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MIESIĘCZNIK ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W OLSZTYNIE 

Rozenek 
- o SN 

„Ryś” 
 - o szarym braku 

Sykut 
- o powstaniu MO 

Rudnicki 
- o micie GP 

Ziętal 
 - o bohaterach  

  i kanaliach 

Widack 
 - o bijącym sercu 

Czarnecki 
- list do TK 

Czuchnowski 
Kostrzewski 
- o tym co się stanie 

Gałczyńska 
- o służbie na rzecz 

Szymański 
- o cudzie mniemanym 
- o tym co dalej 

Malicki 
- o kolejnym razie 

Domańska-

Paluszak 
- o zdarzeniu się 

Duda 
- o działaniach SEiRP 

Kapkowski 
- pisz list 

Walenciak 
- o państwie... 

 

 
Limeryk radosny 
Drzewa dusze mają 
Oblicza skrywają 
Aż dziecię niewinne 
Pokaże je innym 
Wtedy ożywają. 
 

         JKK 
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Tadeusz Miciuła 

Prezes Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Lublinie 
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Od Redakcji 

W 
rześniowe OBI w artykułach, w części 
informacyjno-prawnej, skupia się na 

dwóch bardzo ważnych dla środowi-

ska mundurowego tematach: 

 Jeden z nich wynika wprost z rocznicy 

powstania Milicji Obywatelskiej 7 października 

1944 r. Rocznicy i formacji, która nie jest obec-
na w historiografii nie mówiąc już o tradycji 

Policji. Nie istnieje formacja, brak jest tradycji, 

ale służących w MO funkcjonariuszy jeszcze 

sporo trzyma się życia. Nie pracują już w Poli-

cji, są na emeryturach - na emeryturach i ren-
tach rodzinnych znacznie okrojonych karnie za 

służbę Polsce, za służbę „państwu totalitarne-

mu” - jak określono okres zbiorowej odpowie-

dzialności. 

 W tej części tematycznej znajdziecie Pań-

stwo także teksty o Policji Granatowej i jej 
działalności w okresie II Wojny Światowej. Ta 

formacja, powstała jako: Policja Polska Gene-

ralnego Gubernatorstwa (z niem. Polnishe Poli-
zei im Generalgouvernement) została powołana 

17 grudnia 1939 r. rozporządzeniem Hansa 

Franka, generalnego gubernatora.  
 Tego fragmentu historycznego w polskiej 

policji też się nie eksponuje w tradycji, prze-

rzucając most do tzw. „korzeni” czyli Policji 

Państwowej (w skrócie PP) - powołanej na mo-

cy ustawy z dnia 24 lipca 1919 roku o policji 

państwowej, która dokonała unifikacji wcze-
śniej istniejących formacji policyjnych Milicji 

Ludowej, powołanej dekretem Naczelnika Pań-

stwa Józefa Piłsudskiego w dniu 5 12 1918 r. 

Okazuje się, że dowolnie, na potrzeby politycz-

ne „dobrane korzenie” pominęły „Milicję Ludo-
wą”, jak i ich twórcę Józefa Piłsudskiego. 

 

K 
olejny dział OBI zawiera dalszy ciąg za-

biegów o niwelowaniu tragicznych skut-

ków ustaw dezubekizacyjnych. Na obec-
nym etapie Sąd Najwyższy odniósł się w swojej 

uchwale do tzw. II Ustawy Dezubekizacyjnej 

kwestionując przepis mówiący o tym, że można 

karać obniżeniem emerytury wszystkim, którzy 

w latach 1944 - 1990 służyli „na rzecz państwa 

totalitarnego”. 
 Wielu autorów, w swoich dysertacjach 

rozważa: Co dalej? - z tą uchwałą Sądu Naj-

wyższego począć i co postanowi zależny do rzą-

dzących Trybunał Konstytucyjny, który odkła-

da z miesiąca na miesiąc, z roku na rok wyda-
nie orzeczenia w sprawie: Czy ustawa dezube-

kizacyjna zgodna jest z Ustawą Zasadniczą. 

 Uporczywe uchylanie się od wydania 

orzeczenia w tej sprawie mogło by być grote-

ską, gdyby nie tragiczne skutki trwania i dzia-

łania tej ustawy dla tysięcy byłych emerytów 
mundurowych. 

 Sądy wprawdzie od czasu do czasu wyda-

ją orzeczenia przywracające odebrane karnie 

części emerytur i rent rodzinnych, ale chodzi 

tutaj o likwidację ustawy naruszającej: prawa 
nabyte, zasady nie działania prawa wstecz, czy 

też zawarowanych ustawowo praw człowieka i 

obywatela, no i to co najważniejsze, jak uwa-

żam, stosuje odpowiedzialność zbiorową. 

N 
a koniec felietonu chciałbym Wszyst-

kim Państwu życzyć jak najlepszego 
zdrowia w tych ciężkich do egzystencji 

czasach pandemii. Bądźcie zdrowi i Wasze Ro-

dziny niech nie szukają miejsc gdzie można się 

spotkać z koronawirusem. 

 Do spotkania za miesiąc w OBI 

 
Jerzy K. Kowalewicz 

Spis treści miesięcznika 

..3. Od Redakcji – Jerzy K. Kowalewicz 

..4. Geneza i powstanie Milicji Obywatelskiej  
      – Piotr Sykut 
  6. Granatowi policjanci – bohaterowie i kanalie  
      – Norbert Ziętal 
  8. Mit granatowej policji   – Janusz Rudnicki 
11. Bijące serce partii    – Jan Widacki 
12. List (22.) do represjonawanych. Sąd Najwyższy  
naszym Bohaterem          – Andrzej Rozenek 
13. O szarości i braku optymizmu    – „Ryś” 
14. List otwarty do Sędziów Trybunału Konstytucyjnego  
     – Zdzisław Czarnecki 
17. Co się stanie? Gdy Trybunał uzna dezubekizację za 
zgodną z konstytucję? 
  – Wojciech Czuchnowski, Leszek Kostrzewski 

19. Wyrok SN w sprawie dezubekizacji   
    – Magdalena Gałczyńska 
21. Kryterium „służby na rzecz totalitarnego państwa”. –  
  Spisanie ustnego uzasadnienia wyroku 

26. Obniżenie wysokości policyjnej renty inwalidzkiej 
27 Cud mniemany…    - Marcin Szymański 
28. Kolejny raz?!    – Mieczysław Malicki 

29. To bardzo ważne!   – Biuro ZG SEiRP 

30. To się zdarzyło naprawdę!!!   
   – Jolanta Domańska-Paluszak 
31. Informacja    – Antoni Duda 
34. List gen. Andrzeja Kapkowskiego – Andrzej Kapkowski 
35. Państwo prawa kontra państwo PiS  
     – Robert Walenciak 
36. Znaczenie uchwały. – Komisja Prawna FSSM RP 
37. I co dalej?    – Marcin Szymański 
39. PiS się głowi    – Leszek Kostrzewski 
40. Spoglądanie z puszczy – Janusz Maciej Jastrzębski 
41. Przez pięć rzek    – Józef Landowski 
42. Do spotkania    – Bohdan Makowski 

44. „Kołtuni”    – Janusz Maciej Jastrzębski 
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W 
 poszczególnych miej-
scowościach inicjatywa 
organizowania milicji 

należała najczęściej do dowódców 
wojsk radzieckich. Początkowo 
MO opierała się kadrowo na par-
tyzantach Armii Ludowej, a jej 
pierwszym i długoletnim komen-
dantem był dowódca AL Franci-

szek Jóźwiak. Funkcjonariuszem 
MO mogła być tylko osoba o od-
powiednim obliczu klasowym i 
ideowym. Stopniowo milicję cał-
kowicie podporządkowano partii 
komunistycznej, natomiast jej 
szeregi „oczyszczono” z przedwo-

jennych policjantów, żołnierzy AK 
i członków innych organizacji 
uznanych przez komunistów za 
wrogie.  
W latach 1945-1946 na krótko 
przyjęto do MO około 1000 poli-

cjantów przedwojennych, których 
wykorzystano do przeszkolenia 
milicjantów, a następnie zwolnio-
no i często represjonowano. W 
latach 1949-1954 MO była całko-
wicie podporządkowana Ministro-
wi Bezpieczeństwa Publicznego, 
co korespondowało z koncepcją 
stalinowskiego państwa totalitar-

nego.  
Zbrodniczy charakter funkcjono-
wania MBP skompromitował nie 
tylko samą „bezpiekę” ale również 
milicję. Na fali „odwilży” zlikwido-
wano MBP i utworzono w to miej-
sce Ministerstwo Spraw We-

wnętrznych, natomiast „bezpiekę” 
ukryto odtąd w strukturach MO.  
 Taka forma organizacyjna 
MO dotrwała, nie licząc symbo-
licznych raczej zmian w lipcu 
1983 r., do momentu zlikwidowa-
nia Milicji Obywatelskiej w 1990 
r.  
 
Powstanie Milicji Obywatelskiej 
w Bydgoszczy  

Bydgoszcz została wyzwolona 
spod okupacji niemieckiej w 
dniach 22-27 stycznia 1945 r. 
siłami radzieckiej 47 Armii i 1 
Armii Wojska Polskiego. Już 24 
stycznia z inicjatywy dowódcy 
sowieckiego płka Malutina zwoła-
no wiec ludności miasta i przy-
stąpiono do organizowania władz 

miejskich. Jednocześnie miejsco-
wi działacze i aktywiści przystę-
powali do tworzenia różnego ro-
dzaju organizacji mających zabez-
pieczyć spokój i bezpieczeństwo 
publiczne do czasu unormowania 
się sytuacji, nazywanych milicja-

mi samorzutnymi. Tam, gdzie 
„oblicze klasowe” milicji samo-
rzutnej nie odpowiadało władzom 

centralnym, miejscowa organiza-
cja była „wypierana” dzięki 
„życzliwości i bratniej pomocy” 
sowieckich komendantów wojen-
nych miast i doradców wojsko-
wych.  
 Napływ ochotników spowo-
dował, że w krótkim czasie na 
terenie Pomorza organy te liczyły 
18-20 tys. członków. W samej 
Bydgoszczy liczebność milicji do-
chodziła do 1600 osób, zgrupo-
wanych w 14 komisariatach.  
 W miarę jak sowiecka ko-
mendantura wojenna przekazy-
wało administrowanie miastem 
władzom polskim, do Bydgoszczy 
zaczęli napływać funkcjonariusze 
i pełnomocnicy partii komuni-
stycznej i Rządu Tymczasowego, 
mający zorganizować i umocnić 
władzę ludową w mieście i woje-
wództwie. Przybyli między innymi 
również funkcjonariusze Mini-

sterstwa Bezpieczeństwa Publicz-
nego i Komendy Głównej MO w 
Warszawie.  
 W dniu 6 lutego przybyła 
180 osobowa grupa z ppłk. Ja-
nem Grabem-Wyderkowskim na 
czele, wcześniej, bo już 27 stycz-

POLICJA KUJAWSKO-POMORSKA  

GENEZA I POWSTANIE MILICJI OBYWATELSKIEJ 1944-1990  
http://www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb/informacje/historia-policji/historia-policji-1945/2997,Geneza

-i-powstanie-Milicji-Obywatelskiej-1944-1990.html 

Formalnie Milicję Obywatelską utworzono 7 października 1944 r. 
na mocy Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. 
Faktycznie formacja ta istniała już od lipca 1944 r. i rozpoczynała 
działalność na wyzwalanych stopniowo terenach. 

http://www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb/informacje/historia-policji/historia-policji-1945/2997,Geneza-i-powstanie-Milicji-Obywatelskiej-1944-1990.html
http://www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb/informacje/historia-policji/historia-policji-1945/2997,Geneza-i-powstanie-Milicji-Obywatelskiej-1944-1990.html


-  5  - 

Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XII, nr 9(125)2020 r. 

 

nia mianowanym Komendantem 
Wojewódzkim Milicji Obywatel-
skiej na Pomorze. W grupie tej, 
oprócz wypróbowanych działaczy 
komunistycznych, partyzantów 
Armii Ludowej i funkcjonariuszy 
„bezpieki”, było również około 20 
absolwentów nowo zorganizowa-
nej Szkoły Oficerskiej MO w Lu-
blinie.  
 Ich głównym zadaniem 
było przejęcie milicji samorzut-
nych, wyeliminowanie z nich 
członków nie zapewniających lo-
jalności wobec władz komuni-
stycznych, a następnie zorganizo-
wanie komendy wojewódzkiej MO 
i podległych jednostek. Cele te 
osiągnięto już latem 1945 r. Ppłk 

Grab-Wyderkowski został zastą-
piony na stanowisku komendan-
ta wojewódzkiego milicji z dniem 
1 sierpnia 1945 r. przez mjr. Ka-
rola Janikowskiego.  
 W kwietniu 1945 r. liczeb-
ność milicjantów w Bydgoszczy 

spadła do 561 funkcjonariuszy w 
6 komisariatach, natomiast rok 
później już tylko 309 funkcjona-
riuszy w 4 komisariatach. Z pracy 
w milicji zwalniano głównie osoby 
nie spełniające kryteriów klaso-
wych, tj. nie będące robotnikami 
fabrycznymi lub rolnymi albo 
chłopami małorolnymi. Wymóg 
ten dotyczył również rodziców 
milicjantów. Szczególnie chętnie 
przyjmowano do MO członków 
Polskiej Partii Robotniczej, której 
szeregi zaczęły się zwolna posze-
rzać ludźmi oczekującymi osobi-
stych korzyści z racji członkostwa 
w PPR. W 1947 r. już 64,5% 
funkcjonariuszy MO stanowili 
„PPR-owcy”. W początkowym 
okresie istnienia MO jej funkcjo-

nariusze borykali się głównie z 
brakiem jednolitych mundurów, 
wyposażenia służbowego i jakich-
kolwiek środków transportu.  
 Regułą było więc zdobywa-
nie umundurowania na własną 
rękę, jak również używanie do 
służby prywatnych rowerów. Mili-
cjanci nie mieli na przykład lata-
rek, kajdanek czy raportówek. Nie 
było natomiast problemów z zao-
patrzeniem w broń, otrzymywaną 
od wojska lub 
po prostu zbie-
raną w miej-
scach bitew i 
p o t y c z e k . 
 Komen-
da wojewódzka 

milicji posiada-
ła 1 samochód 
osobowy i 3 
c i ę ż a r ó w k i , 
natomiast tyl-
ko niektóre 
komendy miej-

skie i powiato-
we posiadały 
chociażby mo-
tocykl. Zaopa-
trzenie MO 
znacznie po-
prawiło się już 
od 1946 r., 
kiedy jednostki 
otrzymały po-
lowe mundury 
i wycofywane z 
wojska samo-
chody, głównie 
amerykańskie. 
Sytuacja poli-
tyczna Polski 
po wojnie spo-
wodowała, że 
głównym zada-

niem MO okazało się zwalczanie 
podziemia niepodległościowego i 
wspieranie SB w tych działa-
niach. Oczywiście determinowało 
to strukturę milicji poprzez dużą 
liczebność tzw. „plutonów opera-
cyjnych”, oraz powodowało zanie-
dbania w dziedzinie walki z prze-
stępczością pospolitą.  S t a n 
bezpieczeństwa w pierwszej deka-
dzie istnienia państwa po II woj-
nie światowej był bardzo niski. 
Przyczyniło się do tego głównie 

słabe przygotowanie milicjantów 
do służby milicyjnej, przedkłada-
nie przekonań politycznych nad 

ogólnymi kwalifikacjami kandy-
datów na funkcjonariuszy, oraz 
niski poziom zawodowy kadry 
dowódczej. Sytuacja zaczęła się 
poprawiać wraz z postępującym 
wyszkoleniem oraz wyodrębnie-
niem MO ze struktur MBP. Było 
to również zasługą normowania 
się położenia ekonomicznego spo-
łeczeństwa i sytuacji politycznej 
w państwie.  
 

Opracował:  
sierż. szt. dr Piotr Sykut 

2020-09-05,  
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F 
ormalnie Policja Polska Ge-
neralnego Gubernatorstwa 
(z niem. Polnishe Polizei im 

Generalgouvernement) została 
powołana 17 grudnia 1939 r. roz-
porządzeniem Hansa Franka, 
generalnego gubernatora. W Pol-
sce była bardziej znana jako poli-
cja granatowa, od koloru noszo-
nych mundurów. 
 
 Przez cały okres okupacji 
szeregi granatowych zasilane były 
głównie przez przedwojennych 
policjantów. Funkcjonariusze 
rekrutowali się oczywiście z poli-
cjantów mieszkających w GG lub 
na polskich ziemiach wcielonych 
do III Rzeszy. 
 
 Ci mieszkający na Kresach 
mieli mniej "szczęścia". Sowieci 
byli dla nich mniej pobłażliwy. 
Przed wojną policjant był elitar-
nym zawodem. Rosjanie uznali, 
że mogą zagrażać nowemu ładowi 
komunistycznemu na okupowa-

nych przez nich ziemiach II 
Rzeczpospolitej. Z tego powodu 
odbyły się masowe aresztowania 
policjantów i mordy na nich, 
m.in. w Ostaszkowie. Ich rodziny 
masowo wywożono na Syberię i 
Kazachstan. 

 
Odmowa służby oznaczała 
śmierć lub obóz koncentracyj-
ny.  

 Inne podejście miał oku-
pant hitlerowski. - Niemcy stwier-
dzili, że przedwojenny rząd polski 
nie wydał dekretu o mobilizacji 
policji na wypadek wojny i w wy-
niku tego uznali, że oficerowie 
policji państwowej nie są komba-

tantami, lecz urzędnikami, którzy 
tylko przez niedopatrzenie znaleź-
li się w obozach jenieckich - pisze 
autor strony internetowej na wi-
kipedii poświęconej Kazimierzowi 
Mięsowiczowi, przedwojennej po-
licjantowi pochodzącemu z Kor-
czyny pod Krosnem. 
 
 Niemcy nałożyli na żyją-
cych przedwojennych policjantów 
obowiązek służby w nowej Policji 
Polskiej GG. Odmowa lub porzu-
cenie służby było karane śmiercią 
lub zsyłką do obozu koncentra-
cyjnego. 

 Ocenia się, że w latach 
1940 - 1944 przez granatową po-
licję przewinęło się 16 do 18 tys. 
osób. Prawie wyłącznie Polaków. 
W ówczesnej policji istniała duża 
śmiertelność. Np. w roku 1942 
średnio co cztery dni ginął grana-

towy policjant. 
 
Guziki z orłem z koronie 

Przez cały okres okupacji grana-
towi używali przedwojennych 
mundurów i wyposażenia. Niem-
cy wprowadzili jedynie niewielkie 
modyfikacje. Na przełomie 
1939/40 usunięto polskiego 
orzełka z czapki. Zastąpiono go 
herbem miejskim lub powiato-

wym. 
 Jednak, co z punktu wi-
dzenia okupantów wydaje się nie-
zrozumiałe, aż do końca 1943 
orzełka w koronie policjanci dum-
nie nosili... na guzikach mundu-
rów. 

 Policjant na służbie miał 
pistolet lub karabin. Do tego pał-
kę. Funkcjonariusze nie posiada-

li, jak przed wojną, broni białej. 
W pierwszym okresie, polskie 
podziemnie często rozbrajało poli-
cjantów. Z czasem jednak Niem-
cy, za utratę broni, skazywali 
policjantów na śmierć. Dlatego w 
1942 r. dowództwo AK zabroniło 
rozbrajania granatowych stróżów. 
 Policjanci odpowiadali za 
utrzymanie bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego. Niemiecka 
policja wkraczała do akcji tylko 
wówczas, gdy wymagał tego 
"interes niemiecki". Niemcy nie 
pozwalali na zbytni rozwój struk-
tur polskiej policji. Kończyły się 
one na komendzie miejskiej lub 
powiatowej. 
 
 Jedynie w większych mia-
sta powoływano polską policję 
kryminalną, podporządkowaną 
niemieckiej kripo. Najbliżej na-
szego regionu taka jednostka ist-

niała we Lwowie. 
 
Współpraca  
z polskim podziemiem 

Ocenia się, że ok. 30 proc. grana-
towych policjantów ściśle współ-
pracowało z polskim podziemiem. 

W tym m.in. komendanci z Kro-
sna i Przemyśla. 
 
 Pochodzący z podkrośnień-
skiej Korczyny Kazimierz Mięso-
wicz był majorem Wojska Polskie-
go. W 1936 r. przeniósł się Policji 
Państwowej, do Komendy Głów-
nej w Warszawie. Otrzymał sto-
pień nadkomisarza, wówczas od-
powiadający wojskowemu majo-

(Ciąg dalszy na stronie 7) 

Granatowi policjanci - bohaterowie i kanalie 
https://nowiny24.pl/cala-prawda-o-wojnie-granatowi-policjanci-bohaterowie-i-kanalie/ar/6065119 

https://www.policjapanstwowa.pl/index-1.htm 

Cała prawda o wojnie. Podczas II wojny światowej, w okupowanej 
Polsce, Niemcy nie byli w stanie pilnować porządku tylko własny-
mi siłami. Dlatego zdecydowali o utworzeniu w Generalnej Guberni 
policji. Miała pilnować porządku na ulicach. Podobne rozwiązania 
Niemcy zastosowali w innych okupowanych przez siebie krajach. 

NORBERT ZIĘTAL 

https://nowiny24.pl/cala-prawda-o-wojnie-granatowi-policjanci-bohaterowie-i-kanalie/ar/6065119
https://www.policjapanstwowa.pl/index-1.htm
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rowi. 
- Po wybuchu wojny chciał się 
przedostać do Armii Polskiej we 
Francji, ale bezskutecznie. W re-
zultacie trafił do obozu jenieckie-
go Oflag VI E w Dorsten koło 
Dortmundu - pisze autor witryny 
internetowej o Mięsowiczu. 
W konwoju został przewieziony 
do Generalnej Guberni i miano-
wany komendantem powiatowym 
Policji Państwowej w Krośnie. Był 

nim aż do końca lipca 1994 r. 
 
 Ściśle współpracował z 

polskim podziemiem. Był ofice-
rem kontrwywiadu Armii Krajo-
wej. Ratował ludzi od śmierci, 
wywózki do obozów i na przymu-
sowe roboty. Doprowadził do usu-
nięcia ze swojego rejonu trzech 
niemieckich żandarmów, wyjąt-
kowych zbirów. W kwietniu 1944 
r. uratował mieszkańców Dylągo-
wej przed masową zagładą. 
 Po wkroczeniu Armii Czer-
wonej zgłosił się do Wojska Pol-
skiego. Szybko jednak został 
aresztowany przez krośnieński 
Urząd Bezpieczeństwa. Uniewin-

niony przez rzeszowski Sąd Woj-
skowy, został ponownie areszto-
wany przez sowieckie NKWD. 
Znowu został zwolniony. Z powo-
du swej przeszłości, niewygodnej 
dla nowej władzy, kilkakrotnie 
tracił pracę. Zmarł w 1980 r. 
Swojego bohatera w granatowym 
mundurze miał również Przemyśl. 
Siedziba policji granatowej mie-
ściła się w istniejącym do dzisiaj 
budynku przy ul. Lelewela. Potem 
w gmachu przy ul. Dworskiego 

26, również zachowanym do dzi-
siaj. Przez wiele lat po wojnie 
mieściła się tam siedziba Milicji 

Obywatelskiej, a przez krótki 
okres policji. 
 
 Komendantem granatowej 
policji w Przemyślu był mjr Stani-
sław Janowski. Został zwerbowa-
ny do współpracy przez wywiad 
wojskowy ZWZ-AK. Pracował dla 
Ekspozytury Wywiadu Strategicz-
nego podziemnej Polski. 
 
Zdarzały się kanalie 

 [Obraz polskiego policjanta 
zakłócają czynności, w których 
obowiązkowo, z woli Niemców, 

musieli uczestniczyć. Wspólnie z 
Niemcami pilnowali żydowskich 
gett, jako obstawa uczestniczyli w 
łapankach, egzekucjach i działa-
niach antypartyzanckich. Histo-
rycy udokumentowali kilkanaście 
zbiorowych egzekucji na Polakach 
i Żydach, dokonanych przez gra-
natowych policjantów, pod nad-
zorem Niemców. 
 
 Sporo granatowych glinia-
rzy zhańbiło mundur również z 

przyziemnych powodów. Wyko-
rzystywali swoją pozycją do pa-
serstwa, wymuszania łapówek 

itp. 
 
 Po wojnie, nowe polskie 
władze darzyły niechęcią drugo-
wojennych policjantów i często 
miały na to przyzwolenie społecz-
ne. Ocenia się, że po wojnie ska-
zano, w tym na karę śmierci, 600 
policjantów. 
 

NORBERT ZIĘTAL 
4 grudnia 2009 

(Ciąg dalszy ze strony 6) 

Mundur polskiego policjanta tuż przed wybuchem II wojny światowej.  
Nz. rekonstrukcja Wrzesień '39 w Przemyślu, w 2008 r. Norbert Ziętal 



-  8  - 

Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XII, nr 9(125)2020 r. 

 

J 
ak mogłaby się zacząć spo-
wiedź granatowego policjan-
ta? Może tak: "Tak mi się 

spodobało, że zaczęliśmy hajlo-
wać do siebie i do Niemców. Aż 
przyszło od nich pismo, że hajlo-
wanie jest przywilejem tylko dla 
nich". 

