oceniał. 
 Otóż, w moim przekona-

niu bóg ma świadomość, że 

przegrał te wybory. I to nie 

dlatego, że nie osiągnął więk-

szości konstytucyjnej, co rze-
czywiście mogło mu dać wła-

dzę absolutną. Co więcej, 

obecna przegrana jest efek-

tem, może bardziej pochodną, 

niż efektem, wygranej w wybo-

rach do europarlamentu. Tam 
stanął do walki i wygrał 

„kwiat intelektualny” pislamu. 

I ten „kwiat”, który miał po-

móc w zwycięstwie październi-

kowym, zwyczajnie zawiódł. 
Owszem, sporadycznie niektó-

re „kwiatki” się angażowały, 

ale nie czuło się w tym entu-

zjazmu. One już po prostu 

dostały od boga to, czego 

chciały. A kadencja w Brukse-
li trwa bodaj pięć lat. Nie wia-

domo, czy będzie do czego i do 

kogo wracać. Boga może już 

nie być. Albo już może nie być 

bogiem. No, to po cholerę się 
nadymać i udawać zaangażo-

wanie, skoro w danej sytuacji 

bóg może im skoczyć tam, 

gdzie klient może pana maj-

stra w dupę pocałować 

(Kabaret Dudek w wykonaniu 
niezapomnianej trójki Kobu-

szewski, Gołas i Michnikow-

ski). 

 Bóg ma świadomość, że 

jego brukselska ekipa już się 
usamodzielniła, okrzepła i go 

zwyczajnie nie potrzebuje. A z 

pozostałych „kwiatów intelek-

tualnych” w kraju nie da się 

już wiele wykrzesać. Zresztą 

wiele z nich okazuje się być 
kwiatami zatrutymi. Dziwnie 

ukorzenionymi. Nie zakorze-

nionymi w partii – matce, ale 

pokrętnym systemem korze-

niowym związanymi z innymi 

bytami, na przykład prawdzi-
wie mafijnymi.  

(Ciąg dalszy na stronie 26) 

List pierwszy powyborczy 

Do Koleżanek i Kolegów 

emerytów wszystkich służb mundurowych PRL i RP 
„...nie ważne, kto i jak głosował, ważne kto liczy głosy...”  

(Józef Wissarionowicz Stalin) 

No, to i po wyborach. Mamy to – mniej, lub bardziej szczę-

śliwie, już poza sobą. A i odpocząć był też czas. Myślę, że 

najwyższa pora na pewne refleksje i próbę podsumowania 
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  Robert Biedroń w jed-

nym ze swoich wystąpień w 

czasie kampanii wyborczej 
spuentował to, moim zdaniem 

bardzo trafnie: każde państwo 

ma swoją mafię. Ale jest jeden 

wyjątek. Jest kraj, w którym 

państwo jest w całości wła-

snością mafii. To Polska. Z 
każdym dniem przybywa prze-

słanek na prawdziwość tej 

puenty.  

 Sukces, jak wiadomo, 

jest przedsionkiem klęski. I 
bóg też to wie. Wie, że na suk-

ces zapracowały też przystaw-

ki z Gowinem i „zerem” na 

czele. Ten ich współudział, czy 

też współsukces, dał im siłę i 

akces do rozmów z bogiem o 
nowym podziale wpływów. A 

może bardziej prawdziwie mó-

wiąc, do zwiększenia udziału 

w łupach. A że apetyt rośnie w 

miarę jedzenia, zarówno Go-
win, jak i „zero” będą swoją 

przewagę stopniowo zwięk-

szać. Przez minioną kadencję 

budowali sobie bloki poparcia 

wewnątrz pislamu, teraz będą 

to chcieli zdyskontować. Za-
czną się wewnętrzne tarcia, 

wzajemne podchody. Więcej 

czasu będzie poświęcane na 

walki wewnętrzne, niż na za-
rządzanie państwem.  Zacho-

wanie jedynowładztwa przez 

boga będzie bardzo trudne i 

będzie wymagało z jego strony 

sięgnięcia do „teczek”, ale też 

do znaczących ustępstw w 
sferze władzy. W pewnym 

stopniu może to oznaczać kres 

dyktatury. A bóg dzielić się 

władzą nie lubi.  

Czy w tej sytuacji bóg będzie 
miał czas zająć się dokończe-

niem swoich pseudoreform? 

Czy „pochyli się” nad gotowy-

mi projektami ustaw wojsko-

wej i tzw. milicyjno zomow-

skiej?  No cóż – on sam może 
nie. Ale niejaki Zieliński, jeśli 

pozostanie w MSW, czy ogól-

nie w rządzie, na pewno spra-

wy nie zaniedba. Albo znajdzie 

się kolejny intelektualista kla-
sy Zielińskiego, czy też Su-

skiego. O takiej wielkości em-

patii, jak ci dwaj razem wzięci. 

Poczekamy, zobaczymy. Na 

razie musimy opancerzać się 

cierpliwością i dbać o zdrowie. 
To fizyczne. Bo o naszą psy-

chikę raczej bym się nie mar-

twił. I pilnie śledzić to, co w 

naszych sprawach będą decy-
dowały sądy. Na razie są pew-

ne symptomy, świadczące o 

tym, że mamy szanse na ko-

rzystne dla nas wyroku jesz-

cze tu, w kraju. A przynajm-

niej część z nas. Zobaczymy. 
 Napisałem wyżej, że bóg 

przegrał. Myślę, że Was prze-

konałem. Ale ktoś, do cholery 

te wybory wygrał. Wygrał ten, 

który ma od zawsze realną 
władzę w naszym pięknym 

kraju. Kościół. Ten instytucjo-

nalny. Ten z najgorszych 

snów. Kościół szamana z To-

runia i Flaszki z Gdańska. To 

także ten metropolity krakow-
skiego, poprzednio łódzkiego.  

 Bo to ten kościół liczył 

głosy. Choć liczył je przed lo-

kalami wyborczymi, ale sku-

tecznie. 
Czy mam rację? 

I to znów by było na tyle. 
Pozdrawiam serdecznie 

Marcin Szymański 
zebek86@interia.pl 

G azeta podaje, że skład 
orzekający decyduje, 

czy sąd przywróci byłemu 
funkcjonariuszowi emery-
turę w poprzedniej wysoko-
ści. "Część sądów czeka, aż 
Trybunał Konstytucyjny 
rozstrzygnie o zgodności z 
konstytucją przepisów ob-
niżających emerytury i ren-
ty, część sama dochodzi do 
wniosku, że obniżanie 
świadczenia bez badania 
winy zainteresowanego jest 
sprzeczne z konstytucją i 
zasadami Unii Europej-
skiej" - czytamy. 
 Według sądu orzeka-
jącego w sprawie świad-
czeń wobec byłego funkcjo-
nariusza w Częstochowie, 
uprawnienia emerytalne 

nie mogą być instrumen-
tem polityki represyjnej 
państwa. "Emerytura i ren-
ta należy się za służbę, a 
nie za sposób jej pełnienia. 
Jeśli zaś sposób doprowa-
dzał do popełnienia prze-
stępstwa, to możliwe jest 
odebranie prawa do emery-
tury" - podaje dziennik. 
 "Zdaniem składu 
orzekającego, obniżając 
świadczenie, naruszono 
prawo własności i prawo 
UE. Zgodnie zaś z tezą wy-
roku sędzia krajowy ma 
obowiązek stosowania 
praw podstawowych UE z 
pierwszeństwem przed pra-
wem krajowym" - czytamy 
dalej. 
 W e d ł u g 

