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MIESIĘCZNIK ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W OLSZTYNIE 

Rozenek 
- do represjonowanych 

Gądek 
- o buncie sędziów 

Gałczyńska 
- o kolejnym razie w TK 

Kostrzewski 
- o odwołanym wyroku 
- o sądach po wyroku 

Duda 
- list do Rapackiego 
- list do prezesów 

- list do Szłapy 
- list do FSSM RP 
- list do ZER 

Rapacki 
- list do Dudy  

     i Czarneckiego 

Wybieralska 
- o tym kim jest 

Malicki 
- o wyrażaniu zdania 

Ołów 
- o Kongresie Lewicy 

Wyrwicka 
- o odszkodowaniu 

Szymański 
- o śmierci na raty 

- o locie bez pilota 

Furtak 
- o wsparciu 

Jastrzębski 
- o proporcjach 

- o kołtunach 
 

 

 
 
Limeryk z nekropolii 
Błysną na nagrobkach znicze 
Cmentarz zmieni swe oblicze 
W Wszystkich Świętych 
W Dzień Zaduszny 
Ogni zniczy nikt nie zliczy 

        JKK 
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Jan Pietruszewski 
Prezes Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku 

z siedzibą w Gdyni 
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Do Redakcji 

T 
ym co najbardziej interesuje munduro-

wych i ich rodziny w ostatnim czasie Re-

dakcja OBI daje obraz na łamach mie-
sięcznika. To są tematy i sprawy opisywane, 

omawiane w mediach, bardziej i mniej, główne-

go nurtu. 

 Zrozumiałym jest, że takim tematem jest 

przebieg kampanii o likwidację ustaw represyj-
nych. Wprawdzie mówi się i pisze o tzw. 

„drugiej ustawie dezubekizacynej”, ale w tle 

jest jeszcze „pierwsza”. Oczywiście, że i na tę 

„pierwszą” przyjdzie kiedyś kryska. 

 „Druga” jednak trwa w TK Julii Przyłęb-

skiej w zamrażarce. Kolejne odroczenia rozpa-
trzenia już nie są śmiesznościami, ale poważ-

nym problem prezesa TK i prezesa PiS. Poka-

zuje ta odroczeniowa farsa jak oboje prezesi 

obawiają się wydania orzeczenia, które nieza-

leżnie od treści umożliwia składania skarg do 
unijnego Trybunału Sprawiedliwości. 

 Tymczasem TK zaleciło zaostrzenie usta-

wy aborcyjnej. Państwo prezesostwo TK i PiS 

uznali, że orzeczenie to w czasie eskalacji pan-

demii przejdzie niezauważalnie, a kleszcze ko-

lejnych „tarcz” wytłumią ewentualne protesty. 
Zaskoczony masowymi manifestacjami rządzą-

cy, ustami prezesa PiS, wysłać chce w kontrze 

żandarmów, bojówki prawicowe i członków 

grup narodowo-religijnych. Ci ostatni mają 

bronić kościołów (czemu nie kapłanów?). A 

protesty kobiet przybierają z dnia na dzień na 
sile, są coraz liczniejsze nie tylko w Polsce, ale 

po za jej granicami. 

K 
olejny temat, jakim od czerwca intere-

sują się niemal wszyscy członkowie, 

sympatycy i ich rodziny, jest uchwała 

ZG SiERP o zawieszeniu członkostwa w FSSM 

RP, co wg decyzji i uchwał - szukaj wewnątrz 
numeru. 

 Możecie, „w tym wewnątrz”, Państwo za-

poznać się z wszystkimi dostępnymi dla Re-

dakcji materiałami dotyczącymi tej sprawy, 

także fragment protokołu dotyczący w/w kwe-
stii. Nie wydrukowaliśmy - z uwagi na obszer-

ność tekstu - „W co gra Antoni Duda”, za-

mieszczonego na stronie: https://fssm.pl/w-co

-gra-antoni-duda? 

Z mojej oceny tych „epistoł” wynika dosyć ja-

sna, jakby dwustronna interpretacja zaistniałej 
sytuacji.  

Od ZG SEiRP otrzymujecie Państwo jasny 

przekaz, wszelkie powody, które zmusiły ZG 

SEiRP do podjęcia wyżej wspomnianej decyzji 

są jasno wyłuszczone.  
 W odpowiedzi otrzymuje ZG od FSSM RP 

pouczenia, pomijające powody „wyjścia” z Fe-

deracji nie odnoszące się do meritum, a bezpo-

średnich Jej interesów . 

J 
est też w OBI informacja o powstaniu, za-

powiadanego już wcześniej, Bractwa Mun-
durowego RP. O Bractwie, które nie za-

mierza być członkiem Federacji z różnych po-

wodów, wymienionych w misji. Naszych Czytel-

ników, może zaskakiwać radykalizm zapisane 

w „misji” „karanie” za wprowadzenie ustaw 

dezubekizacyjnych. 
Jerzy K. Kowalewicz 

Spis treści miesięcznika 
  3. Od Redakcji        – Jerzy K. Kowalewicz 
  4. List do czytelników OBI        – Andrzej Rozenek 
  4. Śmierć na raty           - Marcin Szymański 
  5. Bunt własnych sędziów PIS        – Jacek Gądek 
  7. List otwarty  

     – Henryk Majewski, Andrzej Milczanowski 
  8. Kolejny raz   – Magdalena Gałczyńska 
  9. Odwołany wyrok, możliwe umorzenia  
          – Leszek Kostrzewski 
10. Wyznaczanie składów sędziowskich  
         – Komisja Prawna FSSM RP 
11. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego  
     - trybuna.gov.pl 
12. Sądy po wyroku Sądu Najwyższego  

          – Leszek Kostrzewski 
13. Informacja prawna       – FSSM RP 
14. Znaj proporcjum mociumpanie  

         – Janusz Maciej Jastrzębski 
15. List do gen. Adama Rapackiego – Antoni Duda 
16. List do A. Dudy i Z. Czarneckie  
         – Adam Rapacki 
17. List do Mariana Szłapy         – Antoni Duda 
18. List do Prezesów ZOW i O SEiRP – Antoni Duda 
19. Misja „Bractwa Mundurowego”  
  - https://bractwomundurowerp.pl/ 

20. Kim jestem?        – Aneta Wybieralska 
22. Czy ja/my możemy wyrażać – i jak  
– swoje zdanie?        – Mieczysław Malicki 
23. List do ubezpieczonych    – Wojciech Trzeciecki 
25. List do FSSM RP         – Antoni Duda 

27. List do FSSM RP i Stowarzyszeń zrzeszonych  
w FSSM RP     – Antoni Duda 
37. List do Zarządu FSSM RP  – Antoni Duda 
38. Decyzja nr 15/VIII/ZG/2020  
  – Antoni Duda, Piotr Styczyński 
39. Uchwała nr 22/VIII/ZG/2020  
  – Antoni Duda, Piotr Styczyński 
42. Protokół z posiedzenia Zarządu FSSM RP 
(fragment)              – Zdzisław Czarnecki 
44.Pismo do dyrektor ZER    - Antoni Duda 
46. Kongres Lewicy w Olsztynie – Jolanta Ołów 
48. Były policjant otrzyma odszkodowanie  
za niesłuszne zatrzymanie   – Alicja Wirwicka 

49. Wsparcie z pomocy społecznej – Ewa Furtak 
51. Czy leci z nami pilot! – Marcin Szymański 
52. Nekrologi: Grzegorz Okoński, Grzegorz Kos-
man, Marek Żukowski, Mirosław Odyniecki. 