 „Płuczki”, „Drzazga” i „Na 
posterunku”, trzy niedawno wy-
dane tytuły jak trzy kolejne (po 
pionierze Grossie) gwoździe do 
trumny. Ten ostatni gasi skutecz-
nie tlącą się nadzieję, że antyse-
mityzm w wydaniu polskim w 

czasie wojny i po niej więcej 
szczekał, niż gryzł. 
 „Płuczki” o powojennym, 
pospolitym ruszeniu polskich 
batalionów chłopskich na pola, o 
żniwach, których plonem zakopa-
ni, ale „żyźni” jeszcze Żydzi. 
„Drzazga” o polskiej rodzinie z 
trupem w szafie, „Rodzinka.pl” w 
czasie wojny. „Na posterunku” o 
Polnische Polizei, polskim zbroj-
nym ramieniu Niemców hitlerow-
skich w Polsce. Trzy razy siarczy-
sty policzek w dobre samopoczu-
cie obrońców mitu „Polski niewin-
nej”. Pokłosie rodzimej, poświęco-
nej kropidłem antysemickiej szta-
fety pokoleń, która na niemieckiej 
wojnie dobiegła do swej mety. 
„Faszyzm polski sprzymierzony z 

antysemityzmem opanował więk-
szość społeczeństwa polskiego. 
Tępota polskich antysemitów (...) 
jest winna śmierci setek tysięcy 
Żydów, których można było – na 
przekór Niemcom – urato-

wać” (Emanuel Ringelblum). 
 Gubernator Hans Frank (z 
prawej) przyjmuje meldunek od 
komendanta oddziału polskiej 
policji (granatowej). W tle widocz-
ni stojący w dwuszeregu polscy 
policjanci, październik 1940 
r. Fot. Narodowe Archiwum Cy-
frowe 
TAK SOBIE MYŚLAŁEM… 

Łatwo i efektownie jest pisać o 
czymś, co białe albo czarne. A 
żmudnie o tym, co pośrodku, 
mieszane, z dwóch barw powsta-
łe. Wziąć niebieski i pomarańczo-
wy, będzie granatowy. 
 Tak myślałem do czasu „Na 
posterunku” Jana Grabowskiego. 
Że „nasi granatowi” to problem z 
cyklu „Tak, ale”. Krok do przodu, 
bo „tak”, i zaraz stop, bo „ale”. 
Czy fakt bycia wtedy granatowym 
policjantem budzi mieszane 
uczucia? Co najmniej mieszane, 
tak, ale przedwojenni policjanci 
powołani zostali przecież (na roz-
kaz Hansa Franka) do służby pod 

p r zymusem ,  pod  g roźbą 
„najsurowszej kary”. Poza tym 

podziemie i rząd na emigracji da-
ły dyspensę, można było być gra-
natowym bez oskarżenia o zdradę 
narodu. 
Czy granatowi brali udział w eg-
zekucjach Żydów? Tak, ale były 
przypadki, że tych, którzy odma-
wiali rozstrzelania, rozstrzeliwali 
Niemcy, tak myślałem, gdzieś tam 

o tym przeczytawszy. 
Czy granatowi denuncjowali, 
szantażowali i na własną rękę 

mordowali Żydów? Tak, ale byli 
też tacy, którzy im pomagali, i 
spory ich procent współpracował 
z podziemiem, a to ich przecież 
wybiela, myślałem. 
 Z każdą stroną „Na poste-
runku” łuski spadają z oczu. 
Uczestnictwo w egzekucjach było 
dobrowolne, za odmowę nie grozi-
ły żadne poważne konsekwencje, 
ot, drwiny kolegów, ewentualnie 
przesunięcie do gorszej służby. 
Współpraca z podziemiem, z AK, 
Batalionami Chłopskimi, Armią 
Ludową lub, ba, NSZ wcale nie 
przeszkadzała w mordowaniu 
Żydów. Jedna ręka na sercu dla 
Polski, palce drugiej na cynglu. 
Niemcy zabijali obcych, a ci nasi 
tych, których znali, sąsiadów, 
znajomych, tych, z którymi cho-
dzili do szkoły lub bawili się na 
jednym podwórku. 
SPOWIEDŹ 

 Grabowski wyważa, po jed-
nej i drugiej stronie wagi kładzie 
odważniki i oddaje sprawiedli-
wość tym, którym się ona należy, 
i chociaż jest wśród nich paru 
odznaczonych medalem Sprawie-
dliwy wśród Narodów Świata, ich 

liczba nie wystarcza na otarcie 
łez. Do zabijania Żydów o wiele 
więcej było ochotników niż tych, 
którzy robili to wbrew własnej 
woli. Czarne owce to nie był mar-
gines, to wygodne słowo pokryw-
ka do przykrycia okrutnej praw-
dy. Czarnymi owcami byli nie źli, 
ale dobrzy. 
 Trzeba żyć z tym, że frazy 
„polscy zbrodniarze wojenni” i 
„polski udział w Holocauście” nie 
są oszczercze. Są zasadne, o tym 
ta książka świadczy. 
Niech mówią fakty. 

 Jako medium posłuży mi 
odlew, którego dokonam z całej 
tej na niemieckiej smyczy trzyma-
nej polskiej sfory. Powstanie je-

(Ciąg dalszy na stronie 9) 

Mit granatowej policji 
https://wyborcza.pl/7,75517,25909309,pada-mit-granatowej-policji-sformulowanie-polscy.html 

Warszawskie getto na początku 1941 r. Polski granatowy policjant w towarzy-
stwie żydowskiego funkcjonariusza kontrolują przechodniów. W podległej Niem-
com policji podczas okupacji służyło kilkanaście tysięcy Polaków (Fot. AKG-
Images) 

https://wyborcza.pl/7,75517,25909309,pada-mit-granatowej-policji-sformulowanie-polscy.html
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den modelowy granatowy. Będzie 
urodzony przeważnie w małym 
miasteczku, na wsi, rzadziej w 
większym mieście. Za nim kilka, 
kilkanaście lat nienagannej służ-
by w Policji Polskiej II RP. Nazwi-
sko i imię pospolite, wygląd po-
dobnie jak nazwisko i imię, wiek 
średni, wzrost jak wiek, wykształ-
cenie jak wzrost. Następnie 
skompiluję zeznania naocznych 
świadków i cytaty z dokumentów 

i – uwaga, licentia poetica – wy-
posażę go w monolog. 
 Sfingowana spowiedź gra-

natowego policjanta brzmiałaby 
mniej więcej tak oto. 
Mordowaliśmy na własną rękę 

 Wezwali, to się zgłosiłem. 
W całym kraju tylu nas służyło 
pod Niemcem, ilu przed wojną. 
Spodobało mi się od razu, na uli-
cy jak pan; byłem młody, to sia-
łem owies, teraz siałem strach. 
Powiem tak, jak ta wojna coś 
zmieniła, to nam na dobre. Tak 
mi się spodobało, że zaczęliśmy 
hajlować do siebie i do Niemców, 
aż przyszło od nich pismo, że haj-
lowanie jest przywilejem tylko dla 
nich, o, o, tu mi podpadli. Ale 
przełknąłem tę zniewagę, nagrodą 
pocieszenia były nasze pachołki, 
żydowska policja. My byliśmy 
pachołkami Niemców, a oni na-
szymi, każde słowo Polnische Po-
lizei miało dla nich moc prawa, 
nie mogło być tak zawsze? 
 Niektórzy pękali, ja nie. 

Raz nawet zgłosiłem się do pluto-
nu egzekucyjnego na ochotnika, 
masowa egzekucja, za przebywa-
nie poza gettem bez opasek. Na-
sze pachołki przywiązywały ich 
do słupków, my sześć metrów od 
nich, a oni ryczą, wyją, a jeden 

krzyczy: „Tak robią ludzie! To 
robią ludzie!”. A my na komendę 
salwa i jeszcze jedna, a potem 
parę pojedynczych strzałów na 
wszelki wypadek, licho nie śpi. 
 Mordowaliśmy na własną 
rękę, na początku tak niemrawo, 
potem się rozkręciliśmy. W War-
szawie zaczęliśmy od szmuglerów, 
przeważnie młodzież, jakieś tam 
dzieci. Raz mierzyłem do jednego 
na ulicy i zabiłem polskiego prze-
chodnia. A raz wsadziłem pistolet 
do dziury, bo przez nią z getta 
szmuglowali, i strzeliłem parę 
razy na ślepo, jednego trafiłem. 
Łapówy i konfiskata 

Tak, na początku zabijaliśmy nie-
udolnie, Niemcy musieli po nas 
dobijać, ale potem! Potem stałem 

się strzelcem wyborowym, uczeń 
przegonił mistrza. Kiedyś jedne-
mu chłopu spodobały się buty 
jednego Żyda, to mnie poprosił, 
żebym mu go „sprzedał”, zastrze-
liłem i dałem, ale uwaga, zastrze-
liłem tak, żeby nie poplamić 
krwią ubrania i tych butów, to 
jest sztuka. 
Zakres obowiązków mieliśmy do-
syć szeroki, ja najbardziej lubiłem 
pilnowanie bram getta, murów, 
płotów, żeby się to ścierwo po 

mieście nie rozlewało. Dzieci, nie-
dzieci, na dzielnicę aryjską po 
chleb, bo głód? Za wszy i do 

Niemca z nimi. 
 Nasza specjalność: łapówy 
i konfiskata. Braliśmy tyle, że 
musieli hamować nas Niemcy. 
Oni byli gorliwi, my nadgorliwi. 
Raz tylko tłum Polaków przybył 
do getta, z jedzeniem, żeby po-
móc. Żart. Niemcy wprowadzili 
dla Żydów obowiązek zdeponowa-
nia futer, no to albo oddać, albo 
sprzedać, sprzedawali, za bezcen, 
i wtedy Polacy przyszli ten jeden 
raz do getta, na sezonową obniż-
kę cen. 
 Co Hitler złego zrobił, to 
zrobił, ale przynajmniej Polskę od 
Żydów uwolnił. Ale z naszą pomo-
cą u jego boku. Kto by ich tropił 
tak jak ja? Niemiec? Z Niemca 
dupa, Żyda dobrze nie znał, tam 
u nich nie było ich wielu, i nie 
umiał ich od ludzi odróżnić. Polo-
wanie to była moja specjalność. 
Ze wszystkich psów gończych, 

polskich i ukraińskich, ja byłem 
najlepszy. 
 Idzie ktoś przez wieś z ga-
zetą, a! Przecież nie dla siebie, 
może ma kogoś w domu, a Żyda 
też poznać po tym, że czyta, nie? 
Dalej, obrzezany czy nie, rzecz 

prosta, ale ja już z daleka umia-
łem zwietrzyć. Aparycja ważna, 
ale tu trzeba nosa, bo nie każdy 
Żyd od razu jak Żyd. Sposób po-
ruszania się, o! Widać lęk, chód 
jest niepewny, plecy zgarbione, a 
jak bliżej, to rozbiegane oczy. A 
jak i to zawiedzie, na dopytki go. 
Ja ci tu zrobię test na Polaka. A 
dawaj mi tu na pamięć „Ojcze 
nasz” i „Zdrowaś Mario”. Dużo z 
nich umiało, ale ja nie dawałem 
się nabrać. A ksiądz na końcu 
mszy to co mówi? A do stołu co 
podajemy na wigilię? A na końcu 
miałem jeszcze próbę ognia, ta 
była najlepsza, kazałem im zapa-
lić zapałkę, Żydzi to się ognia bo-
ją jak zarazy, nie? I dlatego zapał-
kę zapalają, ciągnąc od siebie, 

nie? A prawdziwi Polacy ciągną 
główkę do siebie, tak bohatersko. 
Jedna mała zapałka i albo życie, 
albo śmierć. Tak, Niemcy bez ta-
kich fachowców jak ja nie daliby 
rady. No i bez donosów od ludno-
ści. Takie to były czasy, ksiądz na 
księdza raz donosił, naród na 
naród. 
 Likwidacje obozów albo 
domów i dobytku to było coś. 
Żandarmi robili licytację, a stra-
żacy z łomami i siekierami na 

rabunek, a drzwi rozwalać, a 
brać, a Żydów łapać, a na placu 
nasi chłopi na furmankach cze-

kali jak kruki na padlinę, żeby 
coś kupić za grosze, a tyle ich, że 
jak jakieś wielkie chłopskie świę-
to to wyglądało. 
"Dentyści" 

A nasi młodzieńcy, nasi „junacy”, 
ci to dopiero! Zawody sportowe 
urządzali, kto więcej Żydów zabi-
je, moja krew. A nasza straż po-
żarna! Też była ochotnicza, do 
udziału w likwidacji getta lub 
obław na zbiegłych Żydów na 
własną rękę. W jednym miastecz-
ku wybuchł pożar, ktoś tam 
krzyknął, że to Żydzi podpalili, no 
to ludzie ze strażakami zaczęli ich 
wyłapywać. Przyprowadzali do 
mnie na posterunek jednego po 
drugim, wołali, wychodziłem, 
strzał, i gotowy, a oni go za nogi, 
ręce, huśtu, huśtu i do tego 
ognia. Tyle razy musiałem wycho-
dzić, to i już strzelałem od nie-
chcenia, to czasami wrzucali ta-

kich, co jeszcze żyli. 
 Strażacy to w ogóle były 
swoje chłopy, bić potrafili tak, że 
oko wypływało, a jak Niemiec 
powiedział: „Szukaj”, to dachy 
domów zrywali, żeby poddasza 
sprawdzić. A w czasie powstania 

w getcie, jak się paliło, to stru-
mieniami wody polewali Żydków, 
co chcieli wyskoczyć z okien albo 
balkonów, i oni wlatywali z po-
wrotem do środka, zuchy! A przy 
niszczeniu getta w Węgrowie po-
magali Niemcom podpalać bu-
dynki, kto to powiedział, że mają 
tylko gasić? A potem bosakami 
wyciągali Żydów z tych płonących 
domów. Kto powiedział, że remizy 
to mają być tylko remizy, a nie 
tymczasowe areszty dla złapa-
nych poza gettem? 
 W tym Węgrowie śmiesznie 
było, schwytali małżeństwo, ona 
miała kolczyki i nie umiała ich 
szybko ściągnąć, próbowali jej 
uszy obciąć, jak uciekali, to do-

(Ciąg dalszy ze strony 8) 

(Ciąg dalszy na stronie 10) 
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 piero ludziska mieli ubaw. W Pili-
cy od Ukraińców Żydów wyrywali, 
żeby ich samemu zabijać, a wy-
glądali tak w tych hełmach mo-
siężnych z toporkami w rękach, 
że oko cieszyło. W Stoczku na 
cmentarzu zwłoki my grzebali, 
strażak mi pomagał, zdjął dla 
mnie z trupa kolczyki i pierścio-
nek, dałem mu za to pozwolenie 
zatrzymania sobie jej butów, po-
tem jego żona w nich chodziła. W 
tym Stoczku, no i w Węgrowie, 

dużo było „dentystów”, handlowa-
li złotymi zębami, co je wyrwali 
żydowskim trupom, ten strażak 

odrąbał raz szpadlem koronkę i 
schował do kieszeni. Zgubił, bo 
miał tam dziurę, idiota. 
Ulice czerwone od krwi 

 Jeszcze jak na prowincji 
byłem, to jak my nie wiedzieli, za 
co Żydków gonić, żeby ich doić 
bardziej, to wymyśliłem, żeby jak 
się ma gwiazdę jak szeryf, to trze-
ba jakoś się prezentować, nie? 
Czyste muszą być. I dawali my im 
mandaty i grzywny za brudne 
opaski, chociaż takiego przepisu 
Niemcy wcale nie dali, ale co tam, 
taką czujność na froncie higie-
nicznym my sobie wymyślili. I 
jeszcze, że dlaczego mają po 
chodnikach chodzić? Jak my, 
ludzie? W Miechowie to było, jako 
starosta powiatowy wprowadzi-
łem zakaz używania przez Żydów 
chodników i ścieżek miast i wsi 
powiatu. Po jezdni niech człapią, 
mówiąc dokładniej, brzegiem 

rynsztoków, jak szczury. 
 W synagodze też zabijali-
śmy, razem z Niemcami, małymi 
stadami, po sześć, siedem sztuk, 
zabiliśmy osiemnastu, trochę 
przymało, to mi się przypomniało, 
że w naszym więzieniu siedzi jesz-

cze dwóch, to ich nam przypro-
wadzili, to było dwadzieścia. 
 A kiedyś to my ojca z córką 
dorwali, przywiązaliśmy go łańcu-
chem i katowali tak, że ta córka 
wyskoczyła nam przez okno. 
 A kiedyś to razem my do 
jednego worka dziewczynę włoży-
li, a do drugiego dwóch jej ma-
łych braci i kolbami bili, a potem 
salwa w te worki, a potem do rze-
ki Liwiec my je wyrzucili. 
 A kiedyś to byłem jak ułan, 
jednego dogoniłem na koniu i 
zabiłem. 
 yło tak, że ulice małych 
miast czerwone były od krwi. Ak-
cje likwidacyjne urządzaliśmy na 
oczach tłumów rodaków. Poma-
gali nam, wyciągali ich z piwnic, 

ze strychów, bunkrów, z pól, a 
my pędziliśmy to bydło do obo-
zów. Lub zabijali na miejscu, to i 
tak były takie jakby nieboszczyki 
na przepustce. 
 Raz trochę podpadłem w 
Krakowie, przy likwidacji getta. 
Jedna z dzieckiem, jakieś pięć lat, 
chciała uciec, strzeliłem, padła, 
strzeliłem raz jeszcze, no i mierzę 
w dziecko, ale mnie hamuje kie-
rownik posterunku, i jeszcze 
skarży na mnie górze, a góra co? 

Dostałem nagrodę pieniężną i 
buty. I jeszcze to ogłosili w rozka-
zie komendy miasta. 

Szkoła policji polskiej (granatowej) w No-

wym Sączu. Widoczni stojący na placu w 
dwuszeregach policjanci, październik 1941 

r. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe 

Robiłem Żydów, gdzie popadło 

 Cukierki mi się przydały, 
jak likwidowaliśmy getto w Biłgo-
raju. Na ulicach, placach, w 
ogródkach, wszędzie pełno tru-
pów, a ja z polskimi dziećmi na-
szymi po podwórkach, szukaj 
Żyda, szukaj Żyda! Powiedziałem 
im tak: „Dzieci, za każde znalezio-
ne żydowskie dziecko dam lan-
drynki”, przyprowadzali mi, a ja 
za kark i kulka w głowę. 
 I to my, no bo kto, ten 
duży bunkier z sześćdziesięcio-
ma Żydami nakryli. Osiem dni 
w nim leżeli, bez niczego, ani 

wody. Własny mocz pili, a jeden 

drugiemu pot z czoła lizał. A 
kiedyś, jak znaleźliśmy kryjów-
kę jedenastu, to podpaliliśmy 
ich benzyną. 
Robiłem Żydów, gdzie popadło. 
Chodziłem na tory i mordowa-
łem tych, co wyskakiwali z po-
ciągu, żeby się ratować. Leżała 
postrzelona kobieta, miała złote 
pierścionki i kolczyki, miejscowi 
oderwali jej palce i uszy. 
 Zabijałem na zamówie-
nie. Wzięli chłopi do domu 
krawca i jego narzeczoną, przez 
dwa tygodnie oni dla nich szyli, 
a potem chłopi wezwali mnie, 
żebym ich zabił, bo już było 
wszystko poszyte. 
 Jak już ta wojna do koń-
ca szła, to chciałem zrobić sobie 

alibi na przyszłość, puściłem wol-
no matkę z synem, ale żeby mi 
poświadczyła, że ratowałem Ży-
dów, dałem jej moje nazwisko i 
adres, i co? I nic, taka wdzięcz-
ność. 
Niemiec uciekał, do wsi, w któ-
rych już go nie było, zaczęli wra-
cać Żydzi, dużo się nacięło. Na 
przykład trzynastu w Kańczudze 
koło Przeworska, porządna wieś, 
co roku „wieszanie Judasza” 
praktykowali. Dzieci, kobiety, 

mężczyźni, wszyscy do piachu, i 
to w Niedzielę Wielkanocną. Do-
wiedzieli się, co może znaczyć u 

nas powrót w rodzinne strony. 
Po wojnie pracowałem w Milicji 
Obywatelskiej, teraz leżę zakopa-
ny pod ziemią jako niewybuch. 
Dzisiaj przywraca nam się hołd, 
mamy nawet w Płaszowie pomnik 
z nazwiskami tych, co zabili ich 
tam Niemcy, no jest paru. Ale 
jakby tak zrobić pomnik z nazwi-
skami zabitych przez nas, to ja 
nie wiem, on by musiał z ziemi do 
nieba być. Nie, jak do nieba? Do 
piekła przecież. 
Na koniec powiem do rymu, wię-
cej grzechów nie pamiętam, za 
żaden nie żałuję, rozgrzeszenia 
nie potrzebuję. 
Jan Grabowski „Na posterunku. 
Udział polskiej policji granatowej 
i kryminalnej w zagładzie Żydów”, 
Czarne, Wołowiec 
*Janusz Rudnicki - pisarz, felie-
tonista, eseisty 

Janusz Rudnicki  

- pisarz, felietonista, eseista  
2 maja 2020  
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P 
o roku 1990 zrobiono wiele, aby 
pol ic ję ,  k tóra  powsta ła 
z przekształcenia milicji, uczy-

nić apolityczną. Dokonano głębokich 

zmian kadrowych, usunięto tych, 
którzy zbyt gorliwie wykonywali zada-
nia „bijącego serca partii”, ustawowo 
wprowadzono nową filozofię funkcjo-

nowania. Już pierwszy artykuł usta-
wy o policji głosi, że „tworzy się Policję 
jako umundurowaną formację służą-
cą społeczeństwu i przeznaczoną 

do ochrony bezpieczeństwa ludzi 
oraz do utrzymywania bezpieczeństwa 
i porządku publicznego”. Nie jednej 
partii, nie rządowi nawet służącą, 

ale  społeczeństwu! Policjanci 
przed podjęciem służby składają ślu-
bowanie, w którym przyrzekają 
„służyć wiernie Narodowi, chronić 

ustanowiony Konstytucją porządek 
prawny, strzec bezpieczeństwa oby-
wateli (…), pilnie przestrzegać prawa, 
dochować wierności konstytucyjnym 

organom Rzeczypospolitej Polskiej, 
przestrzegać zasad etyki”. 
 
 Policjantom nie wolno prowa-

dzić działalności politycznej ani nale-
żeć do partii. Przy realizacji czynności 
takich jak legitymowanie, zatrzymy-
wanie, a nawet obezwładnianie, mają 

jak najmniej naruszać dobra osobiste 
ludzi, wobec których te czynności 
podejmują. 
 

 Wydawało się, że trwale już 
z m ie n io no  s t o su ne k  p o l i c j i 
do społeczeństwa i społeczeństwa 

do policji. Cieszyła się ona wysokim 
zaufaniem społecznym, wyższym niż 
Kościół katolicki. Od 1990 r. minęło 
30 lat. W policji wymieniło się całe 

pokolenie. 
 
 Ale policja, aby mogła wykony-
wać zadania, a więc strzec naszego 

bezpieczeństwa i porządku publiczne-
go, a także konstytucyjnego ładu, 
musi mieć uprawnienia. Wśród nich 
także do użycia środków przymusu 

bezpośredniego, a nawet broni palnej. 
Rzecz w tym, by tych uprawnień uży-
wała tylko w ściśle określonych grani-
cach prawa, w dodatku z rozwagą 

i umiarem. 
 
 Ostatnio policja nie ma dobrej 
prasy. Używana do przywracania, 

a choćby tylko utrzymywania porząd-
ku w czasie rozmaitych manifestacji 
politycznych bądź społecznych, pikiet 
czy demonstracji, na początku rządów 

PiS zachowywała się na ogół dość 
powściągliwie, niekiedy nawet budząc 
sympatię protestujących. Tak było 
przy usuwaniu osób blokujących 

wjazd na Wawel prywatnym samocho-
dom prominentnych działaczy PiS, 
z Jarosławem Kaczyńskim na czele, 
którzy łamiąc wszelkie przepisy 

i zakazy, uzurpowali sobie uprawnie-
nia kolumny rządowej. Ale nawet 
wtedy, choć mundurowi policjanci 
zachowywali się wobec blokujących 

z kulturą i podziwu godną cierpliwo-
ścią, inni, niemundurowi, wykonywali 
wobec manifestujących czynności 
operacyjno-rozpoznawcze, nawiasem 

mówiąc przy zwalczaniu wykroczeń 
niedozwolone. Nie robili tego 
z własnej gorliwości, ktoś im wykony-
wanie tych nielegalnych w tej sytuacji 

czynności nakazał. 
 
 Zdarzały się także pojedyncze, 
niemające nic wspólnego z polityką 

p r z y p a d k i  p r z e k r a c z a n i a 
przez policjantów uprawnień, znęca-
nia się nad zatrzymanymi, nielegalne-
go wykorzystywania wobec nich para-

lizatorów. Te ubolewania godne za-
chowania wobec zatrzymanych zda-
rzają się wszędzie na świecie. Każdy 
taki wypadek wzięty z osobna nie ma 

nic wspólnego z polityką. Jednak 
sprawa staje się polityczna, gdy, jak 
w naszych ogólnie znanych przypad-
kach, przełożeni zamiast wyciągnąć 

konsekwencje, kryją podwładnych 
policjantów przestępców. 
 
 Wszystko to obniża prestiż 

policji w społeczeństwie. Ostatnio zaś 
coraz częściej mamy do czynienia 
z  n i e r ó wnym  t r a k t o wa n i e m 

przez policję uczestników manifesta-
cji. Jest tolerancyjna wobec faszyzują-
cych narodowców, a brutalna wobec 
tych, którzy przeciw owym faszyzują-

cym narodowcom protestują. 
Nie wiem, z czego wynika taka posta-
wa: czy z autentycznych przekonań 
p o l i c j a n t ó w ,  k t ó r y m  b l i ż e j 

do narodowców niż innych manifestu-
jących? Możliwe, ale nie sądzę, 
by tak było. Z wyraźnego nakazu poli-
tycznych nadzorców? Czasem pewnie 

tak. Ale nie tylko. Najczęściej chyba 
z chęci przypodobania się tym nad-
zorcom. 
 

 Tak czy inaczej, policjanci 
coraz częściej wykorzystywani są 
prze z  władze ,  zdominowane 
przez jedną partię, do konfrontacji 

z jej przeciwnikami. O to jednak 
w pierwszej kolejności trzeba mieć 
pretensje do tych, którzy tak ich wy-
korzystują, nie do policjantów. Oni 

wykonują rozkazy, są podlegli dyscy-
plinie i o ile rozkazy nie są zbrodnicze 
(a jeszcze nie są!), mają obowiązek je 
wykonywać. 