"Rzeczpospolitej", wielu sę-
dziów woli jednak czekać 
n a  w y r o k  T K . 
"Ubezpieczeni kwestionują 
bowiem te same przepisy, o 
których konstytucyjność 
warszawski Sąd Okręgowy 
zapytał w styczniu 2018 r. 
(sygn. akt P 4/18). Byli 
funkcjonariusze składają 
jednak zażalenia. Ich zda-
niem sądy są uprawnione 
do rozstrzygnięcia zgodno-
ści z konstytucją przepisu, 
na podstawie którego orze-
kają. W razie uznania, że 
przepis jest niezgodny z 
ustawą zasadniczą, powin-
ny go pominąć" - informuje 
gazeta.  
 

piątek, 25.10.2019 

Sądy ws. emerytur funkcjonariuszy SB  
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/sady-podzielone-ws-emerytur-funkcjonariuszy-sb/jgbld69 

mailto:zebek86@interia.pl
https://wiadomosci.onet.pl/emerytura
https://wiadomosci.onet.pl/emerytura
https://wiadomosci.onet.pl/emerytury
https://wiadomosci.onet.pl/emerytury
https://archiwum.rp.pl/artykul/1414924-Esbeckie-emerytury-dziela-sady.html
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/sady-podzielone-ws-emerytur-funkcjonariuszy-sb/jgbld69
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C oraz więcej funkcjonariu-

szy odzyskuje pełne eme-

rytury wcześniej zmniejszone 

w wyniku ustawy dezubekiza-
cyjnej. Są na to cztery sposo-

by 

Sposób pierwszy – IPN 

To na podstawie opinii IPN o 

przebiegu służby obniżono 

świadczenia kilkudziesięciu 
tysiącom funkcjonariuszy do 

nawet 900 zł netto. Wystar-

czyło, że IPN uznał, że dany 

człowiek „pełnił służbę na 

rzecz totalitarnego państwa”. 
Teraz, aby odzyskać świadcze-

nie, trzeba się do IPN odwołać. 

Ile osób uzyskało już w ten 

sposób pozytywną opinię? 

„IPN anulował 279 informacji 

o przebiegu służby poprzez 
stwierdzenie, że osoba, której 

dotyczy informacja, nie pełniła 

służby na rzecz totalitarnego 

państwa...”. – taką informację 

Instytut wysłał do Federacji 
Stowarzyszeń Służb Mundu-

rowych RP.  

Federacja powołując się na 

prawo do informacji publicz-

nej, wystąpiła do Instytutu z 

pytaniami. 
– Cieszę się, że wreszcie po-

wiedzieli, w stosunku do ilu 

osób się pomylili, zmniejszając 

im emeryturę. Problem w tym, 

że domagaliśmy się też infor-
macji o powodach anulowania 

decyzji. To mogłoby pomóc 

innym osobom w podobnej 

sytuacji domagać się przywró-

cenia pełnego świadczenia. 

Niestety, takiej informacji nie 
dostaliśmy – mówi Zdzisław 

Czarnecki, szef Federacji Sto-

warzyszeń Służb Munduro-

wych RP. 

Orły Górskiego 

Większość osób, którym przy-
wrócono pełną emeryturę, to 

byli sportowcy zatrudnieni na 

fikcyjny etat w Milicji Obywa-

telskiej lub w organach Służ-

by Bezpieczeństwa. Choć ni-

gdy nie przekroczyli progów 
komendy wojewódzkiej MO 

czy instytucji Służby Bezpie-

czeństwa, a niektórzy nawet 

nie wiedzieli, gdzie oficjalnie 

pracują – po latach zostali 

uznani za współpracowników 
totalitarnego państwa. 

Fikcyjne, milicyjne etaty mieli 

m.in. piłkarze Górskiego, w 

tym Kazimierz Kmiecik (też 

obniżono mu emeryturę). 
Większość z nich odnalazła w 

archiwach ze swoich byłych 

miejsc zatrudnienia umowy o 

pracę w służbach bezpieczeń-

stwa wraz z dopiskiem 

„oddelegowany do pracy w 
klubie piłkarskim”. Właśnie 

temu jednemu zdaniu za-

wdzięczają wygraną. 

IPN przyznało się też do błędu 

przy obniżeniu renty rodzinnej 
dla wdowy po Marianie Nor-

kowskim, piłkarzu, który w 

latach 1958-60 grał w repre-

zentacji Polski i był uczestni-

kiem Igrzysk Olimpijskich w 

Rzymie w 1960 r. 
Też miał fikcyjny etat w Mini-

sterstwie Bezpieczeństwa Pu-

blicznego. To spowodowało, że 

wdowie po nim zmniejszono 

rentę o jedną trzecią. Kobieta 
zapewniała w odwołaniu, że 

jej mąż nikogo nie prześlado-

wał, nie podsłuchiwał i nie 

brał udziału w żadnych ak-

cjach bezpieki. Ostatecznie ZE 

MSWiA rentę podwyższył i wy-
płacił zaległe pieniądze. 

Sposób drugi – szef MSWiA 

Pokrzywdzeni mogą też wyko-

rzystać drugi sposób na wy-

granie sprawy – art. 8a usta-

wy dezubekizacyjnej. 
Artykuł ten daje szefowi 

MSWiA możliwość odstąpienia 

od decyzji, jeżeli ktoś krótko 

pracował w aparacie represji, 

wspierał opozycję lub po 1990 

r. szczególnie zasłużył się dla 

wolnej Polski i narażał dla niej 
zdrowie i życie. 

Z wnioskiem o przywrócenie 

emerytury zwróciło się do mi-

nistra 4669 osób. Przypomi-

nały, że ścigając morderców, 
rozpracowując mafię, tropiąc 

szpiegów, przysłużyły się wol-

nej Polsce i „zaufały nowemu 

państwu”. 

Według informacji z począt-

ków września już 39 osób od-
zyskało pełną emeryturę decy-

zją ministra.  

To niedużo, zważywszy, że do 

MSWiA wpłynęło 4669 wnio-

sków o cofnięcie obniżki. Mi-
nisterstwo nie śpieszy się jed-

nak z rozpatrywaniem skarg. 

Według naszych informacji 

rozpatrzyło do tej pory niewie-

le ponad 1 tys. wniosków. W 

większości odmownych decyzji 
resort nie podał nawet szcze-

gółowego uzasadnienia. 

Sposób trzeci  

– Sąd Okręgowy 

Większość osób, którym obni-
żono emeryturę nie, składała 

próśb do ministra, ale od razu 

odwołanie do sądu okręgowe-

go. 

W pięciu sprawach sądy wy-

dały wyroki korzystne dla 
funkcjonariuszy. 