53. „Kołtuny”      – Janusz Maciej Jastrzębski 

 

https://fssm.pl/w-co-gra-antoni-duda?
https://fssm.pl/w-co-gra-antoni-duda?
https://bractwomundurowerp.pl/o-bractwie/
https://bractwomundurowerp.pl/o-bractwie/
https://bractwomundurowerp.pl/
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J 
ak co miesiąc zwracam się 
do Was w miesięcznicę 
uchwalenia haniebnej usta-

wy represyjnej. 
 Dziś chcę przedstawić 
Wam krótki raport. Przedstawiam 
najważniejsze działania dotyczące 
środowiska emerytów munduro-
wych, jakie podjąłem w ostatnich 

12 miesiącach: 
 Wraz z całym klubem par-
lamentarnym Lewicy złożyłem 

projekt ustawy cofającej skanda-
liczne zapisy ustaw przyjętych w 
2016 i 2009 roku. Projekt otrzy-
mał numer druku 100 i jest aktu-
alnie procedowany przez Komisję 
Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji. 
 Dzięki pomocy wicemar-
szałków Senatu RP Gabrieli Mo-
rawskiej-Staneckiej i Michała 
Kamińskiego udało się w Senacie 
zwołać konferencję „Ustawa o 
zaopatrzeniu emerytalnym funk-
cjonariuszy. Ocena skutków i 
możliwość zmiany”. 
 Powołałem sejmowy Zespół 
ds. Zaopatrzenia Emerytalnego 
Funkcjonariuszy i Żołnierzy, w 
skład którego weszli przedstawi-
ciele opozycji parlamentarnej. 
 Wziąłem udział w spotka-
niach ze środowiskiem emerytów 

służb mundurowych. Miałem za-
szczyt spotkać się z Wami w: Ko-
łobrzegu, Częstochowie, Toruniu, 
Warszawie, Katowicach, Białym-
stoku, Lęborku, Zamościu, Cheł-
mie, Lublinie, Radomiu, Radom-
sku, Tarnowie, Mysłowicach, Cie-
szynie i  Krakowie. Dziękuję, każ-
de z tych spotkań było dla mnie 

ogromnym przeżyciem i kolejną 
okazją do wymiany informacji, 
doświadczeń i poglądów na temat 

losu osób poszkodowanych usta-
wą represyjną. 
 Wraz z Moniką Kazulą 
(przewodniczącą ZBFSOP) na ręce 
Ambasadora Marka Prawdy złoży-
łem  list adresowany do Didier 
Reyndersa, komisarza ds. spra-
wiedliwości, członka Komisji Eu-
ropejskiej. List doczekał się odpo-
wiedzi. Niestety mało satysfakcjo-
nującej. 
 Wraz z posłem Robertem 
Obazem reprezentowaliśmy w 
sejmowej Komisji ds. Petycji sta-
nowisko represjonowanych mun-
durowych.  
 Miałem zaszczyt wziąć 
udział w okolicznościowych i ro-
boczych spotkaniach z organiza-
cjami zrzeszającymi emerytów 
mundurowych, w tym z FSSM 
RP, ZBFSOP, ZFBOR, ZŻWP, 

ZEiRSG oraz Stowarzyszeniem 
Generałów Policji RP. 
 Gdy tylko mogłem, byłem z 
Wami na demonstracjach, między 
innymi pod Sądem Okręgowym w 
Warszawie (ul. Płocka) i pod Try-
bunałem Konstytucyjnym. 
 Nagłaśniałem krzywdę jaka 
spotkała środowisko emerytów 

mundurowych, poprzez konferen-
cje prasowe, występy medialne, 
wywiady, wystąpienia z mównicy 

sejmowej, propagowanie filmów 
dokumentalnych Andrzeja Dzie-
dzica i konferencje prasowe. 
 Odbyłem wiele spotkań 
bezpośrednich i on-line z osobami 
potrzebującymi pomocy lub pora-
dy. Mam nadzieję, że chociaż czę-
ści z nich udało się pomóc.  
 Działania powyższe miały 
miejsce w trudnym czasie rozwi-
jającej się pandemii. Zarówno ja, 
jak i moje Biuro pozostaje do Wa-
szej dyspozycji. Sprawa przywró-
cenia emerytom mundurowym 
bezprawnie odebranych świad-
czeń nadal pozostanie prioryteto-
wą częścią mojej działalności po-
selskiej. Możecie na mnie liczyć! 
 Życzę Wam dużo zdrowia i od-
porności, 
  Wasz Andrzej Rozenek  
 

Warszawa, 16 października 2020 r. 

Koleżanki i Koledzy! Represjonowani! 

Ż 
eby nie być gołosłownym: 
Cóż ci ludzikowie, intelektu-
alnie sprawni inaczej, sobie 

wyobrażają? 

• Że wymrzemy wszyscy?  

• Że nie zostanie nikt, kto mógł-

by ich łajdactwa zapamiętać?  

• Że to bezwzględne, ale i bez-

myślne łamanie prawa zosta-
nie im zapomniane?  