 T a  n i e c hę ć ,  z r o d z o na 

z politycznego wykorzystywania 
przez władze, będzie coraz bardziej 
utrudniać policji normalne wykony-
wanie jej zadań. Policja, jak pokazała 

wieloletnia praktyka na świecie, tam 
tylko działa skutecznie, gdzie ma 
oparcie w społeczeństwie. Teraz naj-
wyraźniej to oparcie z winy rządzą-

cych traci. Dochodzi do tego, 
że przypadek tak ewidentny jak gło-
śne ostatnio zatrzymanie bezczelnie 
lekceważącego polecenia policjantów 

i stawiającego im opór posiadacza 
dzieci i hulajnogi wywołał oburzenie 
części opinii publicznej, dziennikarzy 
i polityków. Otóż policjanci postąpili 

zgodnie z prawem. Mieli prawo, więcej 
nawet, obowiązek tak postąpić. Pole-
cenia umundurowanego policjanta, 
nawet jeśli uważa się je bezprawne, 

należy wykonać, a dopiero później 
dochodzić swoich praw i racji. Twier-
dzenie, że nie wolno było mężczyzny 
stawiającego opór policjantom skuć 

na oczach dzieci, jest po prostu nie-
mądre. To, że zastosowanie wobec 
niego środków przymusu było ko-
nieczne, jest poza dyskusją. 

A czy w tej konkretnej sytuacji można 
było tę czynność wykonać z mniejszą 
dolegliwością dla zatrzymanego i jego 
dzieci? Nie – i tu dyskusja powinna 

się zakończyć. Inaczej trzeba 
by przyjąć, że towarzystwo dziecka 
czyni nietykalnym złodzieja, które-
go chcemy zatrzymać na gorącym 

uczynku, chuligana demolującego 
lokal itd. Nie przesadzajmy. Inaczej 
policjanci będą się bali podjąć jaką-
kolwiek interwencję. Przed wojną 

premier i minister spraw wewnętrz-
nych Felicjan Sławoj-Składkowski, 
odpowiadając na interpelację, powie-

dział: „Policja biła, policja bije, policja 
będzie biła”. Dopowiedzmy: rzecz tyl-
ko w tym, by „biła” (czytaj: stosowała 
środki przymusu bezpośredniego) 

wtedy i tylko wtedy, gdy jest 
to konieczne dla ochrony porządku 
i bezpieczeństwa, w sytuacjach 
i w granicach przez prawo opisanych 

i określonych. Bo wtedy „bije” 
w naszym, społecznym interesie. 
 
 

Jan Widacki 
Wrzesień 14, 2020 

Bijące serce partii 
https://www.tygodnikprzeglad.pl/bijace-serce-partii/ 

Tak w PRL nazywano Milicję Obywatelską. Bijącą pałą gumową (bodaj 
w trzech rozmiarach) w czasie tłumienia manifestacji, na „ścieżkach zdro-

wia”, czasem też w czasie przesłuchań. 
Jan Widacki 

https://www.tygodnikprzeglad.pl/bijace-serce-partii/
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D 
ziś w kolejną miesięcznicę 
uchwalenia haniebnej 
ustawy represyjnej Sąd 

Najwyższy bezdyskusyjnie stanął 
po stronie emerytów munduro-
wych. Sędziowie postanowili, że 
każdą sprawę odwoławczą należy 

traktować indywidualnie, gdyż w 
państwie demokratycznym nie 
może działać zasada odpowie-

dzialności zbiorowej. „Nie może-
my działać jak państwo totalitar-
ne, takie które nie daje człowieko-
wi prawa do sprawiedliwego są-
du” - stwierdził sędzia sprawoz-
d a wca  Bohd an  B i en i ek . 
„Kryterium służby na rzecz totali-
tarnego państwa powinno być 
oceniane na podstawie wszyst-
kich okoliczności sprawy, w tym 
także na podstawie indywidual-
nych czynów i ich weryfikacji pod 
kątem naruszenia podstawowych 
praw i wolności człowieka” - do-
dał sędzia Bieniek. 
 SN w trybie nadzoru poza-
instancyjnego rozstrzygnął zagad-
nienie prawne podniesione przez 
Sąd Apelacyjny w Białymstoku. 
Ponieważ Sąd Najwyższy przyjął 
uchwałę w trybie 7 osobowym 
(skład powiększony), należy do-
mniemywać, iż będzie ona miała 
moc zasady prawnej. A zatem 

wszystkie sądy rozstrzygające 
odwołania od decyzji ZER, podję-
tych w związku z ustawą z 16 
grudnia 2016 roku, będą musiały 
kierować się powyższą uchwałą. 
 Czy to oznacza, że wszyscy 
którzy złożyli odwołania, mają 

gwarancję wygranej sprawy? Nie-
stety, nie ma takiej gwarancji. To 
oznacza, że w każdej sprawie sąd 
musi zbadać czy dana osoba 
krzywdziła innych, czy też tylko 
wykonywała swoje obowiązki, nie 
naruszając praw i wolności czło-
wieka. Sąd będzie zapewne badał 
te kwestie w oparciu o materiały 
źródłowe dostarczone przez IPN. 
Jaka jest ich wartość doskonale 
wiemy, ale wiemy też, że absolut-
na większość osób pokrzywdzo-
nych ustawą represyjną nie ma 
sobie nic do zarzucenia. 
 W tym radosnym dla nas 
dniu niestety nie da się uniknąć 
tragicznej refleksji. Ponad tysiąc 
osób nie doczekało tego dnia. 
Odeszli nie zaznawszy nawet tej 

skromnej satysfakcji. 60 osób 
umarło wprost w wyniku wpro-
wadzenia tej ustawy! Pamiętamy 
o nich i nie spoczniemy dopóki 
winni nie poniosą za tę zbrodnię 
surowej kary! 
Koleżanki i Koledzy!  
Represjonowani! 

 Cztery lata po uchwaleniu 
bandyckiej ustawy represyjnej 

pojawił się prom yk nadziei. 
Odważni sędziowie Sądu Najwyż-
szego stanęli po stronie prawdy i 
sprawiedliwości. To nasz wspólny 
sukces. Dziękuję tym wszystkim 
mundurowym, którzy nie poddali 
się i walczą o naszą sprawę. 
Wszystkim represjonowanym, 
którzy złożyli skargi, demonstro-
wali, poruszali opinię publiczną i 
nękali polityków. 
 Dziękuję tym, którzy wal-
czyli o naszą sprawę na arenie 
międzynarodowej, szczególnie 
posłowi Januszowi Zemke, który 
jest od zawsze naszym niezawod-
nym Przyjacielem i posłowi Mar-
kowi Baltowi, który ostatnio tak 
jednoznacznie upominał się o 
emerytów mundurowych w Bruk-
seli. 
 Dziękuję wszystkim organi-
zacjom zrzeszonym w Federacji 
Stowarzyszeń Służb Munduro-

wych, a szczególnie Zdzisławowi 
Czarneckiemu, który od lat wal-
czy w naszej sprawie. 
 Dziękuję politykom wielu 
opcji, którzy upominali się o re-
presjonowanych mundurowych, a 
szczególnie gorąco dziękuję prze-

wodniczącemu SLD Włodzimie-
rzowi Czarzastemu, który nie tyl-
ko stworzył mi warunki do walki 
w tej sprawie, ale od samego po-
czątku na każdym kroku wspiera 
swoim autorytetem nasze działa-
nia. 
 Dziękuję Andrzejowi Mil-
czanowskiemu i Henrykowi Ma-
jewskiemu, ministrom którzy nie 
tylko dali świadectwo prawdzie, 
ale też stali i stoją twardo u boku 
swoich podwładnych. 
 Dziękuję Dziennikarzom 
(celowo dużą literą, by wyraźnie 
odróżnić ich od tych którzy są w 
istocie propagandystami), którzy 
stanęli po stronie pokrzywdzo-
nych. Jesteście wspaniali, nigdy 
Wam nie zapomnimy tego, co zro-

biliście i mam nadzieję jeszcze 
zrobicie w tej sprawie. 
 Szczególne podziękowania 
składam na ręce dokumentalisty, 
reżysera Andrzeja Dziedzica, któ-
rego filmy poruszają nawet naj-
bardziej zatwardziałe serca. 

 Dziękuję Rzecznikowi Praw 
Obywatelskich Adamowi Bodna-
rowi i całej wspaniałej ekipie z 

jego biura, a w szczególności 
Tomkowi Oklejakowi, który pro-
wadzi sprawy emerytów mundu-
rowych. Taki właśnie powinien 
być RPO – nieugięty w walce o 
prawa obywateli! 
 Dziękuję sędziom, nie tylko 
Sądu Najwyższego, ale tym 
wszystkim którzy tak odważnie 
stają po stronie sprawiedliwości i 
prawa, często ryzykując własnymi 
karierami, sami narażając się na 
różnego rodzaju represje. Jeste-
ście naszymi bohaterami! 
 Wiem, że jest za wcześnie, 
żeby tryumfować. Wiem, że przed 
nami jeszcze długa droga. Jednak 
po czterech latach bardzo ciężkiej 
walki, po chwilach zwątpienia a 
nawet depresji, przyszedł dzień w 
którym możemy powiedzieć, że 
wygraliśmy bitwę. Jeszcze nie 
całą wojnę, ale bitwę. 
 To ważne, bo dzisiejsza 

uchwała SN daje nadzieję również 
tym, którzy w ostatnim czasie 
zwątpili. Tym, którzy stracili wia-
rę w skuteczność naszych dzia-
łań. Mamy za sobą zakończoną 
sukcesem zbiórkę podpisów pod 
projektem obywatelskim ustawy. 

Udało nam się doprowadzić do 
publicznego wysłuchania przed 
Parlamentem Europejskim i w 
Senacie RP. Zrobiliśmy dziesiątki 
spotkań, byliśmy na wielu de-
monstracjach. Pokazaliśmy, że 
nie będziemy milczeć, gdy bez-
duszna władza krzywdzi dziesiąt-
ki tysięcy przyzwoitych ludzi. Bez 
tych działań nie byłoby dzisiejsze-
go sukcesu. 
 

Moi drodzy!  
Walczymy dalej!  

Do skutku! 

 

Andrzej Rozenek  
 

Koleżanki i Koledzy! Represjonowani! 

Sąd Najwyższy naszym bohaterem! 
Warszawa, 16 września 2020 r. 
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J 
akież było moje zdziwienie 
gdy po wyjściu z bezpieczne-
go lasu ujrzałem panią, któ-

ra całemu światu oświadczyła, że 

jedynym najbardziej skutecznym 
lekarstwem na tego „króla” jest 
powszechny optymizm. Już w 

tym momencie poczułem wielki 
sentyment do tej Pani. To ona 
wybawiła wielu rodziców od oba-
wy o zdrowie dzieciaków, które 
już jak nigdy pragnęły spotkać się 
ze swymi rówieśnikami w szkole i 
oczywiście z Panią lub Panem 
Wychowawcą.  
 To dzięki niej wielka rzesza 
naukowców na całym świecie 
dowiedziała się, że ich wysiłki są 
bezsensowne. Na nic ich wiedza, 
przecież wystarczy uwierzyć, 
uśmiechnąć się i być optymistą, 
że ten wirus jakoś mnie ominie. 
 Ten optymizm towarzyszył 
też naszym żołnierzom, którzy 
zdobyli klasztor na Monte Cassi-
no. Świadectwem tego optymizmu 
są krzyże na cmentarzu pod 
wzgórzem, niedaleko pola bitwy. 
To cudowna kobieta, jak objawie-
nie, a obok niej jakby wycięty z 
wycinanki dla przedszkolaków, 

niewzruszony posąg stoi jej pra-
codawca. 
 Jak przyjdzie kryzys eko-
nomiczny, a na pewno przyjdzie 
powołajmy tę kobietę jako pana-
ceum na wszelkie kryzysy. Ona 
swym optymizmem uzdrowi brak 

kasy w państwowym bankomacie.  
 O tym, że tak będzie zapo-
wiadają już dzisiaj przedstawicie-
le władzy. Tej wybranej przez su-
werena. Zapowiedzieli, że w bu-
dżetówce będą zwalniać. Nie mam 
żadnych złudzeń. Zwolnią tych, 
którzy myślą. Dzisiejsza dobra 
zmiana w doborze urzędników 
kieruje się zasadą bardzo prostą „ 
może być mierny, ale wierny”. To 
wiernopoddaństwo partii rządzą-
cej w niedługiej perspektywie do-
prowadzi nas jako państwo pol-
skie do krawędzi. Pamiętam kiedy 
w latach 60-ch sekretarz Gomuł-
ka w przydługich przemówieniach 
wygłosił między innymi taki tekst 
„staliśmy na krawędzi przepaści, 
ale dzisiaj zrobiliśmy wielki krok 

na przód”. Jak to się skończyło 
starsi wiedzą, a niestety młodsi 
nie chcą słuchać i chcą historię 
przerabiać na własnej skórze cze-

go doświadczają ludzie, którzy po 
prostu walczą o swoje osobiste 
prawa, a niestety doświadczają 

niesamowitych represji. 
 W przeszłości wielu uczci-
wych milicjantów i później poli-
cjantów doświadczyło represji 
ekonomicznej. Niektórzy dwu-
krotnie, wśród nich ci z prawem 
nabytych świadczeń. Zastosowa-
no jakąś dziwną metodę znaną 
tylko krajom bandyckim – odpo-
wiedzialności zbiorowej.  
 Przecież ci funkcjonariusze 
poświęcili swoją młodość, naraża-
li życie , a przede wszystkim po-
święcili toco stanowiło dla nich 
wartość najwyższą – Rodzinę.  
 Wielu z nich nigdy nie pro-
siło Państwa Polskiego o pomoc, 
a przecież służyli dla Polski, nie 
dla jakieś partii, ale dla Polski dla 
Ojczyzny. Wielu z nich żyje w bar-
dzo trudnej sytuacji graniczącej z 
ubóstwem. Pytanie- „czy nowej 
władzy nie stać, by funkcjonariu-
szy którzy godnie służyli Polsce 

pozwolić na godną starość”? 
 Pytanie do obecnej władzy, 
do Pana Prezydenta RP, prawnika 
- czy nie czas, by cofnąć tę ha-
niebną ustawę, która w żaden 
sposób nie przystaje do prawo-
dawstwa europejskiego. Ustawy, 

która bez sądu powoduje degra-
dację nie tylko ekonomiczną, ale 
pozbawia szacunku  
 Mam pytanie do Pani 
„OPTYMISTKI”, czy potrafi swym 
optymizmem przywrócić ich do 
normalnego życia?, by ci nie-
słusznie sponiewierani ludzie 
mogli z optymizmem patrzeć w 
przyszłość ?  
  Nie bez kozery zadaję to 
pytanie.  
  Zbliża się 1 września. Na 
Westerplatte w 1939 r. padają 
pierwsze salwy z okrętu SMS 
Schleswig – Holstein. To początek 
nieznanej do tej pory totalitarnej 
II-ej wojny światowej.To nie była 
wojna między żołnierzami, tak jak 
w 1410 r. pod Grunwaldem, kie-

dy okoliczna gawiedź mogła przy-
glądać się jej, a później jak kruki 
pozbierać pozostałości po ryce-
rzach.  
  Ta nowa hitlerowska walka 
o przestrzeń dla super rasy ,to 
był początek wojny totalnej. Nie z 
wojskiem, ale z rasą, z ludnością 
cywilną. Z polską kulturą z Żyda-
mi, Romami i innymi.  

  Nie wiem, czy jako samot-
ny Ryś szukający bezpiecznego 
miejsca pośród znajomych mi 

przestrzeni leśnych dobrze odczy-
tuję intencje dobrej zmiany.  
  Minister Szumowski zagar-
nął publiczną kasę i bardzo do-
brze bawi się w Hiszpanii, ale 
Polacy, wy tam nie możecie lecieć, 
bo ten obszar jest objęty epide-
mią. 
 Jeśli mam rację to zamiast 
tęczy nad Polską za niedługi czas 
zawiśnie szarość i niestety bez 
odcieni.  
 Ta szarość pozytywna, też 
ma wiele odcieni, wystarczy prze-
czytać i polecam bardzo książkę – 
Jana Nemeca – „Historia światła”. 
Jest to powieść o fotografie Fran-
ciszku Dritikolu. Był to czeski 
fotografik, prekursor aktu kobie-
cego, który z szarego światła po-
trafił wydobyć to co jest najpięk-
niejsze w kobiecym ciele. Ser-
decznie polecam tę, lekturę. 
 W czasach bardzo odle-

głych tęcza była symbolem połą-
czenia człowieka z Bogiem. Nie 
wiem z jakiego powodu dziwny 
dla mnie kościół polski przyjął 
jakąś dziwną pozycję.  
Mam bardzo osobiste doświadcze-
nia z molestowaniem przez księ-

ży, ten który to robił już nie żyje. 
Wracam do tęczy. W Polsce jest 
tak wiele placówek przedszkol-
nych, które w swojej nazwie mają 
„tęcza”, mają pomalowane podej-
ścia do przedszkola i co nagle z 
sprawą jakiegoś niby „demiurga” 
tęcza przestanie istnieć na niebie 
po deszczu.  
 Z dnia na dzień popadamy 
w coraz głębszą szarość, którą 
kreują wybrani przez suwerena. 
Nie wiem kiedy ten „suweren się 
obudzi”, oby nie było jak w przy-
słowiu – „Polak mądry po szko-
dzie” Idę odpocząć do matecznika 
– dziękuję tym, którzy wytrwali i 
przeczytali! 
 

 RYŚ 

O szarości i braku optymizmu 
Przez kilka dni zmagałem się z chorobą. Leżałem spokojnie pośród 
drzew, które swym szelestem usypiały mnie. Bałem się, że powo-
dem mej słabości jest „król wirusów”. Na szczęście po kilku dniach 
zacząłem odzyskiwać siły.  

„Ryś” 



-  14  - 

Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XII, nr 9(125)2020 r. 

  



-  15  - 

Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XII, nr 9(125)2020 r. 

  



-  16  - 

Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XII, nr 9(125)2020 r. 

  



-  17  - 

Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XII, nr 9(125)2020 r. 

 

U 
stawa zwana przez PiS 

„dezubekizacyjną”, a przez 
byłych funkcjonariuszy 

„dyskryminacyjną” obowiązuje od 
października 2017 r. Zakłada 
drastyczne obniżki emerytur 
funkcjonariuszy służb i policjan-
tów, którzy choć jeden dzień prze-
pracowali w Służbie Bezpieczeń-
stwa, instytucji podlegającej ko-
munistycznemu MSW lub w 
specsłużbach MON. Nie ma zna-
czenia, że w 1990 r. po pozytyw-
nej weryfikacji przeszli do pracy 
w innych służbach mundurowych 
i służyli wolnej Polsce. Niektórzy 
nawet po 26 lat. 
 
 Zaraz po wpłynięciu spra-
wy do TK wybrana przez PiS pre-
zes Julia Przyłębska ogłosiła się 

przewodniczącą składu orzekają-

cego. Przez dwa lata nie wyzna-
czyła terminu rozprawy. Mimo że 
na wyrok Trybunału czeka 40 
tys. funkcjonariuszy, w tym 8 tys. 
wdów i dzieci pobierających po 
f u n k c j o n a r i u -
szach rentę rodzinną. 
 W końcu wyznaczono dwie 
rozprawy, na których strony mo-
gły uzasadnić swoje argumenty. 
Wyrok mamy poznać w piątek, 11 
września. 
 
 Zdzisław Czarnecki, szef 
Federacji Stowarzyszeń Służb 
Mundurowych, spodziewa się, że 
Trybunał, w którym większość 
mają kandydaci wskazani przez 
PiS, uzna dezubekizację za zgod-
ną z konstytucją. 

Co by to oznaczało? 
Dezubekizacja. Jakie będą kon-

sekwencje wyroku Trybunału? 

 Kluczowe jest tu przeanali-
zowanie pytania prawnego, z któ-
rym Sąd Okręgowy w Warszawie 
jeszcze w lutym 2018 r. zwrócił 
się do TK. Uznał, że występują 

„istotne i uzasadnione wątpliwo-
ści co do zgodności wskazanych 
przepisów z Konstytucją RP”. Sąd 
stwierdził też, że działania pań-
stwa wobec byłych funkcjonariu-
szy mogą mieć „charakter repre-
syjny oraz dyskryminacyjny i mo-
gą stanowić zaprzeczenie zasady 
zaufania obywateli do państwa”. 
 Dalej w pytaniu sądu do 
Trybunału czytamy: "W ocenie 
Sądu Okręgowego zachodzi uza-
sadniona wątpliwość, czy ustawa 
emerytalna nie jest sprzeczna z 
art. 2 Konstytucji, proklamują-
cym zasadę demokratycznego 
państwa prawnego, zawierającym 
zasady stanowiące trzon państwa 
demokratycznego i prawnego, 

(Ciąg dalszy na stronie 18) 

Co się stanie? 

Gdy Trybunał uzna dezubekizację za zgodną z konstytucją?  
https://wyborcza.pl/7,75398,26285623,co-sie-stanie-gdy-trybunal-uzna-dezubekizacje-za-zgodna-z-konstytucja.html 

W piątek 11 września (tekst publikowany 9 września, termin ogłosze-
nia wyroku przyłożony - przypis JKK) Trybunał Konstytucyjny ma 
wydać wyrok w sprawie "ustawy dezubekizacyjnej". Poszkodowani 
funkcjonariusze spodziewają się, że Trybunał kontrolowany przez 
nominatów PiS-u uzna dezubekizację za zgodną z prawem. 

Wojciech Czuchnowski, Leszek Kostrzewski 

https://wyborcza.pl/7,75398,26285623,co-sie-stanie-gdy-trybunal-uzna-dezubekizacje-za-zgodna-z-konstytucja.html
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takie jak: zasada ochrony praw 
nabytych, zasada zaufania do 
państwa i stanowionego przez nie 
prawa". 
 Ale to nie wszystko. Sąd w 
pytaniu przyznaje, że mogło dojść 
do "naruszenia zasady ochrony 
praw nabytych, niedziałania pra-
wa wstecz, powodującego nierów-
ne traktowanie części funkcjona-
riuszy w porównaniu z tymi, któ-
rzy rozpoczęli służbę po raz 

pierwszy po dniu 11 września 
1989 r., skutkując ich dyskrymi-
nacją". 

 - Uznanie, że przepisy 
ustawy zaopatrzeniowej wskaza-
ne w tych wymienionych pyta-
niach prawnych Sądu Okręgowe-
go w Warszawie są zgodne z Kon-
stytucją RP, oznaczałby, że pozo-
staną w porządku prawnym i że 
będą mogły być podstawą orzeka-
nia przez sądy -  mówi 
"Wyborczej" radca prawny Alek-
sandra Karnicka prowadząca 
kancelarię specjalizującą się w 
obsłudze funkcjonariuszy służb 
mundurowych. 
 
Zapadło wiele wyroków na ko-

rzyść  

 Karnicka przypomina jed-
nak, że dotychczas zapadło wiele 
wyroków na korzyść ubezpieczo-
nych, m.in. w sądach w Katowi-
cach, Częstochowie, Rybniku, 

Lublinie, Piotrkowie, Łomży, Su-
wałkach, Nowym Sączu czy Biel-
sku-Białej. 
 - Należy pamiętać, co pod-
kreślano wielokrotnie w podjętych 
wyrokach, że pytaniami prawny-
mi Sądu Okręgowego do Trybu-
nału nie zostały objęte kwestie 
zgodności wskazanych w nich 
przepisów ze standardami wyzna-
czonymi choćby przez art. 1 pro-
tokołu nr 1 do Konwencji o 
ochronie praw człowieka i podsta-

wowych wolności. 
 
 Zgodnie z nim każdy ma 

prawo do poszanowania swego 
mienia. Nikt nie może być pozba-
wiony własności, chyba że w inte-
resie publicznym i na warunkach 
przewidzianych przez ustawę oraz 
zgodnie z ogólnymi zasadami pra-
wa międzynarodowego. A prawa 
emerytalne zalicza się do osobi-
stych dóbr majątkowych - mówi 
Aleksandra Karnicka i dodaje: - 
Konwencja o ochronie praw czło-
wieka i podstawowych wolności w 
świetle art. 91 Konstytucji RP 
stanowi część porządku prawne-
go, została przez Polskę ratyfiko-
wana, jej postanowienia stanowią 
zatem nie tylko wskazówkę przy 
interpretacji przepisów prawa, ale 
też bezpośrednią podstawę roz-
strzygnięć organów krajowych. 
Postanowienia mają przy tym 
pierwszeństwo przed ustawą, jeśli 

ustawy nie da się pogodzić z Kon-
wencją (art. 91 ust. 2 Konstytucji 
RP). Reasumując, należy wska-
zać, iż niezależnie od rozstrzy-
gnięcia Trybunału Konstytucyjne-
go niezawisłe sądy winny w spo-
sób indywidualny rozpoznawać 
każdą sprawę, kierując się obo-
wiązującym porządkiem praw-
nym, w tym także regulacjami 
międzynarodowymi, stanowiący-
mi jego część. 
 

 To oznacza, że nawet nie-
korzystne orzeczenie TK nie prze-
kreśla szans funkcjonariuszy na 

odzyskanie pełnej emerytury. 
Wszystko będzie zależało od decy-
zji poszczególnych sądów, do któ-
rych ich sprawy wpłynęły. 
 
Zdzisław Czarnecki z Federacji 
Stowarzyszeń Służb Munduro-
wych liczy też na pomoc Europej-
skiego Trybunału Praw Człowie-
ka. 
 – Wiemy, że przegramy, ale 
chcemy, aby w końcu ten wyrok 
ogłoszono. Dopiero po decyzji TK 
będziemy mogli skierować sprawę 
do Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka w Strasburgu. I 
dopiero tam liczymy na zakwe-
stionowanie ustawy. 
 

Wojciech Czuchnowski,  
Leszek Kostrzewski 

9 września 2020 
 

Trybunał Konstytucyj-
ny – polski sąd konstytu-
cyjny, organ władzy są-
downiczej. Został utwo-
rzony w 1982 i rozpoczął 
działalność orzeczniczą 
w 1986. Jego podstawo-
wym zadaniem jest są-
dowa kontrola konstytu-
cyjności prawa: kontrolo-
wanie zgodności norm 
prawnych niższego rzędu 
z normami prawnymi 
wyższego rzędu, przede 
wszystkim z Konstytucją 
i niektórymi umowami 
międzynarodowymi.  