Pierwszy wyrok Sądu Okręgo-

wego Wydziału Ubezpieczeń 

Społecznych w Warszawie za-

padł 4 marca. Przewodnicząca 
składu Jolanta Lewandowska 

uchyliła decyzję Zakładu 

Emerytalnego MSWiA o 

zmniejszeniu emerytury byłe-

mu funkcjonariuszowi Augu-

stynowi Skitkowi. 
Skitek jako funkcjonariusz SB 

współpracował w latach 80. w 

Gorzowie z „Solidarnością” i 

Kościołem, wynosząc najbar-

dziej tajne dokumenty bezpie-

ki. Razem z dwoma kolegami 
przekazywał osobiście kapela-

n o w i  g o r z o w s k i e j 

Jak odzyskać pełną emeryturę  
http://wyborcza.biz/biznes/7,147880,25355838,odwolania-do-ipn-i-sadu-jak-odzyskac-pelna-emeryture-po-dezubekizacji.html#S.main_topic-K.C-B.5-L.2.duzy 

Pięciu osobom przywrócono pełną emeryturę decyzją są-

dów. 39 kolejnych odzyskało świadczenie z polecenia szefa 

MSWiA, a w blisko 300 sprawach z decyzji o obniżce wyco-
fał się IPN. 

Leszek Kostrzewski 

http://wyborcza.biz/pieniadzeekstra/7,134263,24264964,trwa-emerytalna-nagonka-funduszy-mozesz-dostac-1700-zl-ulgi.html#anchorLink
http://wyborcza.biz/pieniadzeekstra/7,134263,24264964,trwa-emerytalna-nagonka-funduszy-mozesz-dostac-1700-zl-ulgi.html#anchorLink
http://wyborcza.biz/biznes/7,147880,24214312,czy-8-mln-polakow-nie-dostanie-w-marcu-podwyzek-rent-i-emerytur.html#anchorLink
http://wyborcza.biz/biznes/7,147880,25355838,odwolania-do-ipn-i-sadu-jak-odzyskac-pelna-emeryture-po-dezubekizacji.html#S.main_topic-K.C-B.5-L.2.duzy
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 „Solidarności” księdzu Witol-

dowi Andrzejewskiemu infor-

macje o planowanych akcjach 
bezpieki przeciw członkom „S” 

i niewygodnym duszpaste-

rzom. Dzięki niemu udało się 

uniknąć aresztowania wielu 

opozycjonistów. 

MSWiA obniżył mu emeryturę 
mimo zapisu, że karze nie 

podlegają funkcjonariusze, 

którzy współpracowali z opo-

zycją i Kościołem.  

15 maja przed sądem wygrał 
też Wojciech Raczuk, który 

został sześciokrotnie postrze-

lony przez bandytę i ledwo 

przeżył. 

Po postrzale do służby już nie 

wrócił, przez ponad rok się 
leczył. W czasie, gdy leżał w 

szpitalu, jego przełożeni 

awansowali go na stanowisko 

zastępcy kierownika komisa-

riatu milicji ds. polityczno-
wychowawczych. Chodziło o 

zwolnienie etatu w wydziale 

kryminalnym komendy i jed-

nocześnie spowodowanie, aby 

renta Raczuka była wyższa. 

Na nowym stanowisku oficjal-
nie był pięć miesięcy. Nigdy 

jednak go faktycznie nie objął, 

bo cały czas leżał unierucho-

miony w szpitalu. Sąd w Lu-

blinie nakazał przywrócić mu 
pełną rentę. 

Sposób czwarty – Trybunał 

Konstytucyjny 

Niestety większość sędziów 

zawiesza postępowania, tłu-

macząc, że musi poczekać na 
orzeczenie Trybunału Konsty-

tucyjnego. W Trybunale są 

obecnie dwa pytania sądów 

proszących o zbadanie, czy 

ustawa dezubekizacyjna jest 
zgodna z konstytucją. Problem 

w tym, że szefowa Trybunału 

Julia Przyłębska od lutego 

2018 r. nie wyznaczyła termi-

nu posiedzenia. 

Dlatego Rzecznik Praw Oby-
watelskich apeluje do sądów, 

aby nie zawieszały postępo-

wań, czekając na orzeczenie 

Trybunału.  

Mają takie prawo. – Sędziowie, 

jeśli uznają za zasadne, mogą 
wydać wyrok bez czekania na 

Trybunał. – mówi Tomasz 

Oklejak, naczelnik Wydziału 

Spraw Żołnierzy i Funkcjona-

riuszy w Biurze Rzecznika 
Praw Obywatelskich. 

Niestety, jak wynika z infor-

macji Sądu Okręgowego w 

Warszawie  przysłanych 

”Wyborczej”, 793 osoby już 

wyroku nie doczekają. Tyle 
bowiem spraw sądy musiały 

zawiesić z uwagi na śmierć 

skarżących się funkcjonariu-

szy. 

W sumie w sądzie jest 18 906 
odwołań. „Z tego 10 526 

spraw zostało zawieszonych z 

uwagi na pytanie do Trybuna-

łu” – jak dowiedzieliśmy się w 

Sądzie Okręgowym w Warsza-

wie (dane na koniec sierpnia 
2019). 

Z tego 3898 spraw Sąd Apela-

cyjny przekazał do rozpatrze-

nia innym sądom, m.in. w 

Piotrkowie Trybunalskim, Lu-
blinie, Olsztynie, Białymsto-

ku. 

Krótkotrwała służba 

Jedną ze spraw wygrał w Wo-

jewódzkim Sądzie Administra-

cyjnym w Warszawie pan Ma-
rek, który od 1983 r. pracował 

w Wojewódzkim Urzędzie 

Spraw Wewnętrznych. W 1990 

r. został pozytywnie zweryfiko-

wany i przyjęty do Urzędu 
Ochrony Państwa. Po prze-

kształceniu UOP pełnił służbę 

w Agencji Wywiadu. Cały czas 

awansował: służbę rozpoczął 

jako porucznik, a zakończył w 

stopniu podpułkownika. 
Większość służby w wolnej 

Polsce spędził na misjach za-

granicznych w Iraku i Iranie. 

Był oddelegowany do „zadań 

operacyjno-rozpoznawczych” i 
uczestniczył w operacjach 

związanych z sojuszniczymi 

zobowiązaniami Polski, za co 

został wyróżniony medalem 

„Za wybitne wyniki i zaanga-

żowanie”. W sumie w wolnej 
Polsce jako oficer AW służył 

12 lat, 7 miesięcy i 6 dni, w 

PRL – 6 lat. 

Mężczyzna odwołał się do mi-

nisterstwa. Tłumaczył, że 

spełnia wszystkie warunki art. 
8a – jego służba w PRL była 

krótkotrwała, a w wolnej Pol-

sce pracował rzetelnie, z nara-

żeniem zdrowia i życia. 

MSWiA jednak jego odwołanie 
odrzuciło. Uznało, że służba w 

PRL-u nie była krótkotrwała. 

Nie podało, ile konkretnie lat 

uznaje za służbę krótkotrwa-

łą. 

Poza tym resort stwierdził, że 
pan Marek nie „legitymował 

się wybitnymi osiągnięciami w 

służbie”, nie można też uznać, 

że w wolnej Polsce narażał 

zdrowie i życie. 
Sąd nie zgodził się z argumen-

tacją MSWiA. Przyznał, że 

przepisy art. 8a zawierają po-

jęcia niedookreślone, jak 

„krótkotrwała służba” czy 

„rzetelne wykonywanie zadań i 
obowiązków”. Ministerstwo w 

odmowach podwyższenia eme-

rytur nie może jedynie tłuma-

czyć, że ktoś nie spełnia tych 

kryteriów. Musi konkretnie 
uzasadnić swoje stanowisko. 