 Otóż nie. Zbyt wielu ludzi 
skrzywdzili. Zbyt wielu rodzinom 
zniszczyli życie, zabrali podstawy 
egzystencji. Zbyt wielu upokorzy-

li. Zbyt otwarcie – z odsłoniętą 
przyłbicą okazywali pogardę dla 
prawa. Stosowali je tylko wów-
czas, kiedy było dla nich korzyst-
ne. Jednakże zanim odejdą w 
niebyt, zdążą jeszcze bardziej 
posiać trupami. Bo to ich jedyna 
udana działalność. 
 Działalność tę zdecydowa-
nie ułatwia im pandemia COVID. 
Ułatwia, ale i w pewnym sensie 
utrudnia. Bo demaskuje i to do-
syć dotkliwie, ich absolutną igno-
rancję w zarządzaniu Państwem. 
Pandemia, jak każda, działa zde-

cydowanie demokratycznie. Do-
sięga wszystkich bez względu na 
poglądy polityczne, czy też ich 
brak. Dotyka zatem i ich zwolen-

ników. I otwiera im coraz szerzej 
oczy na gimnastyczne wygibasy i 
indolencję ich wybrańców. Obna-
ża bezlitośnie ich miałkość inte-
lektualną, czy właściwiej rzecz 

nazywając posiadanie intelektu 
na poziomie ameby, chciwość na 
wszelkie profity  płynące  z  po-
siadania i sprawowania władzy a 
także absolutny, klinicznie czysty 
i nieukrywany cynizm. Pycha 
kroczy przed upadkiem. Jednak-
że niektórzy z nich wiedzą, że 
następna kadencja parlamentar-
na jest bardzo poważnie zagrożo-
na, żeby nie rzec, prawie niemoż-
liwa do osiągnięcia bez jawnego 
sfałszowania wyborów. Rośnie te 
gwałtownie zagrożenie wyborami 
przyspieszonymi, przedtermino-

(Ciąg dalszy na stronie 5) 

Śmierć na raty,  
czyli eutanazji ciąg dalszy  

Wymieramy. Pomalutku. Ale stale. Procedura przygotowana i 
rozpoczęta w 2009 r. Samorealizująca się. Rozszerzona ustawą z 
16.12.2016 r o nowe obszary działania poprzez objęcie nią do-
datkowych środowisk emerytów mundurowych. Sprawdzona, co 

do skutków, przez 10 lat działania. Tak to sobie władza postsoli-
darnościowa wymyśliła. I realizuje z żelazną konsekwencją. 
Rzekłbym – z uporem godnym lepszej sprawy. I do tego zupełnie 
bezmyślnie, żeby nie rzec zdecydowanie krótkowzrocznie. 

Marcin Szymański 
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P 
oseł PiS: - Napięcia w Try-
bunale są wywoływane 
przez Przyłębską - to jest 

główny problem. Sędziowie 
chcieliby być sędziami, a więc 
żeby były rozprawy i wyro-
ki. Chcieliby, aby wszystko od-
bywało się zgodnie ze sztuką. 
 

 

"Trzecia izba parlamentu" 

Gdy w 2015 r. nastało przesile-
nie i rządy objęło Prawo i Spra-
wiedliwość, to Jarosław Kaczyń-
ski zarzucał Platformie, że ta 
chciała uczynić z TK "trzecią 
izbę parlamentu", która by wy-
rzucała do kosza ustawy PiS. 
Wizję "trzeciej izby" zrealizował 

jednak sam prezes PiS, 

ale stracił nad Trybunałem kon-
trolę. Dziś widać to dobitnie. 
 
Znikające rozprawy 

W tym tygodniu miały zapaść 
trzy politycznie istotne wyroki 
TK. 

• Pierwszy: Czy ustawa dezu-

bekizacyjna jest konstytucyj-
na? Sprawa spadła z wokan-
dy. Powód? Orzekać miał 
skład pełny, a więc wszyst-
kich 15 sędziów (a na pewno 
nie mniej niż 11). PiS oczeku-

je wyroku, że ustawa jest OK. 
Wśród sędziów TK nie ma 

wymi. Dlatego też władza w tro-
sce o ratowanie status quo, stara 
się skorzystać z rad wynajmowa-
nych spin doktorów i puszcza 
kolejne groteskowe pomysły w 
eter.  
 Trzeba im oddać sprawie-
dliwość (tę prawdziwą, nie tę pis-
lamską). Nic im tak doskonale nie 
wychodzi, jak składanie obietnic. 

Tyle, że później nie ma kto ich 
realizować. Wobec tego składa się 
następne, jeszcze bardziej ko-
smiczne, niż poprzednie. I tu do-
szliśmy do miejsca, w którym 

tytuł tej pisanki uzyskuje pełne 
uzasadnienie. Doszliśmy do 
ostatniej, najbardziej kosmicznej 
obiecanki. Doszliśmy do pomysłu 
szpitala polowego na Stadionie 
Narodowym w Warszawie i dwóch 
następnych (Kraków i prawdopo-
dobnie Wrocław). I tu zaczynam 
się obawiać, że ta obietnica zosta-
nie spełniona. Ale w sposób dla 
władzy charakterystyczny. To 
znaczy mogą się pojawić łóżka i 
respiratory. Tyle, że łóżka będą 
pochodziły z demobilu wojskowe-
go, czyli w niczym nie będą przy-
pominać szpitalnych. Co do re-
spiratorów – może wstawią te za-
kupione od handlarza bronią. Ale 
może się zdarzyć, że przy rozła-
dunku transportu, ze skrzyń wy-
łonią się np. zestawy ckm prze-
ciwlotniczych, albo maski prze-

ciwgazowe z amerykańskiego de-
mobilu. Jak to w handlu… 
 Pewnie jedna z sal zostanie 
urządzona w miarę profesjonal-
nie, żeby było co w kurwizji pro-
stemu ludkowi pokazywać. Ale 
tylko pokazywać. Bo nikt tego 

cyrku nie będzie obsługiwać. Bo 
po prostu nie ma kto.  
 W zwykłych szpitalach już 
od lat brakuje co najmniej 30 –
40% personelu medycznego śred-
niego i wyższego, w specjalistycz-
nych ten procent jest jeszcze wyż-
s z y .  A  d o  t e g o  c y rk u 
„narodowego” już nie będzie kogo 
wsadzić. Chyba, że się przeszkoli 
harcerzy z kawalerii podmorskiej 
Macierewicza i sprawdzi się, jak 
na nich leży uniform medyczny. 