(Ciąg dalszy ze strony 17) 

Julia Przyłębska,  
prezes  

Trybunału Konstytucyjnego  
(Fot. Sławomir Kamiński  

/ Agencja Gazeta) 
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D 
o tej pory Sąd Najwyższy 
czekał z rozprawą na de-
cyzje Trybunału Konstytu-

cyjnego. 
 Tyle że prezes Trybunału i 
zarazem dobra znajoma Jarosła-

wa Kaczyńskiego Julia Przyłęb-
ska  od 2,5 roku przeciąga spra-
wę i do tej pory orzeczenia nie 
wydała. Ostatnią rozprawę wy-
znaczoną na piątek 11 września 
odwołała. 
 Sąd Najwyższy postanowił 
więc dłużej nie oglądać się na TK 
i wyznaczył rozprawę na środę 16 
września. Wtedy też prawdopo-
dobnie ogłosi wyrok. 
 - Czekamy i jesteśmy do-
brej myśli. To może być przełomo-
wy wyrok - przyznaje Zdzisław 
Czarnecki z Federacji Stowarzy-
szeń Służb Mundurowych. 
 
Czyli liczy się miejsce  
zatrudnienia czy to,  
co dokładnie robiliśmy? 

 Sąd Najwyższy w siedmioo-
sobowym składzie zajmie się 
dezubekizacją na wniosek Sądu 
Apelacyjnego w Białymstoku. 

 
 Białostocki sąd zapytał o 
kryteria karania funkcjonariuszy. 
 PiS w ustawie dezubekiza-
cyjnej wymienił wiele instytucji i 
organów (w których zatrudnienie 
uznał za pracę na rzecz totalitar-

nego państwa), a następnie 
sprawdzał, czy dany funkcjona-

riusz w wymienionej instytucji 
pracował. Jeśli tak, to automa-
tycznie obcinał mu emeryturę. 

 Białostocki sąd zapytał SN, 
czy kryterium „pełnienia służby 
na rzecz totalitarnego państwa” 

zapisane w ustawie dezubekiza-
cyjnej "zostaje spełnione w przy-
padku formalnej przynależności 
do służb wymienionych w usta-
wie, czy też kryterium to powinno 
być oceniane na podstawie indy-
widualnych czynów, ich weryfika-
cji pod kątem naruszenia podsta-
wowych praw i wolności człowie-
ka służących reżimowi komuni-
stycznemu?". 
 Mówiąc inaczej - sąd miał 
wątpliwości, czy można wszyst-
kich karać tylko dlatego, że pra-
cowali w danej instytucji. I pytał, 
czy może nie należałoby sprawy 
każdego funkcjonariusza rozpa-
trywać oddzielnie i sprawdzać, co 
konkretny dany człowiek w tej 
instytucji robił. 
 
Szansa na pełną emeryturę 

 Tomasz Oklejak, naczelnik 
wydziału ds. żołnierzy i funkcjo-

nariuszy w Biurze Rzecznika 
Praw Obywatelskich, nie ma tu 
żadnych wątpliwości. 
 – Przyjęcie kryterium, że o 
obniżeniu świadczenia decyduje 
jedynie formalna przynależność, 
nie ma nic wspólnego ze sprawie-

dliwością. Konieczne jest indywi-
dualne podejście do każdej osoby. 

Likwidując spuściznę po systemie 
totalitarnym, nie można stosować 
tych samych środków, co pań-
stwo totalitarne - mówi Oklejak. 
 Zdzisław Czarnecki przy-
znaje, że wyrok SN może spowo-
dować, że sądy, które do tej pory 
zawieszały sprawy ukaranych 
funkcjonariuszy, mogą je wzna-

wiać  i wydać korzystne wyroki 
dla poszkodowanych. 
 - To może być ratunek dla 

wszystkich, którzy zostali wrzuce-
ni do jednego wielkiego wora i 
zbiorczo ukarani - mówi Czarnec-
ki. 
 Gdyby SN uznał, że nie 
można karać za samą przynależ-
ność do danej instytucji, kilka-
dziesiąt tysięcy emerytów i renci-
stów odzyskałoby pełne świadcze-
nia, a budżet państwa czekałoby 
małe trzęsienie ziemi, bo odebra-
ne w 2017 r. pieniądze trzeba 
byłoby zwrócić. Szacunkowo w 
skali roku to grubo ponad 300 
mln zł. Do tego należy jednak 
doliczyć ewentualne odszkodowa-
nia za niesłusznie odebrane pie-
niądze oraz zadośćuczynienie 
rodzinom blisko 50 osób, któ-
re popełniły samobójstwa lub 
zmarły na zawał po otrzymaniu 
decyzji o obniżce emerytury. 
 

Wojciech Czuchnowski,  

Leszek Kostrzewski  
12 września 2020  

Dezubekizacją w Sądzie Najwyższym. 
https://wyborcza.pl/7,75398,26293110,dezubekizacja-zajmie-sie-sad-najwyzszy-to-moze-byc-przelom.html#S.main_topic-K.C-B.2-L.2.maly 

Sąd zajmie się dezubekizacją 16 września. Wyrok może spowodo-
wać, że tysiące funkcjonariuszy odzyskają prawo do pełnej emery-
tury i odszkodowanie, a PiS może ponieść jedną z najbardziej 
spektakularnych porażek w czasie swoich rządów. 

Wojciech Czuchnowski, Leszek Kostrzewski 

U 
chwała SN oznacza, że w 
przypadku odwołań funk-
cjonariuszy, których obję-

to dezubekizacją sądy powinny 
indywidualnie oceniać działania 
każdego z byłych pracowników 

służb z okresu PRL 
 - Nie możemy działać jak 
państwo totalitarne, takie które 
nie daje człowiekowi prawa do 
sprawiedliwego sądu - mówił 
sędzia sprawozdawca Bohdan 
Bieniek. 
 Gorącym zwolennikiem 

wprowadzenia rozwiązań, które 
dziś skrytykował SN był Zbi-
gniew Ziobro. Decyzja SN to jego 
porażka, bo uchwała tego sądu 

(Ciąg dalszy na stronie 20) 

Wyrok SN w sprawie dezubekizacji 
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/dezubekizacja-sad-najwyzszy-wydal-wyrok/ygwhn26,79cfc278 

Sąd Najwyższy uznał, że nie wolno wyłącznie na podstawie przy-
należności do danej formacji z czasów PRL poddawać danej osoby 
dezubekizacji. Fakt ten nie jest wystarczający do stwierdzenia, 
że dana osoba służyła na rzecz totalitarnego państwa. Taka decy-
zja siedmioosobowego składu SN oznacza porażkę Zbigniewa 
Ziobry, który jako Prokurator Generalny stał na stanowisku, że 
wystarczy fakt służby w formacjach z okresu PRL, by byłym funk-
cjonariuszom obniżać uposażenia. 

Magdalena Gałczyńska 

https://wyborcza.pl/7,75398,26290875,dezubekizacja-bez-konca-przylebska-po-raz-szosty-przesuwa-ogloszenie.html
https://wyborcza.pl/7,75398,26290875,dezubekizacja-bez-konca-przylebska-po-raz-szosty-przesuwa-ogloszenie.html
https://wyborcza.pl/7,75398,26290875,dezubekizacja-bez-konca-przylebska-po-raz-szosty-przesuwa-ogloszenie.html
https://wyborcza.pl/7,75398,22178068,gniew-smierc-i-dezubekizacja.html
https://wyborcza.pl/7,75398,22178068,gniew-smierc-i-dezubekizacja.html
https://wyborcza.pl/7,75398,22178068,gniew-smierc-i-dezubekizacja.html
https://wyborcza.pl/7,75398,22178068,gniew-smierc-i-dezubekizacja.html
https://wyborcza.pl/7,75398,26293110,dezubekizacja-zajmie-sie-sad-najwyzszy-to-moze-byc-przelom.html#S.main_topic-K.C-B.2-L.2.maly
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/dezubekizacja-sad-najwyzszy-wydal-wyrok/ygwhn26,79cfc278
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będzie wskazówką i kierunkow-
skazem dla sądów rozpoznają-
cych odwołania byłych funkcjo-
nariuszy od decyzji o obniżeniu 
im uposażeń 
 - Kolejny raz Sąd Najwyż-
szy opowiedział się w wolnej Pol-
sce przeciwko dekomunizacji - 
tak uchwałę SN ocenia w rozmo-
wie z Onetem wiceminister spra-
wiedliwości Sebastian Kaleta 
 Przedstawiciel Ziobry pod-

czas dzisiejszej rozprawy wnio-
skował o wyłączenie ze składu 
sędziego Józefa Iwulskiego - ze 

względu na fakt, że w latach 70-
tych odbył on przeszkolenie woj-
skowe w WSW - o czym prokura-
tor miał się dowiedzieć z Wikipe-
dii 
 Chciał też, by sprawę w SN 
odroczono do czasu, aż kwestię 
dezubekizacji rozstrzygnie Trybu-
nał Konstytucyjny. Ten jednak 
zmaga się z nią od dwóch i pół 
roku - bez efektu. Oba wnioski 
prokuratora, przedstawiciela Zbi-
gniewa Ziobry zostały oddalone 
 - Kryterium służby na 
rzecz państwa totalitarnego po-
winno być oceniane na podstawie 
wszystkich okoliczności sprawy. 
W tym także indywidualnych czy-
nów pod kątem naruszenia praw 
człowieka - taki wyrok siedmioo-
sobowego składu SN przedstawił 
dziś przewodniczący składu sę-
dzia Józef Iwulski. 
 

 On sam, jak ujawnił Onet, 
w czasach PRL był w stanie wo-
jennym sędzią wojskowym. Wedle 
dokumentów IPN jego nazwisko 
pojawia się w procesach opozycjo-
nistów. 
 Jak dodał sędzia Iwulski, 

wątpliwości wokół dezubekizacji 
należy wreszcie rozstrzygnąć. - 
Sprawa toczy się już wiele lat. 
Ten wyrok będzie miał znaczenie 
w wielu sprawach - podkreślał. 
 - Nie możemy działać jak 
państwo totalitarne, takie które 
nie daje człowiekowi prawa do 
sprawiedliwego sądu - mówił sę-
dzia sprawozdawca Bohdan Bie-
niek. - Stalibyśmy się wtedy ta-
kim samym systemem, jaki kryty-
kujemy. 
 Dodał też, że system prawa 
powinien być wykładany w spo-
sób wnikliwy. - Wymaga on wni-
kliwego spojrzenia, musimy po-
strzegać go jako całość - zazna-
czał sędzia Bieniek. - Jeśli ode-
rwiemy się od tej aksjologii, jeśli 

wykładnia prawa ma być dokona-
na w gniewie, który pokona roz-
tropność, to wynik takiej wykład-
ni nie da się obronić. - kwitował. 
 
Wiceminister sprawiedliwości: 
kolejny raz SN opowiedział się 
przeciw dekomunizacji 

 To kolejny prawotwórczy 
wyrok. To ustawodawca, a nie 
sad decyduje o przesłankach sto-
sowania konkretnych przepisów 
ustaw -tak uchwałę SN ocenia w 

rozmowie z Onetem wiceminister 
sprawiedliwości Sebastian Kaleta. 
- Kolejny raz Sąd Najwyższy opo-

wiedział się w wolnej Polsce prze-
ciwko dekomunizacji. Mnie to nie 
dziwi, skoro przewodniczył skła-
dowi sędzia Józef Iwulski, z boga-
tym PRL-owskim życiorysem, o 
czym - mam nadzieję - Onet swo-
im czytelnikom przypomni. 
 
 Major ABW w stanie spo-
czynku objęty dezubekizacją: 
jestem zadowolony z uchwały 
SN 

- Jestem zadowolony z tej uchwa-
ły, bo wprost w niej stwierdzono, 
że aby obniżyć komuś emeryturę 
lub rentę muszą być brane pod 
uwagę kryteria i rodzaj wykony-
wanych zadań. Czyli dezubekiza-
cją objąć może tylko takie osoby, 
które w swoich działaniach naru-
szały prawa i wolności obywatel-
skie - podkreśla w rozmowie z 
Onetem mjr. ABW w stanie spo-
czynku Jacek Mykita. 

 - Uchwała SN precyzyjnie 
określa tryb postepowania w 
sprawach odwoławczych, a jedno-
cześnie nakłada obowiązek na 
IPN aby przedstawił konkretne 
dowody działalności przestępczej 
w przypadku tych osób, którym 

chce się obniżać emerytury - do-
daje członek Federacji Stowarzy-
szeń Służb Mundurowych. 
 
Sędzia wydziału pracy: uchwała 
SN to kierunek i drogowskaz 

 - W sprawach podobnych 
rodzajowo będziemy na pewno 
kierować się treścią tej uchwały. 
To jest kierunek i drogowskaz, 
którego na pewno nie wolno po-
minąć - mówi Onetowi doświad-
czony sędzia Wydziału Pracy i 
Ubezpieczeń Społecznych jednego 
z sądów apelacyjnych. Celowo 
chce zachować anonimowość, bo 
orzeka w podobnych sprawach 
dot. dezubekizacji. - Uchwała SN 
oznacza, że policyjny organ eme-
rytalny będzie miał obowiązek 

wykazać, że ktoś w swoich działa-
niach pracował na rzecz totalitar-
nego ustroju, czyli - zgodnie z 
uchwałą SN - popełniał czyny 
przeciwko prawom i wolnościom 
obywatelskim - wyjaśnia. - Tylko 
takie warunki, w myśl uchwały 
SN będą uprawniały do obniżenia 
uposażenia - kwituje. 
 Od początku 2017 r., gdy 
w życie weszła ustawa dezubeki-
zacyjna, odwołania od decyzji o 
odebraniu części emerytur złożyło 

ponad 24 tys. osób. W znacznej 
części przypadków sądy zawiesza-
ją te postępowania – wszystko 

dlatego, że w lutym 2018 r. do 
Trybunału Konstytucyjnego trafi-
ło pytanie prawne w tej sprawie. 
 
TK i ustawa dezubekizacyjna, 
czyli "niekończąca się historia" 

 Trybunał kilka razy prze-
kładał już posiedzenie w tej spra-
wie, ostatni raz zrobił to 11 wrze-
śnia. Ustawą zajął się pełen skład 
sędziowski — tak rozstrzygane są 
najważniejsze kwestie. Większość 
z 15 sędziów Trybunału to praw-
nicy wskazani przez PiS, teore-
tycznie więc orzeczenie powinno 
być formalnością — do tej pory ci 
sędziowie kierowali się w dużej 
mierze wskazaniami szefowej Try-
bunału Julii Przyłębskiej, która 
obnosi się swymi kontaktami z 
Jarosławem Kaczyńskim. Ale 
z ustawą dezubekizacyjną Julia 
Przyłębska ma kłopot. 
 Ustawa dezubekizacyjna to 

jeden z najbardziej kontrowersyj-
nych projektów autorstwa PiS. Na 
jej podstawie drastycznie obniżo-
no emerytury tym funkcjonariu-
szom policji, Agencji Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego, wywiadu, 
kontrwywiadu, CBA, Biura 

Ochrony Rządu czy Służby Wię-
ziennej, którzy nawet przelotnie 
pracowali w komunistycznej bez-
piece lub innych formacjach, któ-
re PiS uznał za kluczowe w PRL. 
Teoretycznie wystarczy nawet 
jeden dzień takiej służby. W su-
mie ukaranych zostało około 40 
tys. osób. Cięcia objęły też renty 
dla rodzin poległych funkcjona-
riuszy, nawet jeśli zginęli w służ-
bie III RP. 
 
 
 

Magdalena Gałczyńska 
Dziennikarka Onetu 

 

(Ciąg dalszy ze strony 19) 

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/prezes-sadu-najwyzszego-jozef-iwulski-bylem-w-pzpr/r512xpk
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/prezes-sadu-najwyzszego-jozef-iwulski-bylem-w-pzpr/r512xpk
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/prezes-sadu-najwyzszego-jozef-iwulski-bylem-w-pzpr/r512xpk
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/prezes-sadu-najwyzszego-jozef-iwulski-bylem-w-pzpr/r512xpk
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/prezes-sadu-najwyzszego-jozef-iwulski-bylem-w-pzpr/r512xpk
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/prezes-sadu-najwyzszego-jozef-iwulski-bylem-w-pzpr/r512xpk
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  Spisane (ze stonogramu) ustne motywy rozstrzygnięcia sprawy sygn.akt III UZP 1-20 

Kryterium „służby na rzecz totalitarnego państwa” 
https://www.seirp.pl/16_09_2020_-uchwala-sadu-najwyzszego-ws-kryterium---sluzby-na-rzecz-totalitarnego-pa%C5%84stwa  

https://www.seirp.pl/16_09_2020_-uchwala-sadu-najwyzszego-ws-kryterium---sluzby-na-rzecz-totalitarnego-pa%C5%84stwa
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J 
ak dowiadujemy się z infor-
macji ujawnionych na stro-
nie Trybunału Konstytucyj-

nego poza sprawą sygn. akt P 
4/18 dotyczącą pytań Sądu 
Okręgowego w Warszawie Sekcja 
XIII Wydziału Ubezpieczeń Spo-
łecznych z dnia 24 stycznia 2018 
r., w której kolejną rozprawę za-
planowano na 6 października 

2020 roku godz. 11.00 kontynuo-
wal-odroczona-rozprawe / oraz 
leżakującej od dawna sprawą  
dot. renty  rodzinnej po zmarłym 
funkcjonariuszu zainicjowaną 
postanowieniem Sądu Okręgowe-
go w Warszawie z 27 maja 2019 
roku w sprawie sygn. akt XIII 
11007/18, zarejestrowaną pod 
sygnatura P 16/19, na 14 paź-
dziernika 2020 roku godz. 11.00 
zaplanowano rozprawę w prawie 
o sygn.. akt P 10/20  pytaniem 
Sądu Okręgowego w Krakowie VII 
Wydział Pracy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych, o to czy art. 22a ust. 1 i 
2 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1c w 
związku z art. 13b ustawy z dnia 
18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 
Służby Kontrwywiadu Wojskowe-

go, Służby Wywiadu Wojskowego, 
Centralnego Biura Antykorupcyj-
nego, Straży Granicznej, Biuro 
Ochrony Rządu, Państwowej 
Straży Pożarnej i Służby Więzien-
nej oraz ich rodzin w brzmieniu 
nadanym przez art. 1 ustawy z 

dnia 16 grudnia 2016 r. o zmia-
nie ustawy o zaopatrzeniu emery-
talnym funkcjonariuszy Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego, Agencji Wywiadu, 
Służby Kontrwywiadu Wojskowe-
go, Służby Wywiadu Wojskowego, 
Centralnego Biura Antykorupcyj-
nego, Straży Granicznej Biura 
Ochrony Rządu, Państwowej 
Straży Pożarnej i Służby Więzien-
nej oraz ich rodzin w związku z 
art. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 
2016 r. są zgodne z art. 2, art. 
30, art. 32 ust. 1 i ust. 2, art. 67 
ust. 1 w z w. z art. 31 ust. 3 Kon-
stytucji RP. Sprawę rozpatrzy 
skład orzekający Trybunału Kon-
stytucyjnego: prezes TK Julia 
Przyłębska - przewodniczący, sę-

dzia TK Bartłomiej Sochański - 
sprawozdawca, sędzia TK Krysty-
na Pawłowicz, sędzia TK Michał 

Warciński, sędzia TK Rafał Woj-
ciechowski.  Postanowienie Sądu 
Okręgowego w Krakowie VII Wy-
dział Pracy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych z 17 grudnia 2019 roku  

UWAGA – nowa sprawa w TK – P 10/20 

Rozprawa zaplanowana na 14 października 2020 roku godz. 11.00 
 https://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/art/obnizenie-wysokosci-policyjnej-renty-inwalidzkiej

-za-okres-sluzby-na-rzecz-totalitarnego-panstwa 

Obniżenie wysokości policyjnej renty inwalidzkiej  
byłego funkcjonariusza pełniącego służbę na rzecz totalitarnego państwa  

Zmiany terminów  
posiedzeń w TK  

sprawy P4/18.. 
 

1. 17 marzec 2020 
2. 15 lipiec 2020 
3. 18 sierpień 2020 
4. 6 październik 2020 

https://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/art/obnizenie-wysokosci-policyjnej-renty-inwalidzkiej-za-okres-sluzby-na-rzecz-totalitarnego-panstwa
https://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/art/obnizenie-wysokosci-policyjnej-renty-inwalidzkiej-za-okres-sluzby-na-rzecz-totalitarnego-panstwa
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O 
pera, pisana przez wielu 
twórców, a właściwiej na-
leżałoby napisać, przez 

wielu partaczy, zyskała dzisiaj 

swój epilog. Zupełnie inny, niż 
chcieli jej autorzy. 
 I zdecydowanie mylnie 

określiłem formę sztuki scenicz-
nej. To nie opera, a raczej kabaret 
wyspecjalizowany w parodii.. 
Zresztą, sytuacja jest tak zagma-
twana, że nie sposób odpowiednio 
zaklasyfikować, co to właściwie 
było. Tragifarsa, parodia, kaba-
ret, Monty Python, groteska, tra-
gedia grecka, opera, operetka... 
Sam nie wiem. Aktorzy tego 
przedsięwzięcia mogliby grać swo-
je role w każdym z tych rodzajów 
sztuki. Tyle, że miejscem jej wy-
stawiania zdecydowanie powinna 
być scena w domu o miękkich 
ścianach. A nie scena narodowa, 
publiczna (z przeproszeniem za 
słowo).  
 Aktorzy zaś, to nikt inny, 
tylko parlamentarzyści Rzeczpo-
spolitej (III – ej i innych nume-
rów). Precyzując zaś ich bliżej, to 
tzw. POPiS. Tak, tak – nie mylę 
się wymieniając PO. Do końca 

moich dni będę twierdził, że to 
właśnie oni rozpoczęli demolowa-
nie systemu prawnego Państwa 
Polskiego. Zaczęli tę zbrodniczą 
działalność uchwalając  w grud-
niu 2009 r pierwszą ustawę re-
presyjną i przepychając ją w rów-

nie bandycki sposób przez Trybu-
nał – wtedy jeszcze Konstytucyj-
ny. (Kłaniam się ponownie prof. 
Rzeplińskiemu za posłuszne pod-
danie się sugestiom ówczesnych 
władz PO). I patrząc z długiej per-
spektywy czasowej na dokonania 
rządów tej formacji, był to jej je-
dyny sukces, a właściwiej 
„sukces” na przestrzeni ośmiolet-
nich rządów. Zastanawiałem się 
wówczas, czy jest to pojedynczy 
wyskok pożal się boże – polity-
ków. Przez pewien czas wydawało 
się, że  nic więcej złego się już nie 
zdarzy. Jak zwykle – nie doceni-
łem tej bandy. Okazało się, zresz-
tą bardziej dobitnie, po przejęciu 
władzy przez drugą część POPiS-
u, czyli PiS, że może być jeszcze 

gorzej. I to pod każdym wzglę-
dem. I tu muszę oddać tej forma-
cji coś, co mają w nazwie (zresztą 
wyłącznie w nazwie).  

 
Mianowicie oddać  
im sprawiedliwość.  

Prawo zresztą też im oddaję. Bo 
sami je zawłaszczyli, a ja za słaby 
jestem, żeby od nich to prawo 
odwojować. A co do szczegółów: 
 Sprawiedliwość – bo spra-
wiedliwie nienawidzą po prostu. 
wszystkich, inaczej, niż oni my-
ślących. I zwalczają ich również 
wedle swojej własnej wizji prawa       
i sprawiedliwości; 
Prawo – wyłącznie to represyjne, 
bo stosują je bez wahania jedynie 
wobec prawdziwych, a częściej 
wobec wirtualnych przeciwników, 
wobec siebie zaś tylko wtedy, kie-
dy jest to dla nich korzystne. (np. 
prawo do bogato wynagradzanych 
posad – na zasadzie szydłowej: bo 
nam się to po prostu należy). 
 I takie pokemony uchwaliły 
kolejną zbrodniczą, siejącą trupa-
mi, ustawę represyjną. Represjo-
nującą naszą grupę zawodową. 
Zresztą nie tylko zawodową, ale 

szerzej grupę służb munduro-
wych podległych w poprzednim 
ustroju ministrowi spraw we-
wnętrznych. 
 Zaatakowali też inną, 
szczególnie poza nami przez sie-
bie znienawidzoną grupę zawodo-

wą. Grupę szczególną, bo przy-
zwyczajoną do przestrzegania               
i stosowania prawa. Do tego ma-
jącą prawo i niezawisłość sę-
dziowską niejako „w genach”. I tu 
po raz pierwszy dostali „po ła-
pach”. Mimo rozszerzanej repre-
sji, mimo zwalniania szczególnie 
niepokornych, mimo powołania 
posłusznych władzy tzw. rzeczni-
ków dyscyplinarnych i twórczej 
ich działalności, środowisko sę-
dziowskie nie dało się złamać i 
stłamsić do ram, odpowiadają-
cych tej bandyckiej formacji. Mi-
mo, iż udało się opanować Trybu-
nał Konstytucyjny, w tej chwili 
określany, jako – „tak zwany TK”, 
dalej już tylko było pod górkę.  
 