W przypadku pana Marka tak 

nie było. „Organ nie dopełnił 

ciążących na nim obowiąz-

ków” – czytamy w uzasadnie-

niu orzeczenia sądu, który 
cofnął decyzję MSWiA i naka-

zał ministrowi ponowne zba-

danie sprawy. 

Podobne decyzje sąd wydał w 

sześciu innych sprawach. 
– Moi klienci wygrali już przed 

Wojewódzkim Sądem Admini-

stracyjnym w Warszawie dwie 

sprawy związane z art. 8a – 

mówi Aleksandra Karnicka, 

radca prawny, prowadząca w 
swojej kancelarii kilkadziesiąt 

spraw związanych z ustawą 

dezubekizacyjną. – Znaczące 

jest zwłaszcza jedno orzecze-

nie, w którym sąd uznał, że 
dla spełnienia przesłanki rze-

telnego wykonywania obo-

wiązków służbowych nie jest 

konieczne udowodnienie wy-

konywania ich z narażeniem 

życia i zdrowia w stopniu 
kwalifikowanym, albowiem 

jest to element dodatkowy, a 

sama specyfika służby mun-

durowej powoduje już, że ta-

kie niebezpieczeństwo istnieje 

– dodaje. 
29 października 2019 
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Pierwszy wybór gwarancja – 

rękojmia czy gwarancja ? 

 Pierwszą decyzją wobec 
sprzedawcy w przypadku wy-

stąpienia wady jest wybór 

podstawy złożenia reklamacji. 

Ma to istotny wpływ na dal-

szej drodze dochodzenia rosz-

czeń wobec sprzedawcy lub 
gwaranta. 

Pamiętaj.  

Nie każdy produkt posiada 
gwarancję. Jest zazwyczaj 
udzielana przez producenta, 
np. sprzętu AGD lub innych 
urządzeń elektronicznych, 
bądź  różnych materiałów bu-

dowlanych. Proste przedmioty, 
takie jak odzież, obuwie, ko-
smetyki nie są objęte gwaran-
cją. Jednak jej brak nie elimi-
nuje możliwość złożenia rekla-
macji z tytułu rękojmi. Odpo-
wiedzialność sprzedawcy z 
tytułu rękojmi wynosi 2 lata 
licząc od daty wydania pro-
duktu. 
Ważna informacja 

 Spr z edawca ,  bądź 

przedsiębiorca nie może na-

rzucić Ci podstawy złożenia 
reklamacji. To konsument ma 

prawo wyboru czy skorzystać 

z uprawnień  rękojmi, albo 

gwarancji. Wybór przysługuje 

wyłącznie konsumentowi.  
Co więc wybrać ? 

 Rękojmia daje CI pew-

ność posiadanych uprawnień i 

możliwości dochodzenia rosz-

czeń wobec sprzedawcy. Gdy 

wybierzesz gwarancję, pole-
gasz w dużym zakresie na 

tym, co zostało w niej zapisa-

ne. Gwarant będzie starał się 

ograniczać swoją odpowie-

dzialność, czego nie może 

uczynić w przypadku skorzy-
stania z uprawnień rękojmi. 

Korzystamy z gwarancji wów-

czas, kiedy jej okres wynosi 

ponad 2 lata i nie możemy 

dochodzić już roszczeń z tytu-
łu rękojmi. Korzystanie z rę-

kojmi pomniejsza zawsze 

koszty procesu, bo zawsze 

spór będzie rozstrzygał Sąd w 

miejscu siedziby sprzedawcy, 

zaś przy gwarancji, będzie to z 
reguły miejsce siedziby przed-

siębiorcy. 

Przyczyny reklamacji – to 

głównie wada towaru 

Najczęstsze to zgodnie z usta-
wą : 

• towar nie ma właściwości, 

które produkt powinien 

mieć ze względu na cel 

oznaczony w umowie, kuch-

nia indukcyjna nie grzeje 

zgodnie z ustawieniem za-
kresu, telewizor nie zapisuje 

kanałów, szuflady nie za-

mykają się, itp., 

 

• towar nie ma właściwości, o 

których zapewniał sprze-

dawca. np. robot kuchenny 
nie posiada kompletu przy-

stawek, urządzenie wielo-

funkcyjne, nie posiada opcji 

skanowania, kserowania, 

itp. 
 

• Towar nie nadaje się do ce-

lu o którym poinformowałeś 

sprzedawcę przed zwarciem 

umowy, np. kupiłeś buty do 

biegania w trudnym terenie 

( o czym poinformowałeś 
sprzedawcę), a one się pod 

wpływem kontaktu z wodą 

się rozkleiły, 

 

• Towar został wydany w sta-

nie niezupełnym np. telewi-

zor nie miał pilota, telefon 
nie miał ładowarki, choć 

powinna być w zestawie. 

Pamiętaj. 

1/ Wskazane zasady dotyczą 
zarówno towarów fabrycznie 
nowych, jak i używanych – o 
ile zostały kupione u przedsię-
biorcy, 
2/ Przyczyną złożenia rekla-
macji nie mogą być wady, a 
których wiedziałeś w chwili 
zawarcia umowy, lub przed 

tranzakcją   zostałeś  poinfor-
mowany przez sprzedawcę. 
Do kogo zgłaszamy rekla-

mację ? 

 Reklamację z tytułu rę-
kojmi składamy do sprzedaw-

cy, który sprzedał na wadliwy 

towar. ( nie musi to być wła-

ściciel sklepu- wystarczy do-

wolny pracownik zatrudniony 
przez sprzedawcę) 

 Dane sprzedawcy są 

uwidocznione na paragonie 

fiskalnym, który zawsze musi 

wydać sprzedawca wraz z za-

kupionym towarem  
W jaki sposób składamy re-

klamację ? 

Najlepiej jest złożyć reklama-

cję na piśmie  u sprzedawcy 

w której należy sprecyzować 
swoje żądanie i opisać zaist-

niałą wadę. Ć Można rekla-

mację wysłać listem poleco-

nym ze zwrotnym potwierdze-

niem odbioru.  

Pamiętaj przysługują Ci pra-
wa zapisane w ustawie to: 

• Naprawa, 

• Wymiana, obniżenie ceny, 

• Odstąpienie od umowy i 

zwrot gotówki 

Termin rozpatrzenia reklama-

cji wynosi 14 dni, w przypad-

ku braku ustosunkowania się 

sprzedawcy do naszego żąda-
nia, sprzedawca musi rozpo-

znać reklamację zgodnie z na-

szym żądaniem z uwagi na 

uchybienie terminu. 