Będą zamaskowani, to i nikt ich 
nie rozpozna. Ale będzie czym i 
kim się chwalić. A o to przecież 

chodzi. Jest jeszcze jeden ICH 
pomysł. Mianowicie wprowadze-
nie w pewnym momencie stanu 
quasi wyjątkowego, albo czegoś w 
tym stylu. Stanu, który będzie 
pretekstem do wcielenia w kama-
sze lekarzy i pielęgniarek i skiero-
wanie ich do szpitali COVID –
owskich. Od zawsze było wiado-
mo, że żeby komuś coś dać, trze-
ba komuś innemu to zabrać. Sko-
ro zabierze się z normalnych szpi-
talu personel, to leżących tam 
chorych automatycznie wystawi 
się na pewną śmierć. Bo zwyczaj-
nie nie będzie miał kto się nimi 
zająć. Władza wychodzi z założe-
nia najprostszego z możliwych. 
Każdy kiedyś musi umrzeć. No to 
niech umiera. Ale nie tak bezinte-
resownie, żeby nie rzec –
społecznie. Niech umrze z korzy-
ścią dla władzy. Bo przecież ta 
dobra władza nie wywaliła go na 

deszcz, śnieg, mróz (nic nie skre-
ślać –wszystko aktualne) ze szpi-
tala, tylko pozwoliła mu dokonać 
żywot w szpitalnym łóżku. Za-
pewniła mu nawet poprzez szpi-

talnego kapelana (na etacie za-
stępcy ordynatora oddziału) 
ostatnie namaszczenie, zaś rodzi-
nie oddała trupa w całości bez 
profanacji sekcją zwłok. Do tego 
korzyść dla władzy extra –zmarły 
nie odszedł był na COVID, ale z 
powodu innej choroby. Nie zepsuł 
dobrej statystyki. Czyli miał 
śmierć godną, żeby nie rzec, kom-
fortową. I humanitarną. Chwała 
tej władzy się należy. A nie obelgi, 
czy złośliwe komentarze malkon-

tentów. Tak się składa, że wśród 
zwykłych pacjentów, tych nie CO-
VID-owskich,  jest bardzo dużo 

naszych, mundurowych emery-
tów i rencistów. I to ich przede 
wszystkim dotkną kretyńskie już 
w założeniu pomysły władzy, a 
bandyckie w sposobie realizacji. 
 Co z tego wynika dla nas? 
Co my możemy i co powinniśmy 
robić? No, cóż, nic specjalnie  
sensownego nie przychodzi mi do 
głowy. Jedynie pomysły tyleż nie-
humanitarne, co trudne do reali-
zacji. Może Wy, moje Przyjaciółki i 
Przyjaciele, coś wymyślicie. Jest 
nas przecież całkiem sporo 
(jeszcze). Piszcie, proszę, przeka-
zujcie swoje pomysły. Ale tylko 
cywilizowane i zgodne z prawem. 
Od łamania prawa jest ta władza. 
A nie my  
Pomysły, uwagi i inwektywy jak 
zwykle, na mój adres e-mail:  
zebek86@interia.pl 
Pozdrawiam Was z całego serca i 
zabraniam Wam chorować i 

umierać. Bo jeszcze nie zdążyli-
ście przeczytać tego wszystkiego, 
co chcę dla Was napisać. 

Marcin Szymański 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 

"Przyłębska już nie ogarnia Trybunału".  

Bunt własnych sędziów to rosnące ryzyko dla PiS 
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,26415968,przylebska-juz-nie-ogarnia-trybunalu-bunt-wlasnych-sedziow.html#s=BoxOpImg3 

Trybunał Konstytucyjny stał się "trzecią izbą parlamentu", w któ-
rej PiS nie ma większości, choć na 15 osób w nim zasiadających aż 
14 to nominaci obozu rządzącego. Wedle naszych informacji, już 
nawet prof. Krystyna Pawłowicz ma dość obcesowości i metod pre-
zes Julii Przyłębskiej. Brak kontroli nad TK to rosnące ryzyko dla 
PiS. 

Jacek Gądek 

mailto:zebek86@interia.pl
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,26415968,przylebska-juz-nie-ogarnia-trybunalu-bunt-wlasnych-sedziow.html#s=BoxOpImg3


-  6  - 

Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XII, nr 10(126)2020 r. 

jednak pewnej większości dla 
takiego orzeczenia. Przyłęb-
ska sprawę odłożyła na póź-
niej. 

• Drugi: Co z obsadą stanowi-

ska Rzecznika Praw Obywa-
telskich, skoro kadencja Ada-
ma Bodnara się skończy-
ła? Sprawa spadła z wokan-
dy, oficjalnie z powodu cho-
roby jednego z sędziów. Obo-

wiązują - do tej pory nie kwe-
stionowane - przepisy, 
że RPO pozostaje na urzędzie 
aż do dokonania wyboru na-

stępcy przez Sejm i Senat. 
PiS oczekuje, aby TK uznał, 
że RPO odchodzi, a nie kon-
tynuuje urzędowanie. 

• Trzecia: Czy aborcja ze wzglę-

du na ciężkie upośledzenie 
płodu jest zgodna z konstytu-
cją? Wyrok ma zapaść w 
czwartek. Temat zaostrzenia - 
a de facto zakazania aborcji 
w Polsce (prawie wszystkie 
aborcje są dokonywane z 
uwagi na wady płodu) - roz-
sadza PiS od środka i jest dla 
partii bardzo niewygodny. 
Prezes TK, póki co, nie odwo-
łała rozprawy, ale stoi ona 
pod znakiem zapytania. 

 
Pełny skład  
przeciw Przyłębskiej 

W  d w ó c h  s p r a w a c h 
(dezubekizacja i aborcja) orzekać 
mają pełne składy TK. A nad 
większością sędziów Przyłębska 
nie ma kontroli. Bunt w TK 
jest faktem. To, co prezes TK jest 
w stanie przeforsować, to jedynie 
wyroki po myśli PiS wydawane 
przez składy "piątkowe" lub 
"trójkowe" - wtedy opiera się na 

lojalnych sędziach, których wy-
znacza do składu. 
 Brak większości w pełnym 
składzie TK to dla Przyłębskiej i 
PiS coraz większy problem. Bo w 
jakich sprawach orzeka pełny 
skład TK? Tych najważniejszych: 
dotyczących sporów kompeten-
cyjnych pomiędzy centralnymi 
konstytucyjnymi organami pań-
stwa i wniosków prezydenta o 
kontrolę prewencyjną ustawy 
(przed jej podpisaniem) oraz gdy 
odstępuje się od poglądu wyra-
żonego w przeszłości przez pełny 
skład. I w sprawach "o szczegól-
nej zawiłości". 

 Przyłębska nie ma w TK 
większości sędziów po swojej 
stronie, więc, chcąc uniknąć 

b l a m a ż u ,  k o r z y s t a  z 
"zamrażarki" - po prostu zdej-
muje z wokandy sprawę i od-

kłada na później. Tak - ponow-
nie - zrobiła z ustawą dezubeki-
zacyjną. Obalenie przez TK tej 
ustawy byłoby ciosem w samo 
sedno narracji PiS o dziejowej 
sprawiedliwości wymierzonej 
przez tę formację byłym funkcjo-
nariuszom aparatu represji PRL 
w postaci obniżenia im emery-
tur. 