 Rozpoczęło się od przegra-
nej bitwy o zawłaszczenie Sądu 
Najwyższego. Nie pomogło wspar-
cie ówczesnego i, niestety ciągle 
obecnego, lokatora Pałacu Prezy-
denckiego. Klęska była sromotna 
i miała zasięg międzynarodowy, 
bo unijny. Bodaj dopiero wówczas 
do Europy dotarło, kto przejął 

rządy w dużym państwie człon-
kowskim. Dotarło też, że ten ktoś 
nie ma zwyczaju cofać się. Cofać 

inaczej, niż pod groźbą użycia 
wobec niego siły (dość pojemnie 
pojmowanej) 
 Przegrana bitwa o SN jest 
ewidentna, choć PiS nie powie-
dział jeszcze ostatniego zdania. 
Tyle, że to już nie będzie zdanie 
mówione, ale raczej będzie to po-
piskiwanie zdychającej myszy. 
Dla Europy coś takiego, jak de-
mokracja w pisowskim wydaniu 
jest niezrozumiałe. Nie mieści się 
w żadnych kategoriach normalno-
ści. Zaś na punkcie  praworząd-
ności Unia jest szczególnie prze-
czulona. Bo to rzeczywiście ma 
być praworządność, a nie tzw. 
praworządność. A po ostatnich 
zmianach we władzach struktur 
unijnych i po wizytach i rozmo-
wach prominentnych ich przed-
stawicieli, Unia nie zawaha się 
zastosować szantażu – środki 
pomocowe tak, ale tylko w sytua-

cji przestrzegania przez Polskę 
praworządności. A w grę wchodzą 
niewyobrażalnie wielkie pienią-
dze. Do tego już często przez pis-
lam elektoratowi obiecane. A jak 
elektorat pojmie, że władza nie 
ma kasy, bo sama z unii nie do-

stała, to skończy się miłość tego 
elektoratu do władzy i skończy 
się sama ta władza. Być może 
nawet skończy się w formie dość 
przymusowej i gwałtownej. Skoń-
czy się też miłość do władzy naj-
większego beneficjenta hojności 
władzy, mianowicie kościoła świę-
tego z jego wybitnym zdziercą z 
Torunia na czele. 
 I tu już są prawdziwie stro-
me schody. Strome i z cholernie 
wysokimi stopniami. Może nawet 
zbyt wysokimi zwłaszcza dla jed-
nego krótkonogiego bożka. A jak 
dojdzie do sytuacji, że nikt go nie 
będzie chciał na kolejny schodek 
podsadzić? To co się wtedy sta-
nie? Zwłaszcza, że najwierniejszy 

(Ciąg dalszy na stronie 28) 

Cud mniemany... 
Cud mniemany, czyli opera narodowa pod nieco zmienionym tytu-
łem. Nie Krakowiacy i Górale, ale Sąd Najwyższy i prezes Józef 
Iwulski Inaczej mówiąc – ten kto dożył, ten doczekał. 

Marcin Szymański. 
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 z wiernych – jojo Brudzińskim już 
zajada konfitury w Brukseli, zaś 
wakacje z wodzem traktuje (po 
cichu oczywiście), jako uciążliwy 
obowiązek.  
 
Ale powróćmy do naszej  
sytuacji  
i dzisiejszego wyroku SN: 

Wyrok ma w mojej opinii jeden 
najważniejszy walor. Daje nam 
nadzieję. I to tę realną. Daje też 
pewność, że nikt już bezkarnie 

nie nazwie nas zbrodniarzami, 
bandytami, oprawcami i inną 
swołoczą. Bo ten ktoś będzie mu-

siał nam udowodnić, że jesteśmy 
przestępcami. Jeśli nie udowodni, 
co jest przecież pewne, sam sta-
nie się przestępcą. 
 Drugi walor wyroku, to – 
niezależnie od wyroku tzw. TK 
(czytaj – Julia kucharka), możli-
wość powrotu do odzyskania 
świadczeń otrzymywanych przed 
wrześniem 2010 r, czyli przed 
pierwszą ustawą represyjną. A 
jeśli tylko obejmie w procedowa-
niu sprawy z ustawy 2016, to też 
ma wielkie dla nas znaczenie. 
Choć osobiście wolałbym tę wer-
sję sprzed 2010, która mnie naj-
bardziej skaleczyła.  

 
Ale – zobaczymy, co sądy z tym 
fantem zrobią. 

Jedno jest pewne. Opór władzy 
będzie rozpaczliwy. I jak zwykle 
bezwzględny  i brutalny. Spodzie-
wajmy się przede wszystkim ata-
ków werbalnych w ich prasie i 
kurwizji, ale także masowych 
apelacji od wyroków I instancji. 
To przecież gra na czas. I na fi-
zyczne przetrzymanie nas. Na 
biologiczne rozwiązanie proble-

mu. Tak jak dotychczas. Tyle, że 
dotychczas byliśmy osłabieni bra-
kiem nadziei. A teraz mamy nie 

tylko nadzieję. Mamy wreszcie 
pewność szczęśliwego końca. Tyl-
ko – cholera trzeba się zawziąć i 
dożyć. Bo jest po co. Zróbmy so-
bie wszyscy tę przyjemność i do-
żyjmy wszyscy nie tylko tego do-
brego finału, ale też końca złej, 
podłej władzy. A potem weźmy się 
za zgotowanie im takiego samego 
piekła, jakie nam zafundowali. 
 I dopiero wtedy będziemy 
mogli powiedzieć, że jest sprawie-
dliwość na tym łez padole. 
 
A sędziom  
jeszcze raz podziękujmy.  

Podziękujmy im za odwagę, za 

zwykłe ludzkie podejście do pra-
wa, jednym słowem za poszano-
wanie ducha prawa. 
 Napisałem – jeszcze raz 
podziękujmy... Otóż myślę, że 
wydając taki, a nie inny wyrok, 
mieli przed oczami nas – popiera-
jących ich w manifestacjach, pi-
szących do nich listy z wyrazami 
otuchy i zwykłej ludzkiej sympa-
tii. Ale też uważam, że przede 
wszystkim mieli przed oczami 
wielki napis: PRAWORZĄDNOŚĆ. 

 
 Odezwę się do Was niedłu-
go. Na razie cieszmy się tym, co 

dostaliśmy. I uczmy się, jak z 
tego skorzystać. 
 

Pozdrawiam Was jak zwykle 
bardzo serdecznie 

 

Marcin Szymański 
Inwektywy i uwagi jak zwykle  

na adres zebek86@interia.pl 
 

N 
a dziś termin ten „na 
kiedyś” jest określony na 
któregoś tam październi-

ka. Czy jest to termin ostatecz-
ny? Nie wiem. Myślę, że podob-
ne traktowanie stosowano w 
wielu krajach, ponoć totalitar-
nych, gdy prowadzonego na roz-
strzelanie skazanego informowa-
no tuż przed egzekucją, że nie-
stety dziś pana nie rozstrzelamy. 
Ale jutro, pojutrze rozstrzelamy 
jak najbardziej! 
 Nie tylko jako ciekawost-
kę ale jako przykład zmiany 
przez wielu naszych swoich po-
glądów zasługuje interpretacja i 
przekonanie o wręcz cofnięciu 
ustawy dezubekizacyjnej. Tej z 
2016 roku. Bo ona jest oczywi-
ście be, a nawet bardzo be. 
Tamta z 2009 już taka be nie 

jest bo tamten - dobry oczywi-
ście „trybunał konstytucyjny” - 
uznał, że ustawa była w wielkiej 

zgodności z Konstytucją naszą 
( z akcentem na „wielkiej”) 
 Ostrzegam Was wszyst-
kich przed różnymi interpreta-
cjami obecnej sytuacji w „tk” w 
aspekcie naszej sprawy, które 
snują różne media. A jest tych 
interpretacji wiele. I wiele z nich 
jest podejrzanie dla nas 
„przyjaznych”. Nie dajmy się 
zwieść. Dziś wiele mediów, wiele 
osób, które nam się zasłużyły 
„zbyt dobrze” w znaczeniu 
„bardzo negatywnie”, przestawi-
ło się i gra na nutach demokra-
cji i praworządności. Staje się 
nawet naszymi obrońcami. A ja 
im nie mogę zapomnieć ich 
„wkładu” w robieniu nam „koło 

pióra”. 
 Dowcipkowanie przy tym 
temacie jest wybitnie niewskaza-
ne ale pobawię się i zaryzykuję, 
że 6 października orzeczenia-
wyroku „tk” nie będzie. 
 

Mieczysław Malicki 
Rasowy represjonowany  

- dwukrotnie. 

2020-09-11 

Kolejny raz?! 
Już nawet nie wiem, który to już raz, towarzystwo wzajemnej 
adoracji samo zwące się „trybunałem konstytucyjnym” przeło-
żyło rozstrzyganie prawne - w temacie pytań sędziów Sądu 
Okręgowego w Warszawie mających swoje zdanie, ale pewnie dla 
pewności, pytających o jego potwierdzenie - na kiedyś tam.  

Mieczysław Malicki 

Od Redakcji 
Termin przełożonej rozprawy 
(opisanej wyżej) w Trybunale 
Konstytucyjnym na 6 paździer-

nika 2020 r., w przeddzień 76 
rocznicy powstania Milicji Oby-
watelskiej (7 października 
1944 r.) nie jest być może za-
mierzonym wybraniem tej da-
ty, ale jakby symbolicznym 
gestem ku represjonowanym. 
Pani Prezes TK mogła tej daty 
nie pamiętać i nie kojarzyć, ale 
ma chyba jakichś doradców, 
którzy „wybrali” ten dzień i 
zarekomendowali Pani Prezes. 

Jerzy K. Kowalewicz 

mailto:zebek86@interia.pl
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ART. 8A USTAWY Z DNIA 18 
LUTEGO 1994 R. O ZAOPA-
TRZENIU EMERYTALNYM 
FUNKCJONARIUSZY POLICJI 
(…) DZ. U. 2019 POZ. 288 

Zachęcamy Państwa do 
skorzystania z drogi administra-
cyjnej dającej szansę na odzyska-

nie emerytury/renty obniżonej 
tzw. ustawą represyjną. Z tej 
ścieżki skorzystało kilka tysięcy 

osób i mimo trudności piętrzo-
nych przez Ministra warto z niej 
skorzystać. Więcej w oddzielnym 
tekście w tym numerze BI, a tak-
że na naszej stronie internetowej.  

 
EKWIWALENT ZA NIEWYKO-
RZYSTANY URLOP  

W dalszym ciągu do biura 
ZG SEiRP docierają głosy emery-
tów/rencistów, którzy po wymia-
nie kilku pism zaniechali ubiega-
nia się o wypłatę wyrównania  
ekwiwalentu.  

Dlatego po raz kolejny 
zachęcamy Państwa do skorzy-
stania z "mapy drogowej" w spra-
wie wyrównania ekwiwalentu za 
niewykorzystany urlop, która 
znajduje się na stronie ZG SEiRP 
https://www.seirp.pl/ekwiwalent
-za-niewykorzystany-urlop  gdyż 
podążanie za jej wskazówkami 
pozwoli uzyskać należne świad-

czenie. 
 W rozdziale V informacji 

o ekwiwalencie na naszej stronie 
h t t p s : / / w w w . s e i r p . p l /
zaniechanie-ustawodawcze zaty-
tułowanym „Zaniechanie ustawo-
dawcze” wyjaśniamy sytuację w 

której się znaleźliśmy w wyniku 
braku uregulowania kwestii ekwi-
walentu w kolejnej, zapowiadanej 
od dwóch lat, nowelizacji ustawy 
o Policji. Naszym zdaniem, a co 
ważniejsze, w ocenie sądów admi-
nistracyjnych, zaniechanie usta-
wodawcze nie wpływa na zasad-
ność uznania roszczenia o wypła-
tę wyrównania ekwiwalentu za 
niewykorzystany urlop wypoczyn-
kowy wszystkim policjantom 
zwolnionym ze służby w okresie 
od 19 października 2001 do 
6 listopada 2018 roku. 

Po raz kolejny przypomi-
namy o możliwości złożenia wnio-
sku o wyrównanie ekwiwalentu 
za niewykorzystany urlop wszyst-
kim policjantom zwolnionym po 

19 października 2001 roku lub 
ponaglenia tym którzy uwierzyli w 
zapewnienia organów Policji. 
Wzór wniosku i ponaglenia znaj-
dziesz na naszej stronie: https://
www.seirp.pl/ii_-mapa-drogowa-
%E2%80%93-wzory-pism  
 
ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄ-

CE DLA OSÓB NIEZDOLNYCH 
DO SAMODZIELNEJ EGZY-

STENCJI 

  W Dzienniku Ustaw z dnia 
27 sierpnia 2019 roku pod pozy-
cją 1622 została opublikowana 
ustawa z dnia 31 lipca 2019 roku 
o świadczeniu uzupełniającym 
dla osób niezdolnych do samo-
dzielnej egzystencji. http://
isap . s e jm .go v .p l/ i sap .ns f/
d o w n l o a d . x s p /
W D U 2 0 1 9 0 0 0 1 6 2 2 / O /
D20191622.pdf    Zgodnie z art. 
31. ustawa weszła w życie z 
dniem 1 października 2019 r., z 
wyjątkiem art. 21 oraz art. 24 pkt 
2 lit. a i c, które wejdą w życie z 
dniem 1 stycznia 2021 r. Link do 
pełnej treści opracowania: 
h t t p s : / / w w w . s e i r p . p l /
swiadczenie-uzupelniajace-dla-
osob-niezdolnychdo-samodzielnej
-egzystencji  

 

FUNDUSZ SOCJALNY EMERY-
TÓW I RENCISTÓW POLICJI    

Fundusz socjalny dla 
osób uprawnionych do zaopatrze-
nia emerytalnego oraz członków 
ich rodzin funkcjonuje na podsta-
wie ustawy z dnia 18 lutego 1994 

r. o zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjonariuszy Policji…, nato-
miast sposób podziału środków 
funduszu socjalnego pomiędzy 
jego dysponentów oraz zakres i 
sposoby korzystania ze świadczeń 

z tego funduszu, uwzględniając 
rodzaje świadczeń, dysponentów 
środków funduszu oraz tryb przy-
znawania świadczeń określa roz-
porządzenie Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z dnia 
17 grudnia 2018 r. w sprawie 
funduszu socjalnego emerytów i 
rencistów Policji. W rozszerzeniu 
obydwa przepisy regulujące zasa-
dy tworzenia i podziału środków 
gromadzonych w tym funduszu. 
Link do pełnej treści opracowa-
nia: https://www.seirp.pl/

fundusz-socjalny-emerytow-i-
rencistow-policji  

 

UPRAWNIENIA  
DO KORZYSTANIA  
Z ULGOWYCH PRZEJAZDÓW  

Prawo do korzystania z 
ulgowych przejazdów zostało ure-
gulowane w rozporządzeniu Mini-
stra Infrastruktury i Budownic-

twa1) z dnia 20 kwietnia 2017 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów 
poświadczających uprawnienia 
do korzystania z ulgowych prze-
jazdów środkami publicznego 
transportu zbiorowego /Dz. U z 
2017 poz. 810/. Link do pełnej 
treści opracowania: https://
www.seirp.pl/uprawnienia-do-
k o r z y s t a n i a - z -

ulgowychprzejazdow1  

 

APEL PREZESA ZG SEIRP  
O WSPARCIE ZBIÓRKI  

ELEKTRONICZNEJ  

Szanown i  Pańs two ! 
Uprzejmie informuję, że Decyzją 
2/VIII/2020 z 17 marca 2020 
roku Prezydium Zarządu Główne-
go Stowarzyszenia Emerytów i 
Rencistów Policyjnych postanowi-
ło uruchomić wewnętrzną zbiórkę 
elektroniczną na rzecz Pani Józe-

fy z Koła SEiRP we Włocławku. 
 Zbiórka została przedłu-

żona do końca 2020 roku, konto 
zbiórki SEiRP: 56 2030 0045 

1110 0000 0412 8290, z dopi-
skiem "dla Józefy"Szczegóły: 
https://www.seirp.pl/to-zdarzylo

-sie-naprawde  
 

Przypomniało  

Biuro ZG SEiRP 

Przypominamy!  

To bardzo ważne! 

https://www.seirp.pl/ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop
https://www.seirp.pl/ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop
https://www.seirp.pl/zaniechanie-ustawodawcze
https://www.seirp.pl/zaniechanie-ustawodawcze
https://www.seirp.pl/ii_-mapa-drogowa-%E2%80%93-wzory-pism
https://www.seirp.pl/ii_-mapa-drogowa-%E2%80%93-wzory-pism
https://www.seirp.pl/ii_-mapa-drogowa-%E2%80%93-wzory-pism
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001622/O/D20191622.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001622/O/D20191622.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001622/O/D20191622.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001622/O/D20191622.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001622/O/D20191622.pdf
https://www.seirp.pl/swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnychdo-samodzielnej-egzystencji
https://www.seirp.pl/swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnychdo-samodzielnej-egzystencji
https://www.seirp.pl/swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnychdo-samodzielnej-egzystencji
https://www.seirp.pl/swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnychdo-samodzielnej-egzystencji
https://www.seirp.pl/fundusz-socjalny-emerytow-i-rencistow-policji
https://www.seirp.pl/fundusz-socjalny-emerytow-i-rencistow-policji
https://www.seirp.pl/fundusz-socjalny-emerytow-i-rencistow-policji
https://www.seirp.pl/uprawnienia-do-korzystania-z-ulgowychprzejazdow1
https://www.seirp.pl/uprawnienia-do-korzystania-z-ulgowychprzejazdow1
https://www.seirp.pl/uprawnienia-do-korzystania-z-ulgowychprzejazdow1
https://www.seirp.pl/uprawnienia-do-korzystania-z-ulgowychprzejazdow1
https://www.seirp.pl/to-zdarzylo-sie-naprawde
https://www.seirp.pl/to-zdarzylo-sie-naprawde


-  30  - 

Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XII, nr 9(125)2020 r. 

 

Ź 
li ludzie, kumple tych, któ-
rym jako „śledcza” w Policji 
stawiałam zarzuty, podpalili 

moje mieszkanie. Jadąc na miej-
sce wiedziałam, że będzie kiep-
sko, bardzo kiepsko. Było jeszcze 
gorzej. Wszystko wypalone, nawet 

tynk. Drzwi wyrwane przez straż 
pożarną razem z kawałem muru. 
Balkon i okno na trzecim piętrze 

też zdemolowane – gasili pożar z 
obu stron. Minęła godzina, a ja 
siedziałam na środku niczego i 
gapiłam się na nic – wtedy przy-
szedł pierwszy sąsiad. Wyniósł 
kawał gruzu, potem przyszedł 
drugi, a za nim reszta. Sąsiadka 
zabrała dzieci, druga zaprosiła na 
obiad, kolację. Trzecia udostępni-
ła pokój – na ile trzeba. Ubezpie-
czyciel wypłacił mi 200 zł! 
 
 Po kilku dniach, po służbie 
zaczęli zjawiać się policjanci i 
policjantki z mojej jednostki, we-
dług grafiku rozpisanego na kilka 
miesięcy, popołudniami, po 3 - 4 
osoby. Remontowali moje miesz-
kanie. Widziałam, że przychodzili 
już zmęczeni, bo służba na Pra-
dze Północ w Warszawie, nie była 
lekka. Sami wymyślili tę akcję i 
trwali na drabinach, z młotkami, 
pędzlami itp. przez kilka miesię-

cy, aż do końca, póki nie skoń-

czyli. Przynosili ze sobą farby, 
tapety, sprzęty, narzędzia – bo 
inni, z komend z całej Warszawy 
zrobili zrzutkę na mój remont. 
Nazywam się Jolanta Domańska-
Paluszak i ta historia zdarzyła się 
mi się w latach dziewięćdziesią-

tych ubiegłego wieku. Wtedy, w 
latach dziewięćdziesiątych, przez 
tę pierwszą godzinę po pożarze, 

zanim przyszedł pierwszy sąsiad, 
byłam przekonana, że los nie był 
dla mnie łaskawy. Ale teraz, my-
śląc o Ziucie wiem, że los mnie 
tylko lekko popchnął. 
 
 Minęło niemal 25 lat i Ziut-
ka Rutkowska z Włocławka z mę-
żem Wieśkiem mieli opuścić 
mieszkanie i iść mieszkać na uli-
cy. Nikomu się nie skarżyli, nie 
chcieli nikogo martwić. Wybrali 
się więc w drogę, ale tę ostatecz-
ną, z tym że „Wiesiek” poszedł 
sam, a ją zawrócono z połowy 
drogi i Ziuta ciągle jest wśród 
nas. Ziuta była policjantką, kie-
dyś była wesoła, pełna życia, 
energiczna, ciekawa przyszłości. 
Dziś Ziutka jest praktycznie oso-
bą bezdomną i samotną, pomimo 
że Wiesiek, jak powiedziała – cią-
gle z nią jest, tylko ona nie może 
go już dotknąć. Ziuta utraciła 

większą część emerytury na mocy 

ustawy uchwalonej w sali kolum-
nowej w 2016 r. Brak jej nawet 
na leki, nie ma na spłatę zobo-
wiązań. 
 
 Wczoraj kolega wysłuchał 
mojej historii z lat dziewięćdzie-

siątych, spojrzał na kwotę, którą 
uzbieraliśmy dla Ziutki (…. zł) i 
popatrzył na liczbę po kilka osób 

z poszczególnych województw, 
która zasiliła konto pomocy dla 
Ziutki, bardzo się zmartwił i za-
pytał – co się z nami stało? Nie 
znam odpowiedzi na to pytanie, a 
może nie chcę znać. Ważne jed-
nak jest to, że ciągle gdzieś tam 
jesteście i bardzo dziękujemy 
tym, którzy odpowiedzieli na apel 
Stowarzyszenia Emerytów i Ren-
cistów Policyjnych i przekazali 
pieniądze na pomoc Ziutce Rut-
kowskiej z Włocławka. Wiemy, że 
każda z tych osób ma ogromne 
serce, bo niejeden darczyńca do-
konał wpłaty kosztem własnych 
potrzeb. Dziękujemy. 
 

Jolanta Domańska-Paluszak 
 

Zbiórka została przedłużona do 
końca 2020 roku,  

konto zbiórki SEiRP:  
56 2030 0045 1110 0000 0412 8290,  

z dopiskiem "dla Józefy"  

To zdarzyło się naprawdę!!! 
https://www.seirp.pl/to-zdarzylo-sie-naprawde  

Do 27 kwietnia 2020 roku pomogło Ziucie 135 osób trzy Koła SEiRP na łączną kwotę około 10 ty-
sięcy złotych. Dla ogólnej orientacji prezentujemy wpłaty darczyńców zidentyfikowanych adresa-
mi zamieszkania i po przyporządkowaniu podanych miejsc zamieszkania do naszej struktury orga-

nizacyjnej: 
 

Warszawa        33 osoby                        2345 zł        Dziękujemy! 
Katowice          30 osób i dwa Koła        2150 zł        Dziękujemy! 
Rzeszów          10 osób                           530 zł         Dziękujemy! 
Łódź                  8 osób                            630 zł         Dziękujemy! 
Szczecin            9 osób                           345 zł         Dziękujemy! 
Białystok            5 osób                           310 zł         Dziękujemy! 
Poznań              5 osób                           265 zł         Dziękujemy! 
Lublin                 5 osób                           230 zł         Dziękujemy! 

Kraków              4 osoby                         195 zł          Dziękujemy! 
Bydgoszcz         4 osoby                         130 zł          Dziękujemy! 
Gdańsk              4 osoby                         140 zł          Dziękujemy! 
Wrocław             4 osoby                         350 zł          Dziękujemy! 
Olsztyn               3 osoby                         170 zł          Dziękujemy! 
Kielce                 2 osoby i Koło               180 zł          Dziękujemy! 
Mazowsze          3 osoby                         145 zł          Dziękujemy! 
Zielona Góra      3 osoby                           70 zł          Dziękujemy! 
Piotrków Tryb.    1 osoba                           50 zł          Dziękujemy! 

Ponadto 2 osoby publiczne wpłaciły ponad 1000 złotych. Dziękujemy! 

https://www.seirp.pl/to-zdarzylo-sie-naprawde


-  31  - 

Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XII, nr 9(125)2020 r. 

 

S 
towarzyszenie liczy ponad 
20300 członków. W latach 
2018-2019 notujemy zau-

ważalną tendencję przyrostu licz-
by osób zgłaszających akces przy-
należności do naszej organizacji 
(w ostatnim roku przyrost o 5 

punktów procentowych). 
 Zapewne tendencja ta 
związana jest z akceptacją i doce-
nieniem przez emerytów i renci-
stów wysiłków, które czyni nasze 
Stowarzyszenie na rzecz obrony 
ich interesów. 

 Wyzwania stojące przed 
Stowarzyszeniem są niebagatelne, 
gdyż do grona osób, które zostały 
dotknięte różnego rodzaju zdarze-
niami losowymi dołączyła grupa 
ponad 40000 emerytów i renci-
stów z obniżonymi emeryturami i 
rentami, w tym gros z Policji. 
Ustawa doprowadziła ludzi nie 
tylko do zapaści finansowej ale i 
do poczucia poniżenia i upokorze-
nia. 
 
 W tej sytuacji Stowarzysze-
nie, które poza Zarządem Głów-
nym liczy 22 Zarządy Oddziałów 
Wojewódzkich i Okręgowych zor-
ganizowanych w 317 Kołach, 
podjęło działania wielokierunko-
we, mające wspomóc pokrzyw-

dzonych, a także dać poczucie 
wspólnoty, tak cenne w dzisiej-
szych czasach. 
 
 Nie do przecenienia jest 
możliwość uzyskania przez osoby 
dotknięte ustawą, będące człon-

kami Stowarzyszenia, a także 
przez osoby które jeszcze do Sto-
warzyszenia nie wstąpiły – infor-
macji i porady telefonicznej. Bez-
pośredni kontakt jest szczególnie 
ważny dla emerytów i rencistów w 
starszym wieku, którzy nie korzy-

stają z internetu i którym wiek i 
zdrowie utrudnia poruszanie się.  
 
 Zarząd Główny Stowarzy-
szenia udziela telefonicznej po-
mocy osobom z całej Polski co-
dziennie we wszystkie dni robo-
cze. W Zarządach Oddziałów Wo-
jewódzkich i Okręgowych kontakt 
telefoniczny możliwy jest w ra-
mach dyżurów w wyznaczonych 
godzinach i dniach tygodnia. 
 
 W takim systemie organi-
zacyjnym możliwy jest kontakt 
bezpośredni. Szereg osób przy-
chodzi do siedzib Stowarzyszenia. 
Po wejściu w życie ustawy repre-
syjnej siedziby komórek organiza-
cyjnych Stowarzyszenia dosłow-

nie „pękały w szwach” od osób, 
którym sporządzaliśmy odwołania 
do sądów cywilnych od decyzji 
emerytalnych obniżających 
świadczenia. Nie dysponujemy 
danymi liczbowymi co do liczby 
takich osób – ale potrzebujący 
pomocy czekali każdego dnia w 
kolejkach na sporządzenie pism 
procesowych. Trzeba pamiętać, że 
osoby dotknięte ustawą to często 
ludzie w podeszłym wieku, któ-

rych nie stać na profesjonalną 
pomoc prawną i dla których nie-
odpłatna pomoc w wejściu na 
drogę sądową była nieoceniona. 
 