Ważne: 
 Aby złożyć reklamację, 

nie musisz posiadać paragonu 

fiskalnego. W celach dowodo-

wych mogą być to świadkowie, 
(Ciąg dalszy na stronie 30) 

Porady konsumenckie Zenona Królika 

REKLAMACJE KONSUMENCKIE 

Jeżeli kupiona rzecz ma wadę, konsument ma prawo do 

reklamacji. Przed jej  złożeniem warto zapoznać się z prze-

pisami . Prawa konsumenckie w głównej mierze uregulowa-
ne są w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. Najczęściej konsu-

menci nie wiedzą z jakiej formy reklamacji skorzystać 
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wydruki z karty płatniczej, 

wiadomości mailowe z po-
twierdzeniem zawarcia umo-

wy. Sprzedawca nie może uza-

leżniać przyjęcia reklamacji od 

dostarczenia paragonu fiskal-

nego. 

 Jaki jest okres odpowie-
dzialności sprzedawcy za wa-

dliwy towar ? 

 Odpowiedzialność sprze-

dawcy wynosi 2 lata od jego 

wydania ( nie mylić od daty 
sporządzenia faktury) 

Pamiętaj 

 Rozpoczęcie okresu od-

powiedzialności sprzedawcy 

następuje w chwili wydania 

towaru, a nie jego zakupu. 
Jest to ważna informacja w 

przypadku zakupu towaru 

przez internet ( najpierw doko-

nujemy zakupu, a po kilku 

dniach otrzymujemy towar 
dostarczony pocztą kurierską) 

Jaki jest termin złożenia 

reklamacji? 

 Reklamację z tytułu rę-

kojmi należy złożyć w ciągu 

roku od dnia zauważenia wa-
dy, ale najlepiej jest złożyć 

niezwłocznie po jej wykryciu 

Pamiętaj 

 Jeżeli stwierdzisz istnie-

nie wady fizycznej przed upły-
wem roku od dnia wydania 

rzeczy to przyjmuje się że wa-

da lub przyczyna jej powsta-

nia istniały w chwili wydania. 

 Konsumentowi przysłu-

gują uprawnienia nie tylko za 
wady fizyczne towaru ale rów-

nież wtedy gdy towar posiada 

wady prawne.  

Za jakie wady prawne może 

odpowiadać sprzedawca ? 
 Otóż sprzedawca ponosi 

odpowiedzialność za sprzeda-

ny towar który : 

• stanowi on własność osoby 

trzeciej – np. pochodzi z 

kradzieży 

• jest obciążony prawem oso-

by trzeciej – np. przysługuje 
jej prawo pierwokupu, 

• ograniczenie w korzystaniu 

z towaru – np. przedmiot 

sprzedaży został wcześniej 

zabezpieczony w sprawie 

karnej jako dowód w spra-

wie  

Czy podczas składania re-
klamacji wymagane jest po-

siadanie opakowania po pro-

dukcie? 

 Nie trzeba posiadać opa-

kowania, w który produkt się 

znajdował w momencie jego 
wydania. Warto towar  wła-

ściwie zabezpieczyć aby nie 

uległ uszkodzeniu w czasie 

transportu  

Czy konsumentowi przy-
sługuje reklamacja z tytułu 

nieprawidłowego montażu 

 Montaż także możesz 

reklamować 

 Wadą fizyczną sprzeda-

nego produktu jest również 
nieprawidłowy montaż i uru-

chomienie, jeżeli: 

• montaż został wykonany 

przez sprzedawcę lub osobę 

trzecią za którą on ponosi 

odpowiedzialność ( np. spe-

cjaliści do montażu zostali 
wynajęci przez sprzedawcę) 

• wykonałeś sam, ale zgodnie 

ze wskazówkami zapisany-

mi w instrukcji, którą wrę-

czył Ci sprzedawca 

Co możesz żądać od sprze-
dawcy? 

 Można żądać od sprze-

dawcy  demontażu  i ponow-

nego zamontowania w celu 

usunięcia wady lub wymiany 

towaru na nowy 
Ważne 

 Jeżeli koszt demontażu i 

ponownego 

zamontowa-

nia jest wyż-
szy od ceny 

sprzedanego 

towaru, to 

możesz: 

zostać zobo-

wiązany do 
poniesienia 

k o s z t ó w 

przewyższa-

jących tę cenę albo 

zażądać od sprzedawcy za-
płaty części kosztów demon-

tażu i ponownego zamonto-

wania do wysokości ceny 

sprzedanego towaru i doko-

nać czynności we własnym 

zakresie 

Transport wadliwego towaru 

Konsument dostarcza wadliwy 
towar do sprzedawcy aby on 

mógł dokonać oceny zasad-

ność roszczeń. Rzecz należy 

odesłać na adres wskazany w 

umowie, a jeżeli takiego miej-

sca nie ma to tam gdzie został 
towar wydany. Ze względu na 

rodzaj towaru lub jego sposób 

zamontowania, konsument 

udostępnia sprzedawcy miej-

sce gdzie on się znajduje. Je-
żeli sprzedawca nie odbierze 

wadliwego towaru, konsument 

może go odesłać na jego koszt 

i ryzyko. 

Pamiętaj 
Nie masz obowiązku przycho-
dzić do sklepu, w którym zło-
żyłeś reklamację aby zapo-
znać się ze stanowiskiem 
sprzedawcy. To na sprzedaw-
cy spoczywa ustawowy obo-
wiązek dostarczenia i umożli-
wienia Ci zapoznania się z 
jego stanowiskiem w terminie 

zawitym 14 dni ( liczą się dni 
kalendarzowe). Sprzedawca 
nie może sam dokonywać 
zmian tego terminu, chyba , że 
konsument na przedłużenie 
tego terminu wyrazi zgodę  

 
Opracował: 

Zenon Królik 
Koordynator Regionalnego 
Ośrodka Konsumenckiego 

W Olsztynie  
 

Adres w Olsztynie 

ul. Tarasa Szewczenki 1, Olsztyn 

Tel. (22 299 60 90, wew. 4) 

 e-mail : olsztyn@dlakonsumenta.pl   

Godzin otwarcia ośrodka 

www.dlakonsumenta.pl. 

(Ciąg dalszy ze strony 29) 

mailto:olsztyn@dlakonsumenta.pl
http://dlakonsumenta.pl/
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W ojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Olsztynie, 

znana z wielu ciekawych ini-

cjatyw kierowanych do senio-

rów, zorganizowała spotkanie 
mające na celu „oswojenie” 

przez seniorów posiadanych 

przez nich smartfonów. Urzą-

dzenie, które powoli zastępuje 

tzw. „komórki” przystosowane 
jedynie do prowadzenia roz-

mów i wysyłania wiadomości 

tekstowych, sms-ów, staje się 

powoli osobistym kompute-

rem. Urządzeniem, które se-

nior nie zawsze, bez porady 
potrafi opanować - tyle w nim 

funkcji, programów i wszela-

kich dodatków. Temu zapano-

waniu nad smartfonem, roz-

poznaniu jego wielorakich 
funkcji i możliwości posłużyło 

spotkanie w WBP w Olsztynie. 