 
"Na złość Przyłębskiej" 

15 sędziów TK to dziś skłócona 

ferajna, nad którą prezes Julia 
Przyłębska nie panuje. Poseł 
PiS: - Przyłębska? Ona już nie 
ogarnia Trybunału. Sama zbun-
towała sędziów przeciwko sobie. 
Sama ich, przez własne metody 
kierowania TK, zbuntowała prze-
ciwko sobie. Niektórzy sędziowie 
już działają wręcz po złości na 
Przyłębską. 
 
Przyjrzymy się wszystkim  
osobom zasiadającym w TK.  

Zbigniew Jędrzejewski jest jaw-
nym buntownikiem. 
Leon Kieres to ostatni "stary" 
sędzia, czyli niewybrany głosami 
PiS w Sejmie. Chce on dokoń-
czyć 9-letnią kadencję. 
Mariusz Muszyński - z Przyłęb-
ską się już nienawidzą. Historia 
ich relacji jest zadziwiająca. To 
Muszyński wylewnie i kwiatami 
witał Julię Przyłębską w progu 

TK. To Muszyńskiemu preze-
ska de facto oddała kierowanie 
Trybunałem. Dziś ta zażyłość to 
przeszłość. Nieoficjalne informa-
cje mówią, że Muszyński - w 
przeszłości agent służb specjal-
nych - jest zwolennikiem złago-

dzenia ustawy dezubekizacyjnej, 
a to jest wbrew Nowogrodzkiej. 
Krystyna Pawłowicz jest ekscen-
tryczna i radykalna. Wedle na-
szych informacji już nawet Paw-
łowicz ma dość 
aroganckich rzą-
dów Julii Przyłęb-
skiej. - Zbuntowa-
ła się przeciwko 
Przyłębskiej - 
przekonuje nas 
polityk PiS. Nie-
mniej, Pawłowicz 
była "jastrzębiem" 
z prawego skrzy-
dła PiS i trudno 
się spodziewać, by 
dokonała ideowej 
wolty. W sprawie 

aborcji ze względu 

na wady płodu można być pew-
nym, że Pawłowicz optuje za 
zakazem takiej aborcji, choć Ja-
rosław Kaczyński zawsze bloko-
wał takie zaostrzenie przepisów. 
Stanisław Piotrowicz - lojalista 
PiS. Kropka. 
Justyn Piskorski - bardzo kon-
serwatywny i niesterowalny. - 
On ma teraz 49 lat. Gdy skończy 
mu się kadencja sędziego Trybu-
nału, to będzie miał 55. Gdzieś 
musi wtedy wrócić, a jest 

z Poznania. Nie może sobie po-
zwolić na to, że skończy z opinią 
człowieka, który był sługusem 

kiepskiej sędzi, magister Przy-
łębskiej. W Poznaniu [stamtąd 
pochodzi też Przyłębska] wszy-
scy doskonale wiedzą, że Przy-
łębska jest beznadziejna - mówi 
osoba z polityki, która zna się z 
Piskorskim. 
Piotr Pszczółkowski - otwarty 
buntownik. Miał ambicję być 
prezesem TK, ale mu się nie 
udało. Wskazanie go do TK - a 
był powiernikiem prezesa PiS po 
katastrofie smoleńskiej jako jego 
pełnomocnik - to wielki zawód 
Kaczyńskiego. 
Bartłomiej Sochański - w TK 
ledwo od kilku miesięcy, czło-
wiek związany z PiS, stanowisko 
w Trybunale to dla niego 
"emeryturka". 
Jakub Stelina - ma opinię świet-
nego prawnika, nominat Jaro-
sława Gowina. Były dziekan wy-
działu prawa Uniwersytetu 

Gdańskiego. 
Wojciech Sych - w TK od zaled-
wie roku, dzięki PiS-owi zrobił 
zawrotną karierę. Jest zatem 
dobrym kandydatem na lojalistę. 
Michał Warciński - wierny PiS-
owi i Przyłębskiej. 

Rafał Wojciechowski - świeży w 
TK, miał rekomendację Gowina. 
 

Jacek Gądek 
21.10.2020 

(Ciąg dalszy ze strony 5) 
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W 
ymieniona ustawa z 16 

grudnia 2016 roku jest 
sprzeczna z art.2 Kon-

stytucji, proklamującym zasadę 

demokratycznego państwa praw-
nego, narusza w sposób zasadni-
czy m.in. zasadę ochrony praw 
nabytych, zasadę zaufania do 
państwa i stanowionego przez nie 
prawa, zasadę niedziałania prawa 
wstecz, zasadę równości wobec 
prawa. 
 Obniżenie po raz drugi 
świadczeń emerytalnych i rento-
wych tej samej grupie osób nie 
tylko godzi w istotę prawa do za-
bezpieczenia społecznego, ale w 
sposób jaskrawy narusza zasadę 
zaufania do państwa i stanowio-
nego przez nie prawa. Przecież 
ustawa z dnia 23 stycznia 2009 
roku (Dz.U.Nr 24, poz.145) dra-
stycznie obniżyła wysokość eme-
rytur i rent funkcjonariuszom, 
którzy pełnili służbę w organach 
bezpieczeństwa PRL z 2,6% za 
każdy rok służby w latach 1944-
1990 do 0,7%, a więc ponad 

trzyipółkrotnie. 
 Trybunał Konstytucyjny 
wyrokiem z dnia 24 lutego 2010 
roku, sygn. akt K 6/09 uznał, iż 
zmiany wprowadzone ustawą z 
23 stycznia 2009 roku są zgodne 
z Konstytucją. 

 W tym stanie rzeczy - w 
państwie pretendującym do mia-
na państwa prawa - sprawę wy-
sokości rent i emerytur funkcjo-
nariuszy służb mundurowych, 
którzy pełnili służbę w organach 
bezpieczeństwa PRL, należałoby 
uznać za zamkniętą. 
 Tymczasem ustawa z dnia 
16 grudnia 2016 roku po raz dru-
gi dokonała drastycznej zmiany 
wysokości emerytur i rent tych 
funkcjonariuszy, obniżając pod-
stawę wymiaru z 0,7 % do 0 % za 
każdy rok służby do 31 lipca 
1990 roku. 
 Nie sposób ocenić tego ina-
czej niż jako działanie represyjne 
i dyskryminacyjne. 
  Ustawa z dnia 16 grudnia 

2016 roku wprowadziła również 

zasadę, że funkcjonariusze którzy 
przepracowali jakikolwiek okres 
w organach bezpieczeństwa PRL, 

a następnie podjęli służbę dla 
wolnej Polski, nie mogą otrzymać 
emerytury bądź renty wyższej niż 
przeciętna emerytura lub prze-
ciętna renta z powszechnego sys-
temu ubezpieczeń, niezależnie od 
ilości lat przepracowanych w wol-
nej Polsce. 
 Powyższe uregulowanie 
łamie zasadę równości wobec 
prawa, pozostaje nadto w 
sprzeczności z uzasadnieniem 
wyroku Trybunału Konstytucyj-
nego z dnia 24 lutego 2010 roku 
sygn. K 6/09, który stwierdził 
m.in. - cytuję „Służba w organach 
suwerennej Polski po roku 1990 
także traktowana jest jednakowo, 
bez względu na to, czy dany funk-
cjonariusz uprzednio pełnił służ-
bę w organach bezpieczeństwa 
Polski Ludowej, czy też nie” (pkt. 
11.4. uzasadnienia wyroku Try-
bunału Konstytucyjnego). 