 N i e s t e t y  c z a s 
„wyłuskiwania” w archiwach In-

stytutu Pamięci Narodowej nie 
zakończył się, więc nadal trwa 
poradnictwo w tym względzie jak i 
pomoc bezpośrednia. Poza odwo-
łaniami od decyzji emerytalnych i 
rentowych osoby potrzebujące 
zgłaszają się głównie w sprawie 
sporządzenia zażaleń do sądów 
apelacyjnych na zawieszenie po-
stępowań, przywrócenie terminów 
czynności procesowych, wnio-
sków do ministra spraw we-
wnętrznych i administracji w 
sprawie wykorzystania art. 8a 
ustawy (dot. przywrócenia emery-
tury/renty na drodze administra-
cyjnej), ponagleń w sprawie bez-
czynności sądów i organów admi-
nistracyjnych i wiele innych. 

(Ciąg dalszy na stronie 32) 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych jest organiza-
cją zrzeszającą emerytów i rencistów policyjnych, członków ich 
rodzin oraz pracowników cywilnych Policji. 

Antoni Duda 
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 Na obecnym etapie sporo 
osób, które otrzymały z sądów i 
urzędów różnorakie pisma przy-
chodzi po pomoc w sprawie wyja-
śnienia ich treści i uzyskania po-
rady co do konieczności podjęcia 
konkretnych działań w sprawie 
indywidualnej. 
 
 Dnia 11 września 2018 r. 
Stowarzyszenie złożyło do proku-
ratury zawiadomienie o podejrze-

niu popełnienia przestępstwa 
przez Dyrektora Zakładu Emery-
talno-Rentowego MSWiA określo-

nego w art. 231 § 1 Kodeksu kar-
nego polegającego na niedopeł-
nieniu obowiązków w postaci za-
niechania wykonywania nałożo-
nych obowiązków w ogóle    lub 
częściowo bądź wykonywaniu ich 
w sposób niewłaściwy, nienależy-
ty, sprzeczny z istotą lub charak-
terem, jak również z obowiązują-
cymi w tym zakresie przepisami 
prawa, a tym samym skutkują-
cych działaniem na szkodę intere-
su publicznego i prywatnego. Za-
wiadomienie dotyczyło nieprawi-
dłowości w wydawaniu decyzji 
emerytalnych obniżających eme-
rytury i renty i zostało zilustrowa-
ne bogatym materiałem dowodo-
wym. 
 
 Zgodnie z Kodeksem postę-
powania karnego – w ciągu mie-
siąca winno zostać wydane posta-
nowienie o wszczęciu lub odmo-

wie wszczęcia postępowania – 
czego nie uczyniono. 
 
 W odpowiedzi na zażalenie 
Stowarzyszenia do Prokuratora 
Regionalnego w Warszawie An-
drzeja Szeligi na brak stosownej 

decyzji procesowej – po niemal 4 
miesiącach Prokuratura wydała 
postanowienie o zasadności na-
szego zażalenia.  
 
 Dalsze czynności prokura-
tury polegały na rozbiciu materia-
łu dowodowego na poszczególne 
fragmenty, w sprawie których, w 
różnych terminach wydano szereg 
odmów wszczęcia postępowania, 
aż do  Ostatnie postanowienie 
zapadło w lutym 2020 r. po nie-
mal 1,5 roku od złożenia zawia-
domienia (pomimo miesięcznego 
terminu kodeksowego). Sąd war-
szawski odmowy te utrzymała w 
mocy. Zasadność naszego zawia-
domienia jednoznacznie potwier-
dziła uchwała Sądu Najwyższego 

z 16 września 2020 roku. 
 
 Działania Stowarzyszenia 
przebiegają wielokierunkowo i są 
one adekwatne do zmieniającej 
się sytuacji. Trudno nie zaakcen-
tować, że w ramach zbierania 
podpisów pod inicjatywą ustawo-
dawczą zmierzającą do eliminacji 
z porządku prawnego przepisów 
r e p r e s y j n y c h ,  w  l a t a c h 
2017/2018 członkowie Stowarzy-
szenia zebrali pod projektem 

zmian około 130 000 podpisów. 
Był to istotny wysiłek naszych 
koleżanek i kolegów   - członków 

kół na terenie całego kraju, istot-
ny tym bardziej, że działali oni 
często w środowiskach nam nie-
przychylnych lub wręcz wrogich. 
 
 Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom członków Stowa-
rzyszenia poszukujących szansy 
na uzyskanie postępu w walce z 
szykanami ustawy represyjnej, 
Zarząd Główny SEiRP skierował 
swoich przedstawicieli do udziału 
w kilkudziesięciu procesach lu-
stracyjnych. W kilku przypad-
kach wykorzystaliśmy możliwość 
wstąpienia do postępowań cywil-
nych o zwrot emerytury, a także 
postępowań administracyjnych 
przed WSA i NSA o uzyskanie 
statusu działacza opozycji. ZG 
SEiRP upoważnił Prezesa ZG do 
wydawania pełnomocnictw w za-
kresie reprezentowania Stowarzy-
szenia przed sądami w sprawach 

cywilnych, karnych i administra-
cyjnych.  
 
 W następstwie nowej sytu-
acji, w której znalazły się osoby 
represjonowane stworzony został 
odrębny dział informacyjny na 

internetowej stronie Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia i od-
działów wojewódzkich pod nazwą 
USTAWA REPRESYJNA. Dział ten 
zawiera m. in. informację o sądo-
wej drodze odwoławczej wraz z 
opracowanymi w Stowarzyszeniu 
10 wzorami odwołań uwzględnia-
jącymi różne sytuacje faktyczne 
represjonowanych. Opracowali-
śmy też 5 wzorów zażaleń do są-
du apelacyjnego na postanowie-
nia sądów okręgowych zawiesza-
jących postępowania. Zażalenia 
uwzględniają również różne sytu-
acje osób je składających.  
 
W dziale tym odrębne miejsce 
zajmuje obszerna informacja o 
drodze administracyjnej, na któ-

rej można dochodzić przywróce-
nie świadczeń. Jest to droga 
określona   w art. 8a ustawy re-
presyjnej. Na mocy tego przepisu 
minister może zastosować od-
mienny tryb w szczególnie uza-
sadnionych przypadkach. W 
związku z tym, że minister maso-
wo odmawia przywrócenia świad-
czeń konieczne stała się pomoc 
represjonowanym co do możliwo-
ści i trybu wstąpienia na admini-
stracyjną drogę sądową.  

 
 Opracowaliśmy wzór wnio-
sku do ministra o zastosowanie 

art. 8a ustawy emerytalnej. Na 
stronie opublikowaliśmy kilka-
dziesiąt wyroków Wojewódzkich 
Sądów Administracyjnych, a tak-
że kilkanaście wyroków Naczelne-
go Sądu Administracyjnego, w 
których linia orzecznicza diame-
tralnie różni się od wykładni 
przepisu stosowanej przez mini-
stra. Zaprezentowaliśmy analizę 
tych wyroków, która zawiera bo-
gaty materiał informacyjny dla 
osób ubiegających się o przywró-
cenie świadczeń na mocy art. 8a 
ustawy. 
 
 Na stronie Stowarzyszenia, 
poza tym działem znalazły się też 
inne porady, z których mogą sko-
rzystać emeryci i renciści, w tym 
osoby represjonowane.  
 
 Szczególnie przydatny i 
często odwiedzany jest rozdział 

dot. ekwiwalentu za niewykorzy-
stany urlop. W wyroku z dnia 30 
października 2018 r., sygn. akt K 
7/15, Trybunał Konstytucyjny 
stwierdził, że art. 115a ustawy o 
Policji w zakresie, w jakim ustala 
wysokość ekwiwalentu pieniężne-

go za 1 dzień niewykorzystanego 
urlopu (...), jest niezgodny z Kon-
stytucją. Oznacza to, że osoby 
które odeszły ze służby po 18 
października 2001 roku otrzyma-
ły tyko 73 % należnego im ekwi-
walentu. Pomimo wyroku, kie-
rownicy jednostek Policji pozosta-
ją w wielomiesięcznej bezczynno-
ści  bądź odmawiają emerytom 
wypłaty należnego świadczenia. 
W tym dziale, poza omówieniem 
tej problematyki umieściliśmy 
obszerną mapę drogową dla osób, 
które wstępują na drogę sądową. 
Opisane zostały kolejne czynności 
wraz ze wzorami pism adekwat-
nymi dla każdego etapu „walki” o 
zwrot należnych pieniędzy. Jak 

(Ciąg dalszy ze strony 31) 

(Ciąg dalszy na stronie 33) 
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masowy jest to problem świadczy 
choćby liczba osób, którym nale-
ży się wyrównanie, która oscyluje 
wokół 70 tysięcy. Mimo kilkuset 
korzystnych dla policjantów wy-
roków sądów administracyjnych, 
w tym kilkunastu wyroków Na-
czelnego Sądu Administracyjnego 
do ZG SEiRP docierają liczne gło-
sy emerytów/rencistów, świad-
czących o tym, że organy Policji 
nadal stosują obstrukcję. 

 
 Nasza działalność informa-
cyjna od trzech lat ogniskuje się 

na kwestiach związanych z prze-
kazem wszelkich istotnych infor-
macji dot. walki o odzyskanie 
uprawnień emerytalnych. Infor-
macje te prezentujemy na naszej 
stronie internetowej, a także w 
comiesięcznym Biuletynie Infor-
macyjnym oraz w wydawanej cy-
kliczne Infotece. Materiały w nich 
zamieszczane cieszą się sporym 
zainteresowaniem potwierdzonym 
telefonami i e-mailami. 
 
 Szczególne znaczenie w 
naszej działalności ma status 
organizacji pożytku publicznego, 
dzięki któremu otrzymujemy zna-
czące środki z odpisu podatkowe-
go 1%, umożliwiające wsparcie 
finansowe członków, w większości 
tych którzy zostali skazani usta-
wą represyjną na życie w warun-
kach poniżej poziomu egzystencji. 
Dzięki hojności darczyńców w 

latach 2017 - 2019 otrzymaliśmy 
około 480 tysięcy złotych. Z tych 
środków wsparliśmy liczne grono 
pokrzywdzonych ustawą i innymi 
zdarzeniami losowymi. Niestety 
środki te są ciągle zbyt małe na 
to aby wspomóc wszystkich któ-

rzy się do tej pomocy kwalifikują. 
 
 W związku z ustawą z dnia 
31 lipca 2019 r. o świadczeniu 
uzupełniającym dla osób niezdol-
nych do samodzielnej egzystencji, 
zgodnie z którą świadczenie do-
datkowe przysługuje w wysokości 
nie wyższej niż 500 zł miesięcz-
nie, podjęliśmy szeroko zakrojoną 
akcję informacyjną, dzięki której, 
świadczenie to uzyskało już kilka-
set osób.  
 
 Jako Stowarzyszen ie 
uczestniczymy w komisjach    po-
woływanych do podziału fundu-
szu socjalnego na podstawie 
ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o 
zaopatrzeniu emerytalnym funk-

cjonariuszy Policji. Dzięki wnikli-
wemu rozpatrywaniu wniosków  z 
pomocy finansowej korzystają 
osoby pozostające w najtrudniej-
szych warunkach materialnych, 
często cierpiące na poważne dole-
gliwości zdrowotne. 
 
 Na zainteresowanie i uwa-
gę zasługują różne inicjatywy re-
gionalne, w tym w szczególności 
zorganizowana przez kilka na-
szych kół pomoc potrzebującym 

we współpracy z Ośrodkami Po-
mocy Społecznej i Bankami Żyw-
ności.  

 Wzorcowym przykładem w 
tym zakresie jest działalność Koła 
SEiRP w Tarnobrzegu. Pomoc ta 
wykracza poza schemat. Aby 
zdjąć z potrzebujących odium 
„wyciągania ręki” – nasi koledzy i 
koleżanki ze Stowarzyszenia do-
starczają żywność i inne środki 
bezpośrednio do miejsc zamiesz-
kania. 
 
 Na słowa uznania zasługu-
ją działania naszych Koleżanek i 
Kolegów z Zarządów i Kół o cha-
rakterze informacyjnym, godno-
ściowym, integracyjnym, których 
wymienienie przekracza ramy 
niniejszej informacji. 
 
 Konsekwentne działania 
pomocowe, w wielu przypadkach 
zakończyły się pozytywnie. Jako 
reprezentatywne dla całości mo-
żemy przedstawić między innymi: 

• - przyznanie przez Premiera na 

okres jednego roku renty spe-
cjalnej Wojciechowi Raczukowi, 
ciężko rannemu milicjantowi w 
pościgu za przestępcą; nasz 
wniosek wzmocniony został 
wsparciem gen. Adama Rapac-

kiego – prezesa Zarządu Sto-
warzyszenia Generałów Policji 
RP – Rafała Jankowskiego – 
przewodniczącego Zarządu 
Głównego Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodowego 
Policjantów; 

• - uzyskanie dodatku energe-

tycznego i świadczenia pienięż-
nego za przymusowe zatrud-
nienie w ramach zasadniczej 
służby wojskowej w kopalni 
węgla kamiennego w wyniku 
zainicjowanego przez nas pro-
cesu sądowego. 

 
 Odrębne zagadnienie sta-

nowi szczególnie trudna sytuacja, 
w której znalazła się jedna z na-
szych koleżanek. Decyzją Prezy-

dium Zarządu Głównego Stowa-
rzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych z marca 2017 roku 
uruchomiliśmy wewnętrzną 
zbiórkę elektroniczną na rzecz 
Pani Józefy z Koła SEiRP we Wło-
cławku, która w wyniku tragicz-
nych okoliczności utraciła męża i 
dach nad głową. Dotychczas ze-
braliśmy kilkanaście tysięcy zło-
tych – zbiórka trwa do końca ro-
ku. Wcześniej wsparliśmy naszą 
koleżankę kwotą 5 tysięcy ze 

środków OPP. Podjęliśmy, nieste-
ty bezskuteczną interwencję u 
Prezydenta Miasta Włocławka w 

sprawie przydziału Pani Józefie, 
zagrożonej bezdomnością, stałego 
lokum. Powołaliśmy Komisję z 
zadaniem  wypracowania sku-
tecznej pomocy w rozwiązaniu jej 
problemów bytowych. 
 
  Jest to właściwy czas i 
miejsce aby odnieść się do akty-
wistów, którzy sami nie będąc 
represjonowanymi angażują się w 
działania na rzecz osób dotknię-
tych ustawą represyjną. Wśród 
naszych członków przeważającą 
większość stanowią osoby, które 
nie podlegają ustawie represyjnej 
i którym należnych świadczeń nie 
odebrano. Koleżanki i koledzy 
odnoszą się ze zrozumieniem i 
wsparciem do pokrzywdzonych. 
Rozumieją też, że pomoc z której 
wcześniej korzystali jest dla nich 
niedostępna, gdyż inni potrzebują 
jej bardziej. Zasługują na słowa 

uznania i serdeczne podziękowa-
nia. 
 

Antoni Duda 
Prezes ZG SEiRP 

(Ciąg dalszy ze strony 32) 

Od Redakcji 
Kolega Prezes ZG, w swojej in-
formacji „o działaniach SEiRP” 
przeoczył zapewne informacyjne 
możliwości w tym względzie, 
prowadzone już od dwunastu 
lat, przez Redakcję miesięcznika 
p.t. „Olsztyński Biuletyn Infor-
macyjny” ZOW SEiRP w Olszty-
nie. Znane, nie tylko w Polsce 
„OBI” ma, na tyle dużo Czytelni-
ków - nie tylko wśród munduro-
wych, że pominięcie jego istnie-
nia w „Informacji” Kolegi Preze-
sa ZG zostało zauważone w Re-

dakcji i przez Czytelników OBI. 
Mamy przekonanie, że owo 
„pominięcie” to tylko zwykłe 
przeoczenie… 

Jerzy K. Kowalewicz 
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W 
 związku z bliskim pro-
cedowaniem przez Try-
bunał Konstytucyjny 

zgodności tzw. „ustawy dezubeki-
zacyjnej”z 2016 r  z Konstytucją 
RP, pragnę przedstawić te aspek-
ty ustawy, które czynią ją repre-
syjną. O tym, czy represyjność ta 
jest zgodna z Konstytucją roz-

strzygać będzie Pan i inni sędzio-
wie Trybunału, choć wiadomym 
jest, że od dłuższego już czasu 

wielu sędziów Sądów Okręgowych 
rozpatruje pozytywnie odwołania 
byłych funkcjonariuszy SB. 
Na represyjny charakter ustawy 
wskazują nie tylko jej zapisy, ale 
też klimat politycznego rewanży-
zmu w jakim była uchwalana. A 
mianowicie: 
 Politycy PIS i rządowe me-
dia przeprowadziły wielomiesięcz-
ną akcję dehumanizującą środo-
wisko byłych funkcjonariuszy SB, 
wielokrotnie przedstawiając ich 
jako oprawców i zdrajców. Styg-
matyzowanie to trwa do dzisiaj; 
Systematycznie upowszechniano 
kłamliwe informacje o bardzo 
wysokich – rzędu kilkunastu ty-
sięcy złotych – emeryturach mun-
durowych, gdy w rzeczywistości 
według danych Zakładu Emery-
talno – Rentowego MSW, średnia 
wysokość tych emerytur wynosiła 
2 600 zł. Było to działanie celowe, 

służące wywołaniu społecznej 
niechęci do środowiska SB; 
Z tych nieprawdziwych danych, 
okraszonych populistycznym ha-
słem, iż oprawcy otrzymują więk-
sze emerytury niż ich ofiary, 
uczyniono koronny argument, że 

ustawa przywraca sprawiedliwość 
społeczną; 
 W istocie rzeczy 95% rze-
komych oprawców stanowią 
funkcjonariusze, którzy rozpoczęli 
służbę po 1960 r. i z okresem 
zbrodniczych działań UB w latach 
1944 – 1956 nie mieli nic wspól-
nego; 
 Do oprawców zaliczono 
również funkcjonariuszy SB z 
wywiadu i kontrwywiadu, tech-
nicznych jednostek wsparcia i 
formacji zwalczających przestęp-
czość zorganizowaną. Po pozytyw-
nej weryfikacji w 1990 r. wielu z 
nich zasłużyło się w budowie bez-
piecznej Polski w okresie trans-
formacji ustrojowej. Zrealizowali 
dużo trudnych i niebezpiecznych 

dla życia i zdrowia operacji, otrzy-
mując wysokie odznaczenia pań-
stwowe oraz medale od służb so-
juszniczych. Potwierdzili tym sa-
mym opinie zawarte w liście kie-
rownictwa CIA do min. A. Milcza-
nowskiego z apelem o pozostawie-
nie w służbie doświadczonych 
funkcjonariuszy; 

 Ustawa dezubekizacyjna z 
2016 r. nie tyle obniżyła emerytu-
ry ,co całkowicie zabrała gwaran-

towaną przez państwo wysługę za 
służbę w latach 1944 – 1990  
przyjmując wskaźnik 0%. Dla 
zweryfikowanych pozytywnie 
funkcjonariuszy oznaczało to dra-
styczne zmniejszenie emerytur, 
natomiast dla tych, którzy zakoń-
czyli służbę przed 1990 r. było to 
równoznaczne z przejściem na 
zasiłek w wysokości ok. 1200 zł. 
Należy podkreślić, że była to dru-
ga obniżka emerytur. Pierwsza, 
mocą  ustawy z 2009 r.  wprowa-
dziła obniżenie wskaźnika wysłu-
gi z 2,6 % na 0,7 % za służbę w 
PRL; 
 Emerytom pracującym i 
odprowadzającym składki ZUS 
zabrano możliwość podwyższania 
emerytury o 1,3%, jeśli z tytułu 
tej pracy mieliby pobierać emery-
turę wyższą niż wyznaczony limit 
odpowiadający wysokości średniej 
emerytury krajowej. Nadwyżki te 

przejmuje państwo, co nie jest 
stosowane w przypadku emery-
tów cywilnych a to świadczy o 
nierównym traktowaniu obywate-
li; 
 Niektórzy emeryci świado-
mi krzywdzących decyzji ZER-u, 

występowali do prokuratury z 
wnioskiem o wszczęcie postępo-
wania ,które  udowodniłoby im 
dopuszczanie się okrucieństwa 
na obywatelach, ale prokuratury 
odmawiały prowadzenia takich 
postępowań. Wielu złożyło for-
malną skargę na przewlekłość w 
rozpatrywaniu odwołań wskazu-
jąc na podeszły wiek i zły stan 
zdrowia. Faktem jest ,że od 2009 
tj. od czasu uchwalenia pierwszej 
ustawy dezubekizacyjnej około 3 
tys. emerytów dotkniętych jej 
skutkami zmarło.  Represyjne są 
więc nie tylko zapisy ustawy i 
działania poprzedzające  jej 
uchwalenie ,ale także zbyt długi 
okres rozpatrywania odwołań; 
Na gruncie zastosowanego wobec 

funkcjonariuszy SB mechanizmu 
„przywracania sprawiedliwości 
społecznej” zarzut niesłusznie 
nabytych uprawnień postawić 
można również nowej generacji 
emerytów ABW, CBA i Agencji 
Wywiadu. Ich obecne emerytury 
w jeszcze większym stopniu prze-
kraczają wysokość cywilnych 

emerytur a liczne afery z udzia-
łem „demokratycznych” służb 
specjalnych i przykłady przekra-

czania przez nie uprawnień, mogą 
budzić wątpliwości o słuszności 
tak wysokich świadczeń; 
 Rozstrzygając o winach i 
karach funkcjonariuszy SB warto 
uświadomić sobie oczywistą 
prawdę, że służby specjalne z 
natury nie są demokratyczne i 
trudno je odpolitycznić, bowiem 
zawsze realizują one działania, 
które aktualna władza uznaje za 
rację stanu, określając dla służb 
zadania, strukturę i środki. 
 Ewidentna represyjność 
ustawy dezubekizacyjnej pozosta-
je w jawnej sprzeczności  
z deklaracjami władz o równym 
traktowaniu wszystkich obywateli 
i przestrzeganiu w działalności 
administracji państwowej warto-
ści chrześcijańskich. Według tych 
wartości zabronione jest czynie-
nie zła dla osiągnięcia dobra. 
Ustawa nie przywraca żadnej 

sprawiedliwości, tworzy podziały  
i dyskryminuje środowisko by-
łych oficerów SB. Wyrządza rów-
nież zło, którym jest śmierć 65 
emerytów w następstwie udarów i 
zawałów doznanych po otrzyma-
niu decyzji o zmniejszeniu emery-

tury, bądź wskutek samobójstw.  
Szczególnie drastyczny jest przy-
padek emeryta, który świadomie 
odstawił drogie, ratujące życie 
leki, by nie obciążać rodzinnego 
budżetu, w następstwie czego 
zmarł.  
 Przekazując powyższe ape-
luję o procedowanie zgodnie z 
zasadami etyki zawodowej,  
z uwzględnieniem praw człowieka 
i obywatela oraz w sposób wolny 
od poprawności politycznej. 
„Niech prawo zawsze prawo zna-
czy, a sprawiedliwość – sprawie-
dliwość” – Julian Tuwim 
„Modlitwa” 
 

Z poważaniem  
Andrzej Kapkowski 

Warszawa, 04.09.2020 r. 

List gen. Andrzeja Kapkowskiego byłego Szefa Urzędu Ochrony Państwa 

Do Mariusza Muszyńskiego Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego.  

http://bibl.plocman.pl/2014/flash_mob/flash-modlitwa.pdf
http://bibl.plocman.pl/2014/flash_mob/flash-modlitwa.pdf


-  35  - 

Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XII, nr 9(125)2020 r. 

 

 
 Tygodnik „Przegląd” nr 39/2020 

https://www.tygodnikprzeglad.pl/panstwo-prawa-kontra-panstwo-pis/  

https://www.tygodnikprzeglad.pl/panstwo-prawa-kontra-panstwo-pis/
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J 
ak wiemy, w dniu 16 wrze-
śnia 2020 r. Sąd Najwyższy 

w składzie 7 sędziów, po 
rozpoznaniu w Izbie Pracy i Ubez-
pieczeń Społecznych zagadnienia 

prawnego w sprawie o sygn. III 
UZP 1/20, podjął następującą 
uchwałę: „Kryterium „służby na 
rzecz totalitarnego państwa” 
określone w art. 13b ust. 1 usta-
wy z dnia 18 lutego 1994 r. o zao-
patrzeniu emerytalnym funkcjo-
nariuszy Policji, Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu 
Wojskowego, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Straży Gra-
nicznej, Straży Marszałkowskiej, 
Służby Ochrony Państwa, Pań-
stwowej Straży Pożarnej, Służby 
Celno-Skarbowej i Służby Wię-
ziennej oraz ich rodzin (jednolity 
tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 723) 
powinno być oceniane na podsta-
wie wszystkich okoliczności spra-
wy, w tym także na podstawie 
indywidualnych czynów i ich we-
ryfikacji pod kątem naruszenia 

podstawowych praw i wolności 
człowieka”. 
 