 Członkowie SEiRP i ich 

rodziny wzięli udział w tym 

pożytecznym ze wszech miar 

spotkaniu, prowadzonym z 
taktem i dużą dozą cierpliwo-

ści przez znacznie młodszych 

organizatorów. To także jedna 

z okazji do integracji środowi-

ska mundurowego z innymi 

seniorami i środowiskami. 
Jerzy K. Kowalewicz 



-  32  - 

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 10(114)2019 

 

T rzygodzinna impreza pod-

sumowująca Warmińsko-

Mazurskie XXI Dni Rodziny 

(program fety na następnej 
stronie) odbyła się w sali 

Urzędu Wojewódzkiego w 

Olsztynie. Patroni: Marszałek 

Sejmiku - Gustaw Marek 

Brzezin (na foto poniżej), Wo-

jewoda, Metropolita lub ich 
przedstawiciele w przemówie-

niach ocenili i dotychczasowe 

osiągnięcia akcji i przedstawili 

swoje wizji Rodziny. Imprezę 

zorganizowano by najbardziej 
aktywnych propagatorów tego 

„państwowego”, obecnie pro-

mowanego, czyli obowiązują-

cego modelu pokazać, po-

chwalić, nagrodzić. Były 

uśmiechy, kwiaty, oklaski, 

występ kabaretu „starszych 

pań” i torby z nieujawnionymi 

publice nagrodami. 

N ajbardziej jasno, chociaż 
nie bardzo zwięźle, przed-

stawił model Polskiej Rodziny 

wicewojewoda Sadowski. Otóż 

wg słów wicewojewody, Polska 

Rodzina przeżywa obecnie 

kryzys polegający na tym, że 
jej, tej Rodziny skład i układ 

jest zmieszany, zaburzony, 

niezgodnych z państwowym, 

katolickim ideałem zaleca, by 

była ona: 

• wierząca 

• składać się ma z zaślubio-

nych sobie małżonków i ich 
dzieci (bez podania ich ilo-

ści), babć, wujków itd. 

• Kobieta/małżonka jest gło-

wą Rodziny, a mąż/

mężczyzna zarabia na god-

ne życie całości.  
Przekładając na zrozumiałe 

„zasady” wicewojewody można 

przyjąć że: 

• żona/kobieta siedzi w do-

mu w kuchni i niańczy 

dzieci, a mąż/mężczyzna 

przynosi do domu wszystko 

co na jego utrzymanie jest 

konieczne; 

• W skład Rodziny wchodzą 

ich własne dzieci, żadne 
tam przysposobione, z in 

vitro, czy z poprzednich 

małżeństw; 

• Powyższe zasady wypływa-

ją oczywiście z zasad wiary, 

wiadomo jakiej, i tylko tej 

jednej obowiązującej, zaka-
zującej przecież: rozwodów 

- chyba, że poprzedni oże-

nek był non consumatum, 
więc uniemożliwiało pro-

kreacyjnych figli. 

Nie, nie było nic o: LGBT, tę-
czy, płciowości zmiennej, czy 

innych zboczeniach. Może dla-

tego, że dzieciaki nieletnie by-

ły na imprezie. 

 A po co, w jakim celu, 

byłem tam wraz z „prawidłową 
żoną”? Na zaproszenie, gdyż 

jako przedstawiciel SEiRP w 

Olsztynie jestem członkiem 

Społecznej Rady Seniorów 

przy Marszałku Wo-
j ewódz twa .  Na 

szczęście udział w 

jakimkolwiek gre-

mium nie wyłącza 

zdrowego rozsądku, 

opierającego się 
wszelkiej indoktry-

nacji. 

Jerzy K. Kowalewicz  
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S potkanie ustalono na 25 

października, oczywiście 
bieżącego 2019 roku. Miało 

ono miejsce w lokalu o nazwie 

„Kaflarnia” - jak się słusznie 

domyślacie kiedyś był tu za-

kład wytwarzający kafle do 

pieców. Powiem tylko, że poza 
kaflami (terakotą) na podłodze 

kafli tam żadnych nie widzia-

łem, no może są gdzieś ukry-

te. Widziałem za to ciekawe, 

bo rzadkie, połączenia drew-
nianych belek i drewniany 

strop nad salą. 

 Początkowo, go zasiedli-

śmy za stołami gdzie przygoto-

wano na obrusach zestawy 

talerzy, sztućców, szklanek i 
szklaneczek, nie za bardzo 

mogliśmy się słyszeć bo w sali 

obok odbywała się huczna 

impreza urodzin lub imienin 

pięcio–sześciolatka lub latki. 
Oczywiście dzieciaki miały 

jakąś odpowiednią dla nich 

m u z y k ę . 

Czas im 

umilał i 

z a b a w ę 
moderował 

jakiś smok 

ale zauwa-

żyłem, że 

płci żeń-

skiej. 
 N i e 

l i c z y ł e m 

ani też nie 

pytałem ilu jest członków koła 

ani ilu przybyło. Olek był nie 
za bardzo zadowolony z fre-

kwencji. Wielu ponoć w roz-

mowie z nim przybycie dekla-

rowało a nie przybyło. Więc …

więc ja tu nic komentował nie 

będę. 
 Generalnie jakiś oficjal-

nych wystąpień i tzw. części 

gadanej nie było. No prezes 

Olek poinformował krótko o 

przebiegu spotkania Zarządu 
Wojewódzkiego SEiRP, a i ja 

się dorwałem do zaprezento-

wania siebie – po uzgodnieniu 

oczywiście z prezesem. 

 A potem? A potem było 

gadanie ludzi ze sobą, w pod-
grupach. 

 Na spotkaniu Koła nie 

byłem nigdy. Nie jestem człon-

kiem SEiRP. Tym samym dzię-

kuję Tobie Olku za zaprosze-
nie. 

 Wydawało mi się, że ra-

czej znam 

w s z y s t -

kich ludzi 

pracują-
cych kie-

dyś w tu-

t e j s z e j 

jednostce. 

Jakże ja 

się myli-
łem. Oka-

zuje się, 

że facetów znam ale nie zna-

łem szanownych małżonek 

ludzi, którzy niestety już ode-

szli. Wiele wieści, że ich już 

nie ma bardzo mnie zaskoczy-
ło. 

Cześć ich pamięci! 

 No więc gadałem, gada-

łem i jeszcze raz gadałem. Z 

wieloma dziewczynami i face-
tami, Koleżankami i Kolegami. 

Wydawało mi się, że znam w 

miarę dobrze historię i życio-

rysy wielu z nich. Okazało się, 

że nie znam. Ale kilka bardzo 

ciekawych historii poznałem. 
Nie, nazwisk tu nie będzie jak 

i nawet jakiejś mgły z tych 

historii. Powiem tylko, że mo-

rał z tych opowiadań-

wspomnień jest dla mnie taki, 
że o kilku ludziach tutejszych 

zmieniłem zdanie z plus na 

minus ale o wielu dowiedzia-

łem się rzeczy bardzo pozy-

tywnych. 

 Pozwolę sobie teraz na 
wspomnienie, że jednym z mo-

ich rozmówców był Józek, 

obecnie chyba jeden z najdłu-

żej pracujących w biskupiec-

kiej jednostce. Marzy mi się 
aby namówić go do zwierzeń, 

opowiadań i wysiłku aby od-

tworzył z pamięci przeszłość. 

Aby opisać ludzi i historie 

związane z jednostką bisku-

piecką. 
Dziękuję Józeczku za  

rozmowę. 

 

Pozdrawiam Was wszystkich. 

Dziewczyny i Facetów. 
Jeżeli mnie kiedyś jeszcze za-

prosicie przyjdę, ale tym ra-

zem odpowiednio się przygo-

tuję. Wezmę także dobry apa-

rat aby zrobić Wam fotki. 