 Jako byli ministrowie 
Spraw Wewnętrznych wolnej Pol-
ski zaświadczamy, że zdecydowa-
na większość funkcjonariuszy, 
którzy uprzednio pełnili służbę w 
organach bezpieczeństwa PRL, a 
następnie podjęli zatrudnienie w 

Urzędzie Ochrony Państwa, Poli-
cji oraz innych urzędach nadzoro-
wanych przez MSW - profesjonal-
nie i z zaangażowaniem pracowa-
ła na rzecz niepodległej Polski, 
nierzadko z narażeniem życia 
bądź zdrowia. 
 Osiągali znaczące, a w wie-
lu wypadkach wybitne sukcesy. 
Operacja uwolnienia z Iraku w 
październiku 1990 roku funkcjo-
nariuszy amerykańskich tajnych 
służb, operacja „MOST” /
zabezpieczenie wielu tysięcy Ży-
dów przybyłych do Polski z ZSRR, 
a następnie ich transportu do 
Izraela/, ustalenie i postawienie 
przed sądem dwóch szpiegów nie-
mieckich oraz kilku szpiegów ro-
syjskich, realizacja spraw „ArtB” i 

FOZZ /Fundusz Obsługi Zadłuże-

nia Zagranicznego/ - najwięk-
szych afer gospodarczych ostat-
niej dekady XX wieku, nawiąza-

nie ścisłej współpracy z zachodni-
mi służbami /USA i Wielkiej Bry-
tanii/ - to tylko niektóre znaczące 
„wizytówki” działań funkcjonariu-
szy uprzednio pełniących służbę 
w organach bezpieczeństwa PRL, 
a następnie służących niepodle-
głemu Państwu Polskiemu. 
 Wielu tych funkcjonariuszy 
pracowało m.in. w Centralnym 
Biurze Śledczym Policji, w sposób 
istotny przyczyniając się do sku-
tecznego zwalczania zorganizowa-
nej przestępczości oraz handlu 
narkotykami. Podkreślić też trze-
ba znaczny, wieloletni wkład 
wspomnianych funkcjonariuszy 
w szkoleniu, a następnie prak-
tycznym przekazywaniu doświad-
czeń w toku służby, młodym 
adeptom podejmującym zatrud-
nienie w służbach wolnej Polski. 
 Pragniemy ponadto pod-
nieść następujące okoliczności: 

Od uchwalenia ustawy z 16 grud-
nia 2016 roku minie wkrótce 4 
lata. 
Funkcjonariuszom, którzy pełnili 
służbę w PRL, już przez 3 lata 
wypłacane są emerytury i renty w 
wysokościach drastycznie obniżo-

nych wymienioną wyżej ustawą. 
Spośród ponad 40 tysięcy tych 
funkcjonariuszy większość stano-
wią osoby w zaawansowanym 
wieku, ponad 70-letnie, cierpiące 
na szereg schorzeń, znajdujące 
się w niedostatku, a często w bie-
dzie. 
 Z naruszeniem prawa zo-
stały one głęboko skrzywdzone i 
oczekujemy, że Wysoki Trybunał 
naprawi tę krzywdę  
 

Szczecin-Gdańsk 
7 października 2020 r. 

Henryk Majewski 
Andrzej Milczanowski 

 

LIST OTWARTY 
byłych Ministrów Spraw Wewnętrznych RP  

Henryka Majewskiego i Andrzeja Milczanowskiego  
do całego składu orzekającego Trybunału Konstytucyjnego  

o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej wszystkich 
zakwestionowanych przepisów Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku, po raz drugi 

drastycznie obniżającej wysokość rent i emerytur funkcjonariuszom,  
którzy pełnili służbę w organach bezpieczeństwa PRL. 
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16 września 2020 r. Sąd Naj-

wyższy orzekł, że nie wolno po-
zbawiać byłych funkcjonariuszy 
służb PRL rent i emerytur bez 
udowodnienia, że dana osoba 

łamała prawa człowieka i prześla-
dowała opozycję czy Kościół 
Po tym wyroku sądy w całej Pol-
sce zaczęły masowo przyznawać 
odszkodowania za utracone 
świadczenia byłym funkcjonariu-
szom 
 Wniosek w tej sprawie 
skierował do TK w styczniu 2018 

r. Sąd Okręgowy w Warszawie, 
rozpatrując odwołanie od decyzji 
o ustaleniu emerytury i renty 
policyjnej 
 Sąd ten zakwestionował 
zgodność przepisów tej usta-
wy m.in. z konstytucyjną zasadą 
ochrony praw nabytych, zaufania 
obywatela do państwa prawa i 
stanowionego przez niego prawa i 
niedziałania prawa wstecz 
 Ostateczna decyzja Trybu-
nału Konstytucyjnego w tej spra-
wie ma zostać wydana 20 paź-
dziernika. Jak pisał dziennikarz 
Onetu Andrzej Stankiewicz, Przy-
łębska nie może być pewna, że 
wyrok, jaki zapadnie będzie po 
myśli prezesa PiS Jarosława Ka-
czyńskiego 
 To kolejny już raz, kiedy 
Julia Przyłębska, prezes Trybu-

nału Konstytucyjnego odkłada 
wydanie wyroku przez Trybunał 
w sprawie dezubekizacji. W lutym 
2018 r. do TK trafiły pytania 
prawne z warszawskiego Sądu 