 Przypomnijmy, że uchwała 
ta została podjęta w odpowiedzi 
na przedstawione przez Sąd Ape-
lacyjny w Białymstoku Sądowi 

Najwyższemu zagadnienie prawne 
i przekazane do rozstrzygnięcia 
powiększonemu 7-osobowemu 
składowi SN. Ich treść jest nastę-
pująca: 
 Czy kryterium "pełnienia 
służby na rzecz totalitarnego pań-
stwa" określone w art. 13 b ust. 1 
ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o 
zaopatrzeniu emerytalnym funk-
cjonariuszy Policji (…), wprowa-
dzone ustawą nowelizującą z dnia 
16 grudnia 2016 r. zostaje speł-
nione w przypadku formalnej 
przynależności do służb w wymie-
nionych w tym przepisie cywil-
nych i wojskowych instytucji i 
formacji w okresie od 22 lipca 
1944 r. do 31 lipca 1990 r., po-
twierdzonej stosowną informacją 

IPN, czy też kryterium to powinno 
być oceniane na podstawie indy-

widualnych czynów i ich weryfi-
kacji pod kątem naruszenia pod-
stawowych praw i wolności czło-

wieka służących reżimowi komu-
nistycznemu? 
 W przypadku uznania, że 
kryterium formalnej przynależno-
ści do służb w wymienionych w 
tym przepisie cywilnych i wojsko-
wych instytucji i formacji od 22 
lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. 
jest wystarczające do przyjęcia 
spełnienia przesłanki z art. 13 b 
ust. 1 ustawy, to czy skutkuje 
ponownym obniżeniem świadcze-
nia emerytalnego wobec funkcjo-
nariusza organów bezpieczeństwa 
publicznego państwa, któremu w 
2009 r. obniżono świadczenie 
emerytalne na podstawie art. 15 
b w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o 
zaopatrzeniu emerytalnym funk-
cjonariuszy Policji (…). 
 Nie będziemy przytaczać 
ustnych motywów tego orzecze-
nia. Mogliśmy i nadal możemy je 

wysłuchać dzięki transmisji z 
posiedzenia SN, przeprowadzonej 
przez Video-KOD. Teraz jednak 
spróbujmy wskazać na możliwe 
skutki prawne tego orzeczenia 
Sądu Najwyższego. 
 Na początek, czym jest 

uchwała Sądu Najwyższego będą-
ca odpowiedzią na zagadnienia 
prawne (pytania) zgłaszane przez 
sądy apelacyjne? Otóż zgodnie z 
art. 390 §1 Kodeksu postępowa-
nia cywilnego, jeżeli przy rozpo-
znawaniu apelacji (w tym przy-
padku przez SA w Białymstoku), 
powstało zagadnienie prawne 
budzące poważne wątpliwości, 
sąd ten mógł przedstawić to za-
gadnienie (pytania) do rozstrzy-
gnięcia Sądowi Najwyższemu. 
Taki tryb postępowania wynika z 
ustawy o Sądzie Najwyższym, 
którego zadaniem jest zapewnie-
nie jednolitości orzecznictwa są-
dów powszechnych i sądów woj-
skowych m.in. przez podejmowa-
nie uchwał rozstrzygających za-

gadnienia prawne (art. 1 ustawy z 
dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie 
Najwyższym). W tym znaczeniu 
uchwała ta jest aktem interpreta-
cyjnym, swego rodzaju kierun-
kowskazem dla sądów orzekają-
cych w naszych spawach odwo-

ławczych.  
 Jaką moc prawną mają 
takie uchwały SN i kto jest nimi 

związany a kto nie?  Otóż Zgodnie 
z art. 87 ustawy z dnia 8 grudnia 
2017 r. o Sądzie Najwyższym, 
uchwały pełnego składu Sądu 
Najwyższego, składu połączonych 
izb oraz składu całej izby, z chwi-
lą ich podjęcia, uzyskują moc 
zasad prawnych. Natomiast skład 
7 sędziów może postanowić o na-
daniu uchwale mocy zasady 
prawnej. Oznacza to, że w przy-
padku uchwały składu 7 sędziów 
konieczne jest postanowienie o 
nadaniu uchwale mocy zasady 
prawnej. W interesującej nas 
uchwale z 16 września 2020 r. 
postanowienia takiego nie wyda-
no, tym samym uchwała ta nie 
ma mocy zasady prawnej. Stało 
się tak dlatego, że uchwały Sądu 
Najwyższego zawierające wytycz-
ne w zakresie wykładni prawa i 
praktyki sądowej nie mogą mieć 
mocy zasad prawnych (uchwała 

Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 
1992 r. KwPr 5/92).A teraz rzecz 
najważniejsza, wbrew temu co 
niektórzy piszą na forach społecz-
nościowych i co wynika z niektó-
rych wypowiedzi medialnych - 
sądy powszechne formalnie nie są 

związane uchwałami Sądu Naj-
wyższego, nawet tymi, które mają 
moc zasady prawnej, z wyjątkiem 
spraw, których dotyczą. W przy-
padku ww. uchwały z 16 wrze-
śnia 2020 r. związany jest nią 
Sąd Apelacyjny w Białymstoku 
jako autor pytania, rozpatrujący 
apelację represjonowanego od 
niekorzystnego dla niego wyroku 
sądu okręgowego, a także składy 
orzekające SN. Nie oznacza to 
jednak, że sądy okręgowe i apela-
cyjne rozpatrujące nasze sprawy 
odwoławcze nie będą stosować się 
do zawartych w niej wskazań. 
Wiemy już, po wysłuchaniu ust-
nych motywów uchwały, że Sąd 
Najwyższy przedstawił określoną 

(Ciąg dalszy na stronie 37) 

Informacja prawna FSSM RP 

Znaczenie uchwały. 
https://fssm.pl/znaczenie-uchwaly-sn-z-16-wrzesnia-2020-w-praktyce?fbclid=IwAR39uejYSNGi7uSBE101BYG5EiBBTq-QwFHPO0RLMoSl7qlgc_-utdnfH8g  

Dotyczy znaczenia uchwały Sądu Najwyższego z dnia 16 września 
2020 r. dla postępowań odwoławczych zawisłych przed sądami 
okręgowymi i apelacyjnymi w sprawach przeciwko Dyrektorowi 
ZERo wysokość emerytur/rent policyjnych.  

https://fssm.pl/znaczenie-uchwaly-sn-z-16-wrzesnia-2020-w-praktyce?fbclid=IwAR39uejYSNGi7uSBE101BYG5EiBBTq-QwFHPO0RLMoSl7qlgc_-utdnfH8g
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wykładnię art.  13 b ust. 1 usta-
wy z dnia 18 lutego 1994 r. o zao-
patrzeniu emerytalnym funkcjo-
nariuszy Policji (…), popartą sze-
roką argumentacją i autorytetem 
Sądu Najwyższego. Niezastosowa-
nie się do taj uchwały wymagało-
by zatem od sadu okręgowego 
przedstawienia pogłębionej kontr-
argumentacji, która mogłaby się 
okazać niewystarczająca a wyrok 
z nią sprzeczny byłby uchylony w 

toku dalszego postępowania. Mó-
wimy tu o „sile autorytetu” Sądu 
Najwyższego, która wynika z wy-

sokiego poziomu jego orzecznic-
twa, a nie z formalnie zajmowanej 
pozycji w systemie sądownictwa.  
 Jaki jest związek i wzajem-
ne relacje między uchwałą Sądu 
Najwyższego z 16 września 2020 
r. a wyrokiem „TK”, który kiedyś 
zostanie wydany choć nie wiemy, 
kiedy? Otóż w przypadku uznania 
przez „TK”, że przepisy ustawy 
represyjnej wskazane w pyta-
niach Sądu Okręgowego w War-
szawie są zgodne z Konstytucją 
RP, pozostaną, tak jak cała usta-
wa, w porządku prawnym i będą 
podstawą wyrokowania w na-
szych sprawach odwoławczych. 
Podobny efekt wystąpi w przy-
padku umorzenia przez „TK” 
sprawy P 4/18. Nie oznacza to 
jednak, że wówczas ww. uchwała 
Sądu Najwyższego w jakimkol-
wiek stopniu straci na znaczeniu. 
Przy uprawnionym założeniu, że 

sądy orzekające w sprawach prze-
ciwko Dyrektorowi ZER będą się 
nią kierować, wydanie wyroku 
zostanie zapewne poprzedzone 

ustaleniem roli, jaką pełniła oso-
ba odwołująca się w danej struk-
turze organizacyjnej oraz rodzaju 
wykonywanych zadań służbo-
wych, szczególnie pod katem ich 
legalności i ewentualnego naru-
szania podstawowych praw i wol-
ności człowieka. 
 
WNIOSKI: 

 Podejmując uchwałę inter-
pretacyjną, po rozpoznaniu w 
dniu 16 września 2020 r. w Izbie 

Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
zagadnienia prawnego przedsta-
wionego przez Sąd Apelacyjny w 

Białymstoku, Sąd Najwyższy zro-
bił to, co mógł i powinien był zro-
bić. Bardziej zainteresowanych 
odsyłamy na stronę SN: http://
w w w . s n . p l / a k t u a l n o s c i /
S i t e P a g e s /
komunikaty_o_sprawach.aspx?
 Czas pokaże, na ile sądy 
będą stosowały się do wskazań 
zawartych w uchwale Sądu Naj-
wyższego z 16 września 2020 r. 
Zakładamy, że tak będzie.  
 Jakie skutki praktyczne 
spowoduje ww. uchwała? Może-
my przyjąć z dużą dozą prawdo-
podobieństwa, że dojdzie do wy-
dłużenia postępowań sądowych, 
spowodowanego wnioskami po-
zwanego – Dyrektora ZER o odro-
czenie rozpraw z racji wystąpienia 
do IPN o kwerendę zasobów ar-
chiwalnych, w myśl zasady, „a 
może coś się na odwołującego 
znajdzie”.  

 Osobną kwestią jest możli-
wy efekt ww. uchwały Sądu Naj-
wyższego polegający na zmianie 
dotychczasowej, pozytywnej dla 

represjonowanych, linii orzeczni-
czej, tzn. opierania wyroków na 
Konstytucji i prawie wspólnoto-
wym, na rzecz szerszego postępo-
wania dowodowego wskazanego w 
sentencji ww. uchwały z 16 wrze-
śnia 2020 r. Na chwilę obecną 
trudno sobie wyobrazić, jak w 
praktyce będzie to postępowanie 
prowadzone.   
 Co w sytuacji prawnej 
ukształtowanej uchwałą Sądu 
Najwyższego odwołujący się, któ-

rych sprawy zawisły przed sąda-
mi okręgowymi lub apelacyjnymi 
mogą i powinni zrobić? Oczywi-

ście niewiele. Można jedynie su-
gerować represjonowanym wystę-
powanie z wnioskiem o podjęcie 
zawieszonego postępowania, jeżeli 
ktoś tego jeszcze nie zrobił 
(stosowana Inf. Prawna i wzór 
wniosku opublikowaliśmy na 
stronie internetowej FSSM w dniu 
24 listopada 2019 r. https://
www.fssm.pl/czy-odwolywac-sie-
od-decyzji-sadu-o-zawieszeniu-
postepowania? Można jednak 
przewidywać, że po podjęciu 
przez SN ww. uchwały, sądy z 
urzędu będą podejmowały zawie-
szone postępowania na podstawie 
art. 180 k.p.c. 
 

Komisja Prawna FSSM RP 
22 września 2020 r. 

 

(Ciąg dalszy ze strony 36) 

M 
inęło od tamtej pory 10 

lat i dwa tygodnie. Tyle 
czasu wymiarowi spra-

wiedliwości zajęło dochodzenie do 
wniosku, że nie wolno stosować 
odpowiedzialności zbiorowej.  
 
 Smutne to, żeby nie powie-
dzieć – tragiczne. Trzeba było 
wielu zdarzeń, trzeba było kolej-
nych bandyckich ustaw, demolu-

jących system prawny Państwa, 

unicestwiających niezależność 
sędziowską, grożących sędziom 
odpowiedzialnością karną za nie-
korzystne dla władzy wyroki, 
trzeba było czasu, aby środowi-
sko, zwane szeroko palestrą, 
uświadomiło sobie, że to, co wła-
dza zrobiła z nami, zagraża rów-
nież palestrze. Że i wobec niej 
władza może wprowadzić odpo-

wiedzialność zbiorową, bezkarnie 
pomówić o rzekomo zbrodnicze 
orzekanie w duchu ideologii ko-
munistycznej. Bo ta władza sta-
wia się ponad prawem. Zaś sama 
stanowi prawo, które ma służyć 
wyłącznie jej. 
 

 No, ale dość wypominania. 
Uważam, że palestra sama już do 
tych wniosków doszła. Świadczy 
o tym zresztą cały szereg wyro-
ków w naszych sprawach. Na 
razie wyroków w sądach I instan-
cji. Ale, jak sądzę, tendencja ta 
przeniesie się teraz masowo do II 
instancji. Szkoda, że wyrokowa-

(Ciąg dalszy na stronie 38) 

Mamy dobry wyrok. 

I co dalej? 
Mamy nareszcie zapaloną maleńką latarenkę w długim, czarnym 
tunelu beznadziei, w którym przyszło nam żyć od 1 września 
2010 r. Bo to właśnie z tą datą dostaliśmy decyzje obniżające 
nam emerytury, sprowadzające starszych z nas do poziomu nędz-
nej egzystencji. 

Marcin Szymański. 

http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=392-b6b3e804-2752-4c7d-bcb4-7586782a1315&ListName=Komunikaty_o_sprawach
http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=392-b6b3e804-2752-4c7d-bcb4-7586782a1315&ListName=Komunikaty_o_sprawach
http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=392-b6b3e804-2752-4c7d-bcb4-7586782a1315&ListName=Komunikaty_o_sprawach
http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=392-b6b3e804-2752-4c7d-bcb4-7586782a1315&ListName=Komunikaty_o_sprawach
https://www.fssm.pl/czy-odwolywac-sie-od-decyzji-sadu-o-zawieszeniu-postepowania?
https://www.fssm.pl/czy-odwolywac-sie-od-decyzji-sadu-o-zawieszeniu-postepowania?
https://www.fssm.pl/czy-odwolywac-sie-od-decyzji-sadu-o-zawieszeniu-postepowania?
https://www.fssm.pl/czy-odwolywac-sie-od-decyzji-sadu-o-zawieszeniu-postepowania?
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 nie będzie obejmowało jedynie 
sprawy z ustawy 2016. Ta pierw-
sza jest ciągle „niemodna”, przy-
najmniej na razie.  
 
Przeanalizowałem był  
sam wyrok i jego uzasadnienie. 

 Nasuwa mi się jeden gene-
ralny wniosek: Wyrok bez wątpie-
nia ma w pierwszej kolejności 
dotyczyć spraw z II ustawy repre-
syjnej. Jednakże uzasadnienie 
jest na tyle szeroko sformułowa-

ne, że – w moim przekonaniu, 
może służyć za kanwę do odwo-
łań obejmujących nasze sprawy 

obejmujące I ustawę. Fragment 
wyroku, mówiący o tym, że sam 
fakt służby w organach bezpie-
czeństwa państwa w latach 1944 
– 1990 nie może stanowić zbioro-
wej podstawy do pozbawiania 
praw nabytych. Obciążenie, a tym 
samym pozbawienie prawa naby-
tego może być oparte wyłącznie 
na fundamentalnej zasadzie udo-
wodnienia winy indywidualnej.  
 
 W preambule do ustawy 
2009, czyli inaczej mówiąc w 
pseudoprawnym bełkocie poli-
tycznym można przeczytać, że nie 
pozbawia się nas nabytego prawa 
do emerytury/renty. Nie pozba-
wia, ale tylko obniża wskaźnik 
wyliczenia emerytury z 2,6% za 
każdy rok służby do 0,7%. Czyli 
do poziomu, jaki był wówczas 
stosowany w stosunku do okresu 
zasadniczej służby wojskowej, 

albo okresu bezpłatnego urlopu 
tzw. wychowawczego. Niby nie-
wiele, ale zawsze coś. Niewiele 
zostawiono, ale całkiem nie za-
brano. Dobry gest ze strony 
„dobrych panisk”, czyli posłów PO 
i PiS, którzy in gremio za tą usta-

wą zagłosowali. Czytaj – zdychaj-
cie sobie powoli, a my będziemy 
na to patrzyli i cieszyli się z wa-
szej nędzy i męki. 
 
Ale – myśmy mieli te prawa naby-
te i kilkakrotnie potwierdzane 
przez sejm niepodległej już prze-
cie Rzeczpospolitej, choćby usta-
wą z 1994r, czy 2007.  
 
Ale – ta ustawa zastosowała prze-
cież, co jest poza wszelką dysku-
sją, odpowiedzialność zbiorową, 
łącząc ją z FAKTEM służby w 
służbach specjalnych PRL.  
 
Zatem – mój wniosek, iż wyrok 
SN z 16.09.2020 ma zastosowa-
nie do tamtej ustawy jest uzasad-

niony, logiczny i uprawniony. 
 
Powtarzam pytanie z tytułu:  
I co dalej? 

 Otóż myślę, że powinniśmy 
podjąć działania wyprzedzające, 
które powinny nam przyspieszyć 
bieg spraw przed sądami Rzecz-
pospolitej.  
 
Proponuję, co następuje: 

 Każde z nas, sądzące się z 
Rzeczpospolitą, a ściślej z mini-

strem SW i A, powinno wystoso-
wać do właściwej dla siebie z racji 
zamieszkania, czy wcześniejszego 

miejsca pracy/ służby, prokura-
tury rejonowej wniosek w wyda-
nie zaświadczenia, czy jednostka 
ta prowadziła, lub prowadzi nadal 
jakiekolwiek postępowanie 
(wyjaśniające, karne, przygoto-
wawcze, czy jeszcze inne), w 
związku z faktem naszej służby i 
wynikające ze sposobu jej wyko-
nywania. Jestem przekonany, że 
w 99,99% przypadków odpowiedź 
będzie negatywna, bo ci z byłych 
funkcjuszy, którzy popełnili prze-
stępstwa związane z wykonywa-
nej służby, już dawno zostali wy-
łuskani i osądzeni. I mają wyższe 
w związku z tym emerytury., niż 
my. 
 
 Po otrzymaniu takiego za-
świadczenia – nazwijmy to prze-
wrotnie „świadectwa moralności”, 
powinniśmy jego poświadczoną 
kopie, wraz z kopią pisma do pro-

kuratury wysłać do właściwego 
dla naszej sprawy sądu z pismem 
przewodnim, tłumaczącym zasad-
ność wykonania przez nas takiej 
czynności. Z zaznaczeniem, że w 
ten sposób staramy się pomóc 
sądowi poprzez wyręczenie go w 

tej niezbędnej przecież czynności.  
 
 Myślę, że spotkamy się w 
sądach ze zrozumieniem motywa-
cji powyższego.  
 
 Myślę też, iż warto byłoby 
w cytowanym piśmie procesowym 
podkreślić, dlaczego nie zwraca-
my się do pionu prokuratorskiego 
IPN o takie zaświadczenie. Otóż 
przyczyna jest prosta: gdyby ten 
pion miał jakieś materiały „na 
nas”, to po 20 latach działalności 
już dawno by je wykorzystał w 
sądowych procesach – pokazo-
wych, co się zowie. To, że tego do 
tej pory nie zrobił, świadczy o 
tym, że w swojej masie nigdy nie 
przekraczaliśmy ustawowych za-

pisów prawa. A co więcej jest to 
pośrednie przyznanie, ze zwyczaj-
nie zachowywaliśmy się po prostu 
przyzwoicie.    
 I to też należy w tym pi-
śmie sądom podkreślać. Może, 
tak zupełnie przy okazji, sędzio-
wie uświadomią sobie, że mają do 
czynienia z normalnymi, przyzwo-
itymi ludźmi, których państwo 
skrzywdziło wyjątkowo dotkliwie i 
całkowicie bezprawnie. 
 
I że coś podobnego w tym pań-

stwie bezprawia może spotkać 
ich także. 

 Zastanawiam się nad 
ewentualnym podaniem Wam 
postawy prawnej, niezbędnej do 
przywołania w piśmie do proku-
ratur. Ale nic sensownego nie 
przychodzi mi do głowy.  
 
 Wiem, że wielu z Was ma 
wykształcenie prawnicze. Wielu 
także ma również praktykę w za-
wodach prawniczych. Wiem tak-
że, iż przy ZG SEiRP istnieje i 
dobrze działa zespół prawny. Mo-
że koledzy z tego zespołu zechcą 
znaleźć taką podstawę prawną i 
wraz z ewentualnie opracowanym 
wzorem pisma ZG SEiRP rozpo-
wszechni to wśród naszej szarej 
braci emeryckiej. Wielu z nas, 
zwłaszcza starszym, bardzo by to 
ułatwiło dalsze działania. 
 
 Proszę o opinie i – ewentu-
alnie inne pomysły co do 

„zagospodarowania” wyroku SN. 
 

Opinie, uwagi i inwektywy  
– jak zwykle na adres  

zebek86@interia.pl 
Pozdrawiam serdecznie 

Marcin Szymański 
(pisane 22.09.2020 r) 

Od Redakcji. 
Co dalej, Marcinie? Odpo-

wiednie ministerstwo przea-

nalizuje pisemne uzasadnie-
nie sądu administracyjnego, i 

odwoła się od wyroku. Anali-

zowanie uzasadnienia i odwo-

łanie się może trwać do mo-

mentu restrukturyzacji Sądów 
Administracyjnych. Ale naj-

pierw rekonstrukcja Rządu 

musi się zakończyć, a słysza-

łem, 25.09., że to potrwa jesz-

cze kilka tygodni. 

 
Jerzy K. Kowalewicz 

mailto:zebek86@interia.pl
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W 
 połowie września Sąd 
Najwyższy w siedmioo-

sobowym składzie 
uznał, że wprowadzona przez PiS 
w 2017 r. ustawa dezubekizacyj-

na nie może być stosowana w 
obecnej wersji. Sąd zakwestiono-
wał przepis mówiący o tym,  że 
można karać obniżeniem emery-
tury wszystkich, którzy w latach 
1944-90 służyli "na rzecz totali-
tarnego państwa". 
 
 Zaznaczył, że w ustawie nie 
ma definicji państwa totalitarne-
go. Zamiast tego wymieniono je-
dynie szereg instytucji, za służbę 
w których (niezależnie, co ktoś w 
nich dokładnie robił) karano. Sąd 
Najwyższy uznał to za niedopusz-
czalne.  
 
- Kryterium służby na rzecz tota-
litarnego państwa określone w 
ustawie powinno być oceniane na 
podstawie wszystkich okoliczno-
ści sprawy, w tym także indywi-
dualnych czynów pod względem 
naruszenia praw człowieka - uza-

sadniał wyrok sędzia Józef Iwul-
ski.  
 
– To oznacza, że Zakład Emery-
talny MSWiA w każdej indywidu-
alnej sprawie będzie miał obowią-
zek udowodnić przed sądem – 

między innymi na podstawie akt 
IPN – że dana osoba podejmowała 
działania na rzecz totalitarnego 
ustroju, czyli np. działała prze-
ciwko opozycji demokratycznej 
czy Kościołowi. Jeśli tego nie zro-
bi, brak będzie podstaw do obni-
żenia świadczeń – mówi radca 
prawny Aleksandra Karnicka, 
prowadząca kancelarię specjali-
zującą się w obsłudze prawnej 
funkcjonariuszy służb munduro-
wych.  

 
Iwulski przyznał że wyrok sądu 

będzie miał znaczenia dla tysięcy 
funkcjonariuszy.  
 
Totalitarne państwo  
do skreślenia  

 Tego właśnie obawia się 
PiS. Według naszych informacji w 
partii powstał pomysł, aby zno-
welizować ustawę. Ma to zatrzy-
mać falę niekorzystnych i niezwy-
kle kosztownych dla rządu wyro-
ków sądów. 
 
  Budżet państwa może bo-
wiem czekać małe trzęsienie ziemi 
- szacuję się, że odebrane pienią-
dze, które teraz będzie trzeba 
zwrócić, to grubo ponad 300 mln 
zł w roku. Do tego należy doliczyć 
ewentualne odszkodowania za 
niesłusznie odebrane pieniądze 
oraz dodatkowe zadośćuczynienie 
rodzinom blisko 50 osób, które 
zmarły lub popełniły samobój-
stwa po otrzymaniu decyzji o ra-
dykalnym obniżeniu świadczeń. 
 

  Według naszych źródeł 
pomysł rządu jest taki, aby z 
ustawy wykreślić zdanie, iż funk-
cjonariusze są karani za służbę 
"na rzecz totalitarnego państwa".  
 
- Wtedy sądy rozpatrujące sprawy 

funkcjonariuszy nie będą miały 
możliwości powoływania się na 
wyrok Sądu Najwyższego - mówi 
nasz informator.  
 
 W znowelizowanej ustawie 
pozostanie jedynie zapis, że obni-
żone świadczenie będzie miał każ-
dy, kto służył w wymienionej w 
ustawie instytucji (ich lista się 
nie zmieni). W ten sposób nie 
trzeba będzie udowadniać, że jed-
nocześnie łamał prawa człowieka.  
O komentarz poprosiliśmy kance-
larię premiera. Czekamy na odpo-
wiedź.  
 
 
 
 

Idziemy do Strasburga  

- Do nas też dotarły sygnały, że 
szykują nowelizację, aby wykre-
ślić zdanie o totalitarnej służbie - 
mówi Zdzisław Czarnecki, szef 
Federacji Stowarzyszeń Służb 
Mundurowych RP.  
 

- My jednak od początku uważa-
my, że ustawa jest niekonstytu-
cyjna i czekamy na wyrok Trybu-

nału Konstytucyjnego 6 paździer-
nika. Wiemy, że przegramy, ale 
chcemy, aby w końcu ten wyrok 
ogłoszono. Dopiero wtedy będzie-
my mogli skierować sprawę do 
Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka w Strasburgu. I dopie-
ro tam liczymy na zakwestiono-
wanie ustawy - dodaje.  
 

 Wprowadzona w 2017 r. 

ustawa dezubekizacyjna obniżyła 

emerytury wszystkim, którzy w 

latach 1944-90 pracowali choć 

jeden dzień w formacjach i insty-

tucjach "państwa totalitarnego". 

Zaliczono do nich wszystkie służ-

by podległe MSW, dodając np. 

urzędników z Biura PESEL, wy-

działów łączności czy BOR. Usta-

wa dotknęła kilkadziesiąt tysięcy 

funkcjonariuszy, także tych, któ-

rzy z komunistycznym aparatem 

opresji nie mieli nic wspólnego, 

współpracowali z opozycją albo 

przeszli weryfikację i przez lata 

pracowali w wolnej Polsce w Poli-

cji, ABW czy BOR.  

Leszek Kostrzewski 
Gazeta Wyborcza 28 września 

Dezubekizacja do poprawki.  

PiS się głowi, jak uniknąć odszkodowań. 
https://czytnik.wyborcza.pl/reader;GW_CZYT=95E27234A3F99C17EBC5AFA8BEF53CF4.czytnik-wpl33#DGW_WAW/DGWRP/8  

Wyrok Sądu Najwyższego sprzed dwóch tygodni otworzył tysiącom 
"zdezubekizowanych" drogę do odzyskania obciętych emerytur. 
Dlatego w PiS pojawił się pomysł, by znowelizować ustawę. 