 
 
 
 

 
 

Mietek Malicki 
27.10.2019 r. 

 

Spotkanie w „Kaflarni” 
Na tydzień przed pewną datą mam telefon od Olka Kotar-

skiego prezesa Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 

Policyjnych w Biskupcu, na marginesie mojego Kolegi, któ-
ry (zaskoczenie) zaprosił mnie na spotkanie z członkami (i 

członkiniami oczywiście) Koła. 

Mieczysław Malicki 
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ZADĘCIE 

Licznych moich rodaków,  
nie wszystkich na szczęście,  
Nałóg wyolbrzymiania toczy 
 i zadęcie. 
Obce im są całkiem  
„proporcjum mocium panie”  
Z łódeczki transatlantyk uczynić 
   są w stanie. 
Kiedy już się rozpędzą,  
  wtedy nie ma końca, 
Nababa zrobią nawet  
  z największego golca, 
Z krętacza polityka  
  - arcywizjonera, 
Najwyższej klasy talent  

  z miernego rapera, 
Generałów na pęczki  
  już się produkuje. 
Pasja tytułomanii też się  
   dobrze czuje. 
Ministrem tytułuje się,  
  nie wiedzieć czemu, 

Kogoś, kto funkcję  
 pełnił dosyć dawno temu. 
Więc kiedy znowu dojdzie do kadr 
   fluktuacji, 
Wyrzucania ze stołków,  
  nowych nominacji, 
Pół kraju będzie sąsiadom  
  się rano kłaniało: 
-Witam panie ministrze,  
  czy dobrze się spało? 
Są też słowa które wielką  
  zrobiły karierę: 
„Super” i „Tysiąclecia”,  
 nie potrzeba wiele  
Zachodu, by się tego przedrostka 
    dorobić, 
Tromtadraci wszystkiego potrafią 
   dowodzić. 
Jest więc już tysiąclecia  
  bardzo liczne grono: 

Papież, trener sportowy  

  i prezydent z żoną, 
Pewien ojciec dyrektor,  
  także jego dzieło 
Zwane jest tysiąclecia  
 (wówczas się poczęło). 
Chrzest tysiąclecia, bitwy,  
  królów także paru, 
Również znany producent  
   maxi pisuaru. 
Nawet pewien Misiaczek  
  też jest tysiąclecia, 
A na dodatek jeszcze  
 pieszczochem stulecia. 

W owczym pędzie, amoku,  
 wciągnięto na listę  
Detektywa, a nawet  

  antyterrorystę. 
„Suprów” też nie brakuje,  
  jest ich od cholery, 
Są więc super skandale  
  i super kariery  
Z dnia na dzień powstające,  
 bo z super nadania,  
Super też są boiska  
  i super podania  
W czasie meczów sportowych  
 i często pod stołem,  
Kiedy sprawy w urzędach  
  toczą się z mozołem. 
Są super polityczni  
  manipulatorzy. 
Także super lekarze  
  oraz super chorzy, 
Którzy w super szpitalach  
  super są leczeni  
I w super karawanach  
  stamtąd wywożeni. 
Są super księży fury  
  i super kazania, 
Super ludzkie maszynki  

  są do głosowania. 
Dla super niekumatych  
  bałamutne sztuczki 
Są z super parówkami  
 oraz super stłuczki  
Super puszek po piwie,  
w super doświadczeniach  

Dla super naiwniaków  
  do super wierzenia. 
Super są korki w miastach,  
 w jezdniach super dziury, 
Są super fanatycy,  
  super kreatury 
Na super ważnych stołkach,  
  i są super rządy, 
Zaś każdy w nich minister  
 też jest super mądry. 
Są super polowania;  
  także kaczy kuper 
Dla wielu swych czcicieli  
 jest wprost arcysuper. 
Karmiony propagandą  
  codziennie rządową, 
Ze żyje mi się świetnie,  
  wierzę jej na słowo, 
Bo wszak poczciwcy z rządu  
  przysięgę składają, 

Ze mnie, czyli narodu,  

 kłamstwem nie skarmiają. 
Jednak są u nas także super  
   niedowiarki. 
Usuwał u mnie majster  
  awarię chłodziarki. 
Przekonuję go, że super nam  
   się teraz żyje, 
A on usta wykrzywia  
  i ze mnie się ryje. 
NIe owija w bawełnę lecz idzie  
   na skróty: 
- Zgadzam się, że jest super,  
 lecz czemu do dupy!? 

 
POLSKIE BAGNO, CZYLI… 
I TAK BO KOŃCA ŚWIATA 

Prapradziad pod Grunwaldem  
  bronił polskiej racji. 
Ukochanie Ojczyzny przekazał  
   potomnym — 
Krwi jej nie żałowali,  
 nikt się tym nie chwalił, 
Bo ród to był waleczny,  
  ale bardzo skromny. 
Kircholm, Wiedeń Powstania:  
    Śląskie, 
Wielkopolskie...  
Wszędzie o sprawę polską  
  z całych sił walczyli, 
Aż tu, niespodziewanie,  
 w imię nowej prawdy  
Rodzinę i nazwisko sławy  
  pozbawili  
Małoznaczni badacze,  
  lizodupcy władzy, 
Ogłosili wszem wobec:  
 - wróbel nam zaćwierkał, 
Że obecnego wodza  
  protestów narodu 
Dziad, niecnota był w partii  

  towarzysza Gierka. 
* * * 

Minęło lat znów „coś tam”...  
  inni nekrofile  
Klupy alias nochale  
  w aktach zatopili... 
Szukają choć poszlaki,  

  byleby ją znaleźć, 
Dodać smaczek... byleby...  
  no, i jest... trafili!!! 
Tatuś pana ministra,  
 w niedawnej przeszłości, 
Posłem był, vel - przyciskiem do 
  zagłosowania.  
Zwykła menda, prostaczek - który 
  za złotówkę  
Miał wszystko: honor, imię,  
 godność do sprzedania. 

* * * 

I tak wciąż, w nieskończoność; 
 raz jedni, raz drudzy,  
Wąchają cudze tyłki,  
  poszukując smrodu. 
Dla nich tylko ten zapach,  
  to woń życiodajna... 
I na nim wciąż budują  
  morale narodu. 

(Ciąg dalszy na stronie 37) 
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 HOMOI HEJTERUI 

Na twarzy maska, w sercu jad, 
Pod maską dziki wzrok się kryje, 
Z ust bucha wciąż kloaczny  
   smród,  
Płyną fekalia i pomyje. 
Przed komputerem siedzi on... 
Lub ona - to ta sama mierność, 
Prostactwo i honoru brak; 
Gwiazdą przewodnią  
  jest nikczemność! 
Na biurku - w ich żargonie  
    - syf, 

Puszki po piwie, petów wzgórek. 
Skołtunionego mózgu żer, 
Szarych, nielicznych  

  w nim komórek 
Na jeden nastawionych cel, 
(Z przepracowania wciąż  
  przegrzane),  
Kogo poniżyć, opluć...  
Jak Sprawić, by życie miał  
   spaprane? 
Na kogo wskazać - ten to Żyd, 
(Kołtun tym hasłem wręcz  
    szafuje), 
Na pewno czarną wołgę ma 
Chrześcijańskie dzieci w niej  
   morduje. 
Komu podrzucić, że to gej, 
W domu urządza szwancparady; 
Kogo obrzucić „k” i ,,ch(a)”, 
Kogo oczernić hańbą zdrady? 
O kim napisać, że to śmieć, 
Bo był w przedszkolu za komuny, 
lewactwa jadem przesiąkł tam, 
Czerwone znów chce  
  wzniecać łuny. 
Komu rodziców wepchnąć w gnój, 
Jak czyimś dzieciom  

  zniszczyć życie?... 
Kołtun losami ludzi gra 
Bawiąc się przy tym wyśmienicie. 
Szczyt jego marzeń - zadać cios 
Bejsbolem obelg i potwarzy, 
Tak, by ten opluwany ktoś, 
Żyć dalej już nie odważył. 