Okręgowego, do którego masowo 
odwoływali się pokrzywdzeni 
ustawą dezubekizacyjną funkcjo-
nariusze. Część tych spraw roze-
słano do sądów w całej Polsce. 
 Ustawa, którą przegłosował 
PiS weszła w życie w 2017 r. i 
zakładała, że drastyczne cięcie 
rent i emerytur dotknie każdego, 
kto choć jeden dzień przepraco-
wał "na rzecz ustroju totalitarne-
go". Nie było ważne, czy chodziło 
o faktycznych prześladowców 
opozycji czy o osoby, które np. 
pracowały w wydziałach paszpor-

towych, w poradniach lekarskich 
przy MSW. Z ustawy nie wyjęto 
także tych, którzy po pozytywnej 
weryfikacji przez lata służyli wol-
nej Polsce. Świadczenia cięto 

wszystkim. 
 Nazwano to "służbą na 
rzecz totalitarnego państwa". Bez 

znaczenia było to, jakie zadania 
dana osoba wykonywała. Na tej 
wyjątkowo ogólnej podstawie 
ukarano około 40 tys. osób. Cię-
cia dotyczyły też rent dla rodzin 
poległych funkcjonariuszy, nawet 
jeśli zginęli w służbie III RP. 
 Niektóre historie takich 
osób opisywaliśmy w Onecie. Na 
przykład Wojciecha Raczu-
ka, który zajmował się w PRL ści-
ganiem pospolitych przestępców. 
 Emerytury obniżono w ca-
łości nawet tym, którzy zaliczyli 
krótki epizod w SB, a większość 
czasu przepracowali już w III RP. 
Tym samym ustawa dotknęła tak 
zasłużonych policjantów jak Piotr 
Wróbel, który rozpracowywał ma-
fię pruszkowską i zwerbował na 
świadka koronnego Jarosława S. 
pseudonim Masa), Grażyna Bi-
skupska (pierwsza kobieta, która 
została naczelnikiem Wydziału do 
Walki z Terrorem Kryminalnym w 
Komendzie Stołecznej), Wojciech 
Majer (były szef Biura Operacji 

Antyterrorystycznych), czy Jerzy 

"Zwierzak" (słynny policjant pra-
cujący pod przykryciem, który 
odpowiadał m.in. za rozbicie gan-
gu "Krakowiaka"). 
 Ustawa została tak skon-
struowana, że dotknęła nawet 
część byłych piłkarzy, którzy grali 
w resortowych klubach i znajdo-
wali się na fikcyjnych etatach. 
Jednym z przykładów była legen-
da Wisły Kraków Leszek Snop-
kowski. Na mocy ustawy odebra-
no rentę wdowie po nim. Tę histo-
rię opisaliśmy w reporta-
żu "Przerwana legenda". 
 Blisko 24 tys. osób odwoła-
ło się do sądów od decyzji o obni-
żeniu uposażenia. W ten właśnie 
sposób sprawa trafiła do Sądu 
Najwyższego - po pytaniach praw-

nych Sądu Apelacyjnego w Bia-
łymstoku. 16 września 2020 r. 
siedmioosobowy skład SN uznał, 
że tak ogólna przesłanka, jak sa-
ma przynależność do PRL-
owskich formacji to zbyt mało, by 

decydować o odebraniu komuś 
części renty lub emerytury. 
 
TK nie jest w stanie wydać 
orzeczenia? Sprawa tkwi w Try-
bunale od 2,5 roku 

 We wtorek 13 października 
TK miał wydać ostateczne orze-
czenie w sprawie dezubekizacji. 
Trybunał rozpoznaje tę sprawę w 
pełnym składzie. Dziś jednak na 
stronach TK pojawiła się informa-
cja, że jutrzejsza rozprawa zostaje 
odwołana, a kolejną zaplanowano 
na 20 października. 
 14 października Trybunał 
ma z kolei rozpoznać w pięciooso-
bowym składzie pytanie prawne 
Sądu Okręgowego w Krakowie, 
które dotyczy "obniżenia wysoko-
ści policyjnej renty inwalidzkiej 
byłego funkcjonariusza". Sądzić 
będą wyłącznie "pewniacy" - sę-
dziowie powołani przez PiS. Julia 
Przyłębska ma przewodniczyć 
składowi w tej rozprawie, wśród 
sędziów jest m.in. Krystyna Paw-

łowicz. 
 Te dwie rozprawy dotyczą 
tego samego zagadnienia prawne-
go, czyli dezubekizacji, więc 
pierwszy wyrok może być częścio-
wo wiążący dla pełnego składu, 
który ma orzekać 20 październi-
ka. 
 Jak jest powód tych zabie-

gów i odwlekania wydania orze-
czenia w pełnym składzie? Jak 
ustalił dziennikarz Onetu Andrzej 
Stankiewicz, Przyłębska nie może 
być pewna, że wyrok, jaki zapad-
nie będzie po myśli prezesa PiS 
Jarosława Kaczyńskiego. 
 

Źródło: Onet, PAP 
Magdalena Gałczyńska 

Dziennikarka Onetu 
12.10.2020 

 

Kolejny raz 
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/trybunal-konstytucyjny-przylebska-przeklada-wyrok-ws-dezubekizacji/g91m4g7,79cfc278 

Julia Przyłębska kolejny raz przekłada ogłoszenie wyroku w spra-
wie dezubekizacji. Nie jest pewna decyzji TK Trybunał Konstytu-
cyjny miał ogłosić we wtorek orzeczenie dotyczące ustawy dezube-
kizacyjnej, ale przełożył wydanie decyzji na 20 października. To 
kolejna zwłoka w rozpoznaniu tej sprawy, którą TK zajmuje się od 
dwóch i pół roku. 

Magdalena Gałczyńska 

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/trybunal-konstytucyjny-przylebska-przeklada-wyrok-ws-dezubekizacji/g91m4g7,79cfc278
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W 
 ubiegłym tygodniu - po 
2,5 roku przeciągania 
sprawy - Julia Przyłęb-

ska zakończyła merytoryczną 

część procesu i zapowiedziała, że 
we wtorek 13 października Try-
bunał ogłosi orzeczenie. 

To jednak już nieaktualne. Na 
stronie Trybunału pojawiła się 
informacja o przesunięciu orze-
czenia na 21 października. Tyle 
że wtedy prawdopodobnie też nie 
poznamy wyroku. 
 
Nowy plan Przyłębskiej? 
 Z nieoficjalnych informacji 
wynika, że przyczyną kolejnej 
zwłoki jest konflikt między Przy-
łębską a jej zastępcą Mariuszem 
Muszyńskim, który jest zwolenni-
kiem pewnego złagodzenia przepi-
sów. Przyłębska ma też problem z 
innymi sędziami TK. Niezależną 
politycznie postawę prezentuje 
Leon Kieres, a także sędziowie już 
z nadania PiS - jak Piotr Pszczół-
kowski czy Jarosław Wyrembak. 
A ustawa dezubekizacyjna jest 
rozpatrywana w pełnym składzie 
Trybunału. Prezes TK boi się, że 
zostanie przegłosowana, więc 

przekłada termin wydania orze-
czenia. 
 W międzyczasie zastosowa-
ła też inny fortel. Nie mając pew-
ności co do wszystkich sędziów 
wyznaczyła na 14 października 
drugą rozprawę dezubekizacyjną. 