Leszek Kostrzewski 
Gazeta Wyborcza 28 września 2020 r. 

Od Redakcji 
Marcinie! Oto dopowiedzenie 
(str. 38) do Twojego pytania: Co 
dalej? Jak widzisz PiSowcy 

prawnicy kombinują, jak nie 
płacić odszkodowań nowelizując 
zapisy ustawy dezubekizacyjnej 
2.0. Skazano mundurowych wg 
ustawy „starej”, więc noweliza-
cja ponownie „zadziała wstecz”, 
jak jej poprzedniczka. 
Czyli nadal czekamy na orzecze-
nie TK, nadal niepokoimy się 
możliwymi odwołaniami posie-
dzeń, ich przekładaniem na ko-
lejne terminy, co znakomicie 
utrudnia skierowanie skarg do 
Trybunału w Strassburgu. 

https://czytnik.wyborcza.pl/reader;GW_CZYT=95E27234A3F99C17EBC5AFA8BEF53CF4.czytnik-wpl33#DGW_WAW/DGWRP/8
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ANTRAKT W TRAGIFARSIE 

W szelkie znaki na niebie i 
ziemi wskazują że kończy 

się, zapewne tylko jeden z odcin-
ków polskiej tragifarsy zatytuło-
wanej „KOMEDIANCI czyli PRZY-
SSANI DO ŻŁOBU”. 

 
Obecnym żłobożercom pozostaną 
ich wszystkie gadżety, bez któ-

rych nie wyobrażają sobie życia, 
pozostaną do ich dyspozycji wy-
sokiej klasy samochody z kierow-
cami-lokajami, m.in. z SOP-u; w 
spółkach państwa i na suto płat-
nych etatach w różnego rodzaju 
instytucjach pozostaną ich tatu-
siowie, żony, ciocie, wujkowie, 
dzieci, kolesie z piaskownicy… 
Najbardziej żałosne i tragiczne 
dla kraju jest to, że jak przyznał 
publicznie kilka dni temu wice-
marszałek Sejmu i członek kie-
rownictwa PiS Ryszard Terlecki, 
wielu z nich nie ma kompetencji 
do pełnienia swoich funkcji. 
Ciekawe czy gdyby żłobożerców 
pozbawić tych wszystkich raryta-
sów, trwali by na swoich stanowi-
skach, które jak twierdzą, piastu-
ją wyłącznie dla dobra Polski i 
Polaków, choćby jeszcze jedną 
dobę?! 
 

A przecież są kraje i to bogate, w 
których polskie Bizancjum byłoby 
rzeczą niewyobrażalną. Np. jest 
Austria, której prezydent państwa 
jeździ do pracy metrem; jest 
Szwecja w której członkowie rzą-
du jeżdżą do pracy rowerami, jest 

Norwegia… 
 
Ciekawe, czy również w naszym 
kraju znajdą się kiedyś politycy, 
którzy wezmą z nich przykład?; 
którzy służbę państwu będą peł-
nić z przykładną skromnością, a 
nie traktować jej jak złotą fuchę? 
I nie będą też kantować tak jak 
niejaki Waldemar Pawlak, ongiś 
premier, który wiele mówił o 
skromności i preferowaniu pol-
skich produktów, toteż po War-
szawie jeździł polonezem, ale po 
dojechaniu do rogatek miasta 
przesiadał się w wypasioną furę. 
Niestety wciąż w naszym kraju 
ma rację bytu stare polskie przy-
słowie: „Wpuść chama do biura, 
to atrament wypije”. 

 

JAJCARZE  
czyli BOŻE ODPUŚĆ! 

W dzisiejszym programie TVN24 
„Tak jest”, niejaki Tadeusz Cy-
mański ,poseł PiS-u z sekty 
„Solidarna Polska”, oświadczył, że 
nie jest przekupką. Panie Tadziu, 

żeby po raz pierwszy pojawił się 
pan na ekranie, to może by i ktoś 
w to uwierzył! 

W tym samym programie niejaki 
Krzysztof Bosak, kandydat Konfe-
deracji na prezydenta Polski, ar-
cycynik, wytykał cynizm konku-
rentom! 
Czy ci jajcarze i ich kliki napraw-
dę uważają cały nasz naród za 
ciemniaków? Przecież nawet na 
podstawie wyników ostatnich 
wyborów powinni pojąć, że są w 
naszym kraju także ludzie rozum-
ni! 
Boże (jeżeli jesteś)! Wielokrotnie 
różni powierzali nasz kraj Twoje-
mu Synowi i Jego Matce, a Ty 
wciąż robisz sobie z nas jaja i 
karzesz nas rządami kolejnych 
durni. Odpuść! Nie wypada Star-
szemu Panu tak okrutnie się ba-
wić z tak okrutnie doświadczo-
nym narodem! Przecież ponoć 
jesteś miłością! 
 
PRZENAJŚWIĘTSZA MAMONA 

Awantura wokół ustawy o ochro-
nie zwierząt wywołała u mnie ko-
lejną refleksję o faryzeuszostwie 
wielu moich rodaków. 
Utarło się przekonanie, że Polak = 
katolik, a chłop polski to wręcz 
multikatolik. 

Jak więc spora część tych multi-
katolików, która w swoim fanaty-
zmie twierdzi, że Matka Boska 
była Polką, a Jezus nie był Żydem 
( imię Jezus to spolszczenie he-
brajskiego Joszue, Jehoszua, 
skróconego do Yěšû, nadane przy 
obrzezaniu-jj) i ma do żydostwa 
stosunek, powiedzmy delikatnie, 
nieprzyjazny, jednocześnie bez 
najmniejszej wierności wyznawa-
nym ideom hoduje bydło, drób… 
na UBÓJ RYTUALNY!. Żyd im 
śmierdzi, ale Żyda pieniądze mają 
dla nich wspaniałą, ukochaną 
woń. 
Jak obronę tej hodowli na rytual-
ny ubój godzi z wyznawaną przez 
siebie ideologią większość naszej 
prawicy, a w szczególności jej 

brunatna część, której wyznawcy 

uznają za czystą tylko białą rasę, 
którzy przejawiają agresję wobec 
Arabów i innych muzułmanów 
(też konsumenci koszernego), 
którzy wykrzykują przy każdej 
awanturze, manifestacji „Polska 
dla Polaków!” i „Polska tylko ka-

tolicka!”? Przecież walcząc o pra-
wo do sprzedaży mięsa koszerne-
go wysługują się tym „brudasom” 

i „parchom”. Ich brunatni patroni 
w grobach się przewracają! 
Wyjaśnienie jest proste. Zarówno 
chłopscy fanatyczni multikatoli-
cy, jak i brunatni „ideowcy ” wy-
żej ponad swojego Boga, ponad 
swoje idee, stawiają przenajświęt-
szą mamonę. Starannie wygum-
kują ze swoich, i tak niezbyt roz-
winiętych mózgów świadomość, 
że Bóg chrześcijański w odróżnie-
niu od innych bogów nie żąda 
składania mu krwawych ofiar, nie 
jest krwiożerczy. Wręcz się temu 
sprzeciwia! 
Acz trzeba przyznać, że nie zaw-
sze tak było, o czym może świad-
czyć sprawa Abla i Kaina. Do te-
go, że Kain zabił brata przyczynił 
się właśnie Bóg. Kain był rolni-
kiem i składał Bogu ofiary z pło-
dów rolnych, które Bóg odrzucał, 
gdyż miłe mu były krwawe ofiary 
ze zwierząt składane przez Abla, 

który był pasterzem. 
Nic dziwnego, że Kain nie zdzier-
żył. Ale Bóg widocznie poczuł się 
nie w porządku, bo nie ukarał 
Kaina śmiercią, tylko skazał na 
wieczną tułaczkę i to z zabezpie-
czeniem, że każdy kto by go zabił 

poniósłby za to siedmiokrotną 
pomstę. W celu ochrony Kaina 
naznaczył go piętnem (piętno kai-
nowe) by każdy mógł go rozpo-
znać. 
Jednak miarę upływu czasu 
chrześcijański Bóg coraz bardziej 
się reflektował, aż uznał krwawe 
ofiary za sprzeczne z tym, że jest 
On miłością. 
O czym fanatyczni i brunatni ka-
tolicy nie wiedzą, albo wiedzieć 
nie chcą. I obce są im słowa Tego, 
w którego rzekomo wierzą i rzeko-
mo kierują się jego naukami: 
„Obłudnicy, dobrze powiedział o 
was prorok Izajasz: „Ten lud czci 
Mnie wargami, lecz sercem swym 
daleko jest ode Mnie. Ale czci 
Mnie na próżno…”.(Ewangelia 

Mateusza 15, 3–9.) 

Janusz Maciej Jastrzębski  

Spoglądanie z puszczy (18-25.09.2020). 
https://www.facebook.com/januszjast  

https://www.facebook.com/januszjast
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W 
 dniu 2 sierpnia 2020 r. 
w ramach integracji 
środowiska emeryckiego 

SEiRP w Kościerzynie i mieszkań-
ców sołectwa Czarlina  z inicjaty-
wy  wiceprezesa Koła odbył się  II 
Spływ kajakowy tym razem szla-
kiem „Pięciu rzek” na odcinku 
Korne – Czarlina długości około 
24 km . W spływie kajakowym 
uczestniczyły 24 osoby . W trak-
cie trwającego ponad 7 godzin 
spływu przebiegającego przez ma-
lownicze i atrakcyjne teren Gminy 
Kościerzyna. Przy sprzyjające nie-
dzielnej pogodzie był doskonałą 

okazją do spędzenia czasu łączą-
cego wypoczynek z aktywnością 
zdrowotną oraz integracją środo-
wiska emeryckiego i mieszkańców 
sołectwa Czarlina. Zakończeniem 

udanego spły-
wu było ogni-
sko z kiełba-
są, które przy 
w s p ó l n y c h 
rozmowach i 
w s p o m n i e -
niach trwało 
do późnych 
godzin wie-
czornych. 
 
 

Tekst i zdjęcia 
Józef  

Landowski 
zdjęcia: Józef. 
Landowski 
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J 
ednak najbardziej boli 
kiedy to nasi koledzy od-

chodzą w ciszy, a nawet 
osamotnieni. Ten ich 

ostatni kontakt ogranicza się do 
osób najbliższych. Niewątpliwie 
ma tu wpływ na ten stan rzeczy 
obecna sytuacja naszych ograni-
czeń w kontaktach z powodu ko-

rono wirusowej zarazy. To wła-
śnie w takich okolicznościach 
przyszło pożegnać się z tym pado-
łem dwóm naszym kolegom: po-
rucznikowi w st. spocz. Ryszardo-
wi Giers i st. sierż. w st. spocz.  
Edwardowi Brandt. Obaj miesz-
kali w Rynie, w którym przez cały 
czas pełnili służbę. Po przejściu 
na emerytury spotykali się w ra-
mach koleżeńskich kontaktów. 
Byli tą naszą ostatnia awangardą 
w tamtejszym małym środowisku. 
(Żyje jedyny ich rówieśnik Henryk 
Stypiński). Czasokres jaki upły-
nął pomiędzy śmiercią jednego a 
drugiego był bardzo mały. Ma się 
wrażenie, że Ryszard dołączył do 
swojego przyjaciela jak najszyb-
ciej. Temu nikt nie był w stanie 

zapobiec. 
 

 R. Giers, przed odejściem 
na emeryturę, był Komendantem 
Posterunku MO w Rynie. Był ak-

tywny w lokalnym samorządzie. 
Interesował się nie tylko kwestia-
mi przestrzegania prawa, lecz 
również interesował się problema-
mi mieszkańców. Aktywnie dzia-
łał w komisji przeciw alkoholowej 
i społecznej. Nie miał „ciągotek do 
wielkich awansów”. On poświęcił 
swoje życie, karierę w tej ówcze-
snej służbie swojemu miasta i 

współmieszkańcom. Szacunek 
jakim go darzono powodował, że 
swoją postawa pobudzał  innych 

do aktywnych działań. Zawsze 
życzliwy, zawsze potrafił wsłu-
chać się w cudze problemy. Wy-
ciągał swą pomocną dłoń do każ-
dego, kto tylko pomocy potrzebo-
wał. 
 
 E. Brandt rozpoczynał 
służbę jako przewodnik pasa 
służbowego, później został poste-
runkowym, aż do emerytury. 
Godne podkreślenia jest to, że 
jego związek ze służbą , pracą, 
którą wykonywał w sposób nale-
żyty spowodowała, że jego syn 
Julian Brandt poszedł w jego śla-
dy, a nawet go przegonił. Pracu-
jąc w Komendzie giżyckiej Policji, 
odchodzi do Mikołajek na Komen-
danta mikołajskiej Policji. Po 
odejściu na emeryturę, jego wie-
dza, doświadczenie zawodowe nie 
mogły być tak o sobie odstawione 
w przysłowiowy kąt. Praca z ludź-

mi, a zwłaszcza szacunek dla 
nich spowodowała, że do chwili 
obecnej jest Komendantem 

Do spotkania... 
Naturalną koleją rzeczy jest odejście z naszych szeregów na wiecz-
ną służbę naszych Kolegów, z którymi wspólnie służyliśmy Polsce 
przez wiele lat, zatrważające jest to że również każdy z nas z tym 
się zetknie nie zależnie od poglądów, światopoglądów i nawet 
przebiegu doczesnego życia. Na to wpływu nie mamy.  

Bohdan Makowski 
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Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Mikołajkach. Te  podejście do 
ludzi, ta obowiązkowość, facho-
wość, a zwłaszcza sumienność 
niezbędne na obu zajmowanych 
przez niego stanowiskach wyniósł 
właśnie z domu. To jego rodzić 
Edward przekazał mu swoje do-
świadczenie, był tym nieodżało-
wanym pierwowzorem. Chwaleb-
ne jest to, że ta kontynuacja stała 
się rodzinną tradycją i padła na 
urodzajny grunt. On żył dla in-
nych, dla rodziny, często zapomi-
nająca o swoim zdrowiu. 
 
 

  W obecnej sytuacji żal po 
obu zmarłych jest po dwakroć 
spotęgowany, zwłaszcza z powodu 
nie możliwości pożegnania ich 
osobiście. A przecież chyba każdy 
z nas ma nadzieję, że w naszej 
ostatniej drodze, obok najbliż-
szych, będą nam towarzyszyć 
wszyscy ci, w których pamięci 
dobrze się zapisaliśmy, z którymi 
przeżyliśmy wspólnie najpiękniej-
sze lata naszego życia, służąc dla 
Kraju i jego obywateli. 
 
 Za życia dostajemy zwykle 
to na co zasługujemy – i mamy 
na to wpływ, większy lub mniej-
szy, ale sami decydujemy. Po 
śmierci dostajemy to co inni uwa-

żają, że na to zasługiwaliśmy, bo 
przecież miarą wartości człowieka 
jest rozmiar pustki, jaką po sobie 
zostawia.   
 
 W naszym przypadku pust-
kę po nich może zapełnić to co 
pozostanie w naszych sercach i w 
naszej pamięci. 
 
Wyrazy wielkiego współczucia 

rodzinie i bliskim Ryszarda 

Giersa i Edwarda Brandta.  

 

W imieniu Zarządu Koła 
Prezes 

Bohdan Makowski  
 

(Ciąg dalszy ze strony 42) 
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PRZEPIS NA KARIERĘ 
Jan Ciupełka usługi świadczył  
   elektryczne, 

Był zdolny, pracowity, zajęcia  
   miał liczne, 

Gdyż solidność w zawodzie  
  nade wszystko stawiał. 

Właśnie Romka Olejka agregat  
   naprawiał. 

Romek piwo postawił, po łyczku  
    sączyli, 
O swych sprawach rodzinnych  

  i troskach mówili. 
Od dzieciństwa się obaj  

   doskonale znali, 
Więc o wszystkich problemach szczerze 

rozmawiali. 
-Widziałem twego syna, hondą swoją pę-

dził, 
Żeby on nie daj Boże, wziął karku  

   nie skręcił, 

Bo jeździ jak szalony  

 - Romek piwem przepił. - 
Wczoraj mu sierżant Tępek nowy  

   mandat wlepił! 
 Zębami pan Jan zgrzytnął.  

- Znów mnie chłopak wpienił.  
Mandatów kolekcjoner, lecz z ojca  

   kieszeni. 
Dniami drab nic nie robi tylko  
   w nosie dłubie, 

Lub szaleje motorem.  
  Całkiem mnie oskubie. 

Muszę mu pracę znaleźć... 
- Jeśli dłubie w nosie...  

Niech idzie w politykę,  
 będzie w swoim sosie.  

- Olejek się roześmiał i znów  
   przełknął łyka. 

 Dla wszystkich dłubonosów  
  tylko polityka  

Może być perspektywą,  
 rzekłbym życia celem.  

Niejeden dłubacz w klupie zrobił  
   w niej karierę. 

Daj go do populistów,  
  są teraz przy żłobie… 
Bobka przecież znasz dobrze... 

-Ty żartujesz sobie  
 A ja mam ciężki problem,  

  co z dzieciakiem zrobić. 
 Mówię, pogadaj z Bobkiem,  

  pomoże mu zdobyć  
Dobrą w partii pozycję,  

  ma z Płaczką układy, 
Żyje dobrze z pałacem..  

 Znam liczne przykłady, 
Jak kariery tam robią...  

  Facet co był zerem, 
Dziś jest ważnym ministrem;  

  nadal jest pozerem,  
Płytkim niedokształconym...  

  ale jest przydatny, 
Bo robi co mu każą.  

  Stołek ma intratny Twój  
  syn może tak samo... 
- Hmmm, Bobka poproszę...  

Lecz co ma z tym wspólnego,  
  że syn dłubie w nosie? 

 Nie widzisz w telewizji,  
  choćby z obrad Sejmu, 

Iluż ludzi znajduje w tym wielką  
  przyjemność,  

Natchnienie, inspirację do głębokich  
   myśli, 

Dobrych praw uchwalania. 
Czasami się przyśni,  

Proroctwo, gdy ktoś z palcem w nosie utnie 
  drzemkę,  

Albo wizję mieć będzie. 
Korzyści niezmierne  

Z trzymania palca w nosie zyskasz  
   w polityce. 

Kto stąd czerpie podniety,  
  po prostu nie zliczę. 
Jeden wicemarszałek szukał  

  tam natchnienia  

Tak namiętnie, że jego narząd powonienia 

Osiągnął kubaturę arcymonstrualną, 
Stając się w organizmie postacią centralną. 

Nawet osoba zwana primus inter pares  
Też czasem, w zamyśleniu,  

  pcha do nosa palec. 
Błogi uśmiech na twarzy się wtedy pojawia, 

Twarz wrażenie myślącej samodzielnie  
    sprawia. 

Spójrz na salę plenarną:  
  poseł w ławie siedzi, 

Małą chwilę posłucha, co inny labiedzi  
Z mównicy, oczy zamknie,  

  w drzemkę odlatuje, 
A palec mu do nosa pospiesznie wędruje, 

I jak w śledczej komisji robi penetrację, 
Poseł chrapie, bo palec zatkał respirację. 

Bywa też, że na sali są wielkie emocje. 
Jeden gryzie w afekcie u dłoni paznokcie, 
Inny z pasją swym szponem  

  w nosie sobie dłubie.  

Jeszcze inny ktoś robi i jedno, i drugie, 

Gdy nos palcem przeczyści, 
   pcha go między zęby. 

Jak widzisz drogi Janie, nie zrobiłem z gęby 
Cholewy, gdy ci rzekłem, że w nosie  

   dłubanie  
Jest drogą do kariery w politycznym stanie. 

 Ale czy go tam wezmą?...  
- Jan miał wątpliwości. 

 Przede wszystkim zależy to od znajomości, 
Ponadto dosyć często też od intelektu... 

A zwłaszcza jego braku... 
Nie zrobię despektu, 

Broń Boże, gdy ci powiem,  
  że twój syn pasuje  

Jak ulał.  
Wielu służbę publiczną sprawuje, 
Co niezbyt rozgarnięci lecz ślepo oddani. 

Głównie na głosowania zaprogramowani. 
-Wolałbym, żeby syn mój androidem  

    nie był. 
-Ważne jest, żeby zaczął, do góry  

   się przebił, 
A potem już popłynie. Co jeszcze potrafi? 

 Lubi sobie pośpiewać. 
 Też by nie poszkapił.  

Niejeden wyjec zrobił znaczącą karierę. 
Wyjechał na nazwisku i chociaż niewiele 

Sobą reprezentował, dzisiaj jest na fali, 
Bo sporo jest wyznawców nadętej mądrali, 

Która autorytetem moralnym się mieni I 
sądzi, że ma prawo do innych oceny. 

-To co mi byś doradził?...  
  Którą wybrać drogę? 

 Czekaj, czekaj, mój drogi... Niech przypo-
mnę sobie... Czy twój syn w zeszłym roku w 
naszym amfiteatrze Na konkursie talen-

tów...? 
 Tak, to on był właśnie!  

-Wybacz, że powiem szczerze...  
Lepiej będzie chyba,  

Gdy karierę wybierze jednak androida. 
Ciupełka szedł powoli w stronę  

   swego domu.  
Myślał, by o problemie wspomnieć  

  jeszcze komuś, Wtem  
Pronobis wyłonił się z bramy cmentarza. 

 Ale mi się okazja wspaniała nadarza! - 
Ciupełka zatarł ręce, do księdza  

   podskoczył, 
I swoje dylematy szczerze mu wytoczył. 

-Jak dobrodziej uważa, mój syn się nadaje, 
By pchnąć go w politykę?...  
  Ja księdza uznaję  

Za wielki autorytet...  
I co mi ksiądz powie, 

Za radę podziękuję, i tak właśnie zrobię. 
Ksiądz Pronobis brew zmarszczył  

  i ręce rozłożył. 
 Możesz Janie żałować, jeśli byś to zrobił. 

Polityka to dla mnie jest brzydka zabawa. 
Przykład wczorajszy z tv:  

 prominent wystawia  
Swego syna do ważnej państwowej posady, 

I jak argumentuje?... 
Bez cienia żenady  

Przyznaje, że potomek jest miernym  

  fachowcem,  
Ale jest patriotą i dlatego w obcej  

Firmie pracować nie chce,  
  ojczyźnie chce służyć. 

Dodam zaraz, by mego wywodu nie dłużyć, 
Ze ten... hmmm... patriotyzm  

  jest wysoko płatny.  
Mój wstręt do polityki jest wielce zasadny. 

Zna pan pewno ....  
Nieważne...  

Gdy wybory były  
Prosił mnie o poparcie.  

Już jego kobyłę  
Wolałbym ludziom raić,  

Kaliguli wzorem, 
Który swego rumaka zrobił senatorem. 

Pytam go: czemu pan chce w wyborach  
   startować,  
I jaki program ludziom  

  chce zaproponować?  

Przecież pan nigdy w życiu  

  nie był społecznikiem.  
A on się na mnie patrzy, jak to mówią,  

   bykiem,  
Lecz szczerze odpowiada,  

  jakby od niechcenia:  
Mam kilka swoich ważnych  

  spraw do załatwienia.  
Tak więc, panie Ciupełka,  

  zna pan moje zdanie  
Co o tym wszystkim myślę. 

Dłoń na pożegnanie 
Ksiądz podał, lecz odchodząc  

  nagle się obrócił  
I z uśmiechem na ustach  

  komentarz dorzucił: 
- Polityka karierze ten, kto się poświęci, 
Pięćdziesiąt procent traci swej inteligencji 

Już na wejściu  
 - to prawo Schumachera znane. 

Jeszcze raz do widzenia,  
  żegnam panie Janie. 

Ciupełka stał przy bramie i analizował 
Wszystko co dziś usłyszał.  

Po czym zrezygnował  
Z zamiaru, żeby syna dać do polityki, 

I doszedł do konkluzji po zmianie optyki: 
Niech chłopak się zajmuje dalej motorami, 

Bo przynajmniej nazwiska rodziny  
   nie splami. 
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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: „Ożywiony” Olsztyn ul. Radiowa 
Strona II: Tadeusz Miciuła 

Prezes Zarządu Oddziału w Olsztynie 

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 pierwszą („nie świąteczną”) środę miesiąca w godz. 10.00-12.00. 

W pozostałe środy miesiąca, w biurze ZW SEiRP, członkowie Prezydium ZW 

pełnią dyżury przy telefonach 

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie 

Informuje: 
Porady i pomoc prawna członkom Stowarzyszenia można uzyskać  

w godzinach otwarcia Biura Zarządu Oddziału w terminach jak niżej 

Olsztyński Biuletyn Informacyjny 
Wydawnictwo Zarządu Oddziału Wojewódzkiego  

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Olsztynie. 
Redaguje: Jerzy K. Kowalewicz  
OBI w sieci na stronach www:  

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,  
ul. Tarasa Szewczenki 1, 
Tel. 22 299 60 90, wew. 4 

e-mail : olsztyn@dlakonsumenta.pl  

Szczegóły dotyczące godzin otwarcia ośrodka www.dlakonsumenta.pl. 

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
mailto:olsztyn@dlakonsumenta.pl
https://dlakonsumenta.pl/
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https://www.gazetasenior.pl/wp-content/
uploads/2020/09/Gazeta-Senior-wrzesien-2020.pdf  

https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/
galerie-zdjec/72848,200-numer-quotInformatora-

KWP-w-Olsztyniequot.html  

https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/BI%209(99)%202020.pdf  

https://www.gazetasenior.pl/wp-content/uploads/2020/09/Gazeta-Senior-wrzesien-2020.pdf
https://www.gazetasenior.pl/wp-content/uploads/2020/09/Gazeta-Senior-wrzesien-2020.pdf
https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/galerie-zdjec/72848,200-numer-quotInformatora-KWP-w-Olsztyniequot.html
https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/galerie-zdjec/72848,200-numer-quotInformatora-KWP-w-Olsztyniequot.html
https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/galerie-zdjec/72848,200-numer-quotInformatora-KWP-w-Olsztyniequot.html
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/BI%209(99)%202020.pdf