Na własną, głowę wkłada nimb 
Najwierniejszego Boga sługi, 
Rycerza prawdy - jemu Pan Po-
wierzył rolę swej maczugi. 
Patriotyzmem tryska wręcz, 
To dla Ojczyzny się poświęca, 
Pluje, wyzywa, dręczy, łże, 
Sprawy dorabia lub przekręca. 
Prostak, któremu nie jest wstyd, 
Że gwałci język swój ojczysty, 
Zamienia go w zwyczajny chlew 
(Ten niewątpliwie jest mu bliski). 
Od błędów w wpisach roi się,  
Niechlujstwo jest na każdym  
    kroku, 
Czy mowy własnej nie szanując 
Można być szczerym patriotą? 
Żaden bohater, zwykły tchórz, 
Który przyłbicy nie odkrywa, 
Odwagi, choć za gram, mu brak 

Gębę starannie swą ukrywa. 
Sprzedaj na dziwka obu płci Wy-
cenia swoje „wdzięki” nisko, 
Wpisy sprzedaje za złotówkę, 
Gotowa za nią jest na wszystko. 
Ma jednak fanów duży tłum, 
Który mu wierzy bez zwątpienia. 
Hej ter - inaczej gnida, skunks, 
W podobnych skunksów  
  ich przemienia. 
 
PRAWA DEMOKRACJI 

Pies w nocy jął ujadać,  

  słysząc głośne ryki, 
To sąsiad wracał z knajpy.  
  Był dobrze wypity, 

I wędrując do domu w samym  
  środku nocy  
Zawodził, ile tylko miał  
 w swych płucach mocy. 
Psie szczekanie na chwilę  
  bełkot zagłuszyło. 
Co śpiewaka do pasji  
  wręcz doprowadziło. 
Był radnym i tak zwaną  
 grubą rybą w gminie. 
Więc bez chwili namysłu  
  dał wygawor psinie. 
Kto ci kundlu pysk w nocy  
  otworzyć pozwolił?! 
Ludzie śpią, ty jazgoczesz!... 
Dość tej samowoli! 
To skandal, o tej porze  
  żeby psy szczekały! 
Ścierwa się demokracji  
  zbytnio nawąchały, 
I praw się domagają:  
Spuścić ich z łańcuchów, 
Żryć dawać, by nie miały  
 czasem pustych brzuchów, 

I żeby szczekać mogły  
  zgodnie z ich naturą, 
Basem, albo dyszkantem  
   i z koloraturą. 
Ja wam dam wasze prawa!  
 - chłopek się rozjuszył  
I swoim gardłowaniem znowu  

  psa zagłuszył.  
Potoczył się do domu,  
tam zjadł pół konserwy  
I cztery setki wypił  
  na stargane nerwy. 
Zmówił pacierz . 
Nim zasnął,  
 tak poprzysiągł sobie: 
Nie spocznę nim z kundlami  
  porządku nie zrobię. 
Na zwołanej niezwłocznie  
  nadzwyczajnej sesji, 
Rada gminna przyjęła  
 bez żadnych refleksji, 
Iż wprowadza się nakaz  
  na mocy uchwały, 
Żeby psy w porze nocnej  
  więcej nie szczekały, 
Pod karą dużej grzywny,  
  a nawet odstrzału... 

Tak wiele radni mieli w sobie  
   potencjału 
Intelektualnego, że jeszcze dodali, 
Co zrobić, jeśliby psy posłuchać 
   nie chciały  
I olały ich dekret zadzierając  
    łapę... 
Należy wówczas drutem  
  obwiązać psią japę. 
Tak jak Rada orzekła, tak też się  
   i stało  
Odtąd już żadne psisko nocą  
   nie szczekało. 

Czemu więc cisza nocna  
  jest wciąż zakłócana, 
I dzikie pienia słychać  

  do białego rana?... 
To radny, podchmielony,  
 śpiewem wieś raduje  
Powracając do domu. 
Nikt złości nie czuje. 
Nie skarży się na wrzaski,  
 wszak to ich kochany  
Radny, przez nich samych  
  na funkcję wybrany. 
A, że lubi pośpiewać,  
tak jak rzadko który... 
Nie dziw, wszak przewodniczy  
  Komisji Kultury. 
Konkluzja:  
Bardzo często prawa demokracji, 
Są wykorzystywane w jej  
   dekapitacji. 
Niejeden manipulant  
  zwyczajną ustawą, 
Uzyskuje do wszystkich  
  nieprawości prawo. 
Na przykład zadrutuje  
 twarze konkurentom,  
Łamiąc normy współżycia.  

I jest krową świętą,  
W którą lud bałwochwalczo  
  będzie zapatrzony, 
Choćby wciąż z ust jej  
 słyszał fałszywe kancony. 
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Konto Bankowe Zarządu Wojewódzkiego 

STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH 

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

Nr konta: 67 2030 0045 1110 0000 0416 2430 

Dane do faktur /wzór/ 

STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH 

ZARZĄD KOŁA W OLSZTYNIE 
10-542 OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 41 

NIP: 8512442679 

Na okładce: 

Strona I: Nagrobki z cmentarza św. Józefa w Olsztynie 
Strona II: Aleksander Kotarski 

Prezes Koła SEiRP w Biskupcu, Warmia i Mazury 

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 niżej. 

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

http://seirp.olsztyn.pl/ 
E-mail: zwseirp_olsztyn@wp.pl, tel. kom. 606 427 396 lub 519 340 125. 10-542 Olsztyn, ul. Dąbrowsz-

czaków 41 tel. 89 522 56 00 w każdą środę w godz. 10.00-12.00 

Bezpłatną Pomoc Prawną 
 w zakresie prawa konsumenckiego  

można uzyskać 

w Regionalnym Ośrodku Konsumenckim w Olsztynie,  
przy ul. Tarasa Szewczenki 1, tel. 605-335 404. 

W poniedziałki, wtorki i środy 

Spotkania proszę umawiać telefonicznie  

https://issuu.com/obizwseirpolsztyn
http://www.seirp.pl/olsztyński-biuletyn-informacyjny
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/OBI/OBI096.pdf
http://seirp.olsztyn.pl/
mailto:zwseirp_olsztyn@wp.pl
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http://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/wolnytekst/157,Gazetka-Informator.html 

http://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/wolnytekst/157,Gazetka-Informator.html
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http://www.seirp.pl/biuletyn-informacyjny-zg-seirp 

http://www.seirp.pl/biuletyn-informacyjny-zg-seirp