Tu skład orzekający stanowią 
sami PiS-owscy „pewniacy”, m.in 
była posłanka PiS Krystyna Paw-
łowicz. Tyle że drugą rozprawę 
Przyłębska też odwołała i nie po-
dała jej nowego terminu. 
 W co gra Przyłębska? Zdzi-
sław Czarnecki, szef Federacji 
Stowarzyszeń Służb Munduro-
wych RP: - Ostatnie decyzje mogą 
wskazywać, że prezes Trybunału i 
posłowie PiS się porozumieli: par-
lament zgłosi do Trybunału wnio-
sek o umorzenie postępowania w 
sprawie dezubekizacji. Dzięki te-
mu Trybunał, w którym Przyłęb-
ska nie ma większości, uniknie 
orzeczenia mówiącego, że ustawa 
PiS jest sprzeczna z konstytucją. 
Po prostu nie będzie żadnej mery-

torycznej decyzji. 
 Tyle że za umorzeniem 
sprawy musi zagłosować więk-
szość sędziów Trybunału. Czy 

Przyłębska uzyska ich zgodę? - 
Sędziowie z tytułami naukowymi 
nie podpisaliby się pod tym, że 

ustawa dezubekizacyjna - ewi-
dentnie bezprawna, wprowadza-
jąca odpowiedzialność zbiorową - 
jest zgodna z konstytucją. Z pod-
pisaniem się pod umorzeniem 
mogą już nie mieć problemu - 
domyśla się Czarnecki. 
Podobne zdanie ma Tomasz Okle-
jak, naczelnik wydziału ds. żoł-
nierzy i funkcjonariuszy w Biurze 
RPO. - Umorzenie postępowania 
przez Trybunał Konstytucyjny 
wydaje się prawdopodobne - mó-
wi. 
 
Nowelizacja ustawy 

 Jednocześnie według na-
szych informacji PiS planuje zno-
welizowanie ustawy dezubekiza-
cyjnej, aby uwzględniała ona nie-
dawny wyrok Sądu Najwyższego. 
16 września SN orzekł, że 
„dezubekizacja” nie może opierać 
się na zbiorowej odpowiedzialno-

ści i że każdemu, komu obcięto 
świadczenia, trzeba udowodnić, 
że łamał prawo i np. prześladował 
opozycję lub Kościół. 
 Wyrok SN otwiera byłym 
funkcjonariuszom drogę do odwo-
ływania się od decyzji o obniżce 

emerytur. Dla skarbu państwa 
oznaczać to może wydatek nawet 
300 min zł rocznie. 
 W PiS powstał więc po-
mysł, aby z ustawy wykreślić zda-
nie, iż funkcjonariusze są karani 
za służbę „na rzecz totalitarnego 
państwa”, a pozostawić jedynie 
zapis, że obniżone świadczenie 
będzie miał każdy, kto służył w 
wymienionej w ustawie instytucji. 
Nowa ustawa z taką poprawką 
może być już do przyjęcia przez 
większość sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego w ewentualnej 
nowej skardze do Trybunału. 
 
Co na to Przyłębska? 

 Zapytaliśmy Julię Przyłęb-
ską, czy porozumiała się z Jaro-

sławem Kaczyńskim i innymi po-
litykami PiS na temat wniosku do 
parlamentu o umorzenie postępo-
wania. Nie dostaliśmy odpowie-
dzi. 
 - Czekamy na jakąkolwiek 
decyzję Trybunału, nawet o umo-
rzeniu. Dopiero bowiem po za-
kończeniu krajowego postępowa-

nie sądowego będziemy mogli 
skierować sprawę do Europej-
skiego Trybunału Praw Człowieka 

w Strasburgu. I dopiero tam li-
czymy na zakwestionowanie usta-
wy - mówi Zdzisław Czarnecki. 
 Dezubekizacja to sztanda-
rowa ustawa obecnej władzy na-
zywana jest przez PiS „aktem 
sprawiedliwości dziejowej”. W 
2017 r. pod tym hasłem PiS ob-
ciął emerytury i renty byłym 
funkcjonariuszom milicji i SB. 
Wystarczyło, by któryś z nich 
choć jeden dzień służył w 
„organach państwa totalitarnego”, 
jak określono PRL. Za takie 
„organy” uznano nie tylko komu-
nistyczny kontrwywiad i wywiad, 
ale też szkoły oficerskie, Biuro 
Ochrony Rządu, struktury admi-
nistracyjne MSW, służby tech-
niczne, a nawet biuro PESEL, 
które podlegało Służbie Bezpie-
czeństwa. 
 Na wyrok TK czeka 40 tys. 
funkcjonariuszy, w tym 8 tys. 

wdów i dzieci pobierających po 
funkcjonariuszach rentę rodzin-
ną. 

 
LESZEK KOSTRZEWSKI 

Dziennikarz Gazety wyborczej 
14 październik 2020 r. 

Jak wybrnąć z dezubekizacji?  

Odwołany wyrok, możliwe umorzenie 
Prezes Trybunału Konstytucyjnego odwołała wtorkowe ogłoszenie 
wyroku w sprawie dezubekizacji. Wyrok mógłby być bowiem nie-
korzystny dla PiS. Ale Julia Przyłębska ma nowy plan. 

Leszek Kostrzewski 
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P 
roblem, który chcemy po-
krótce przedstawić dotyczy 
zasiadania w składzie orze-

kającym „Trybunału Konstytucyj-
nego” odpowiadającym na pyta-
nia prawne Sądu Okręgowego w 
Warszawie oraz Sądu Okręgowego 
w Krakowie, byłych posłów PIS, 
tj. Krystyny Pawłowicz oraz Stani-
sława Piotrowicza, obecnie 
„sędziów TK”. Przypomnijmy, w 
sprawie o sygn. akt P 4/18, czyli 
pytań prawnych przedstawionych 
przez Sąd Okręgowy w Warszawie 
o r z e k a  p e ł n y  s k ł a d 
„Trybunału” (pamiętajmy jednak, 
że rozpoznawanie sprawy w peł-
nym składzie wymaga tak na-
prawdę udziału tylko jedenastu 
sędziów TK). Natomiast w sprawie 
o sygn. akt P 10/20, czyli pytania 
prawnego Sądu Okręgowego w 

Krakowie został wyznaczony 5-
osobowy skład orzekający, w tym 
sędzia „TK” Krystyna Pawłowicz. 
Oznacza to, że w obu sprawach 
orzekają osoby, które w Sejmie 
VIII Kadencji brały udział w pra-
cach nad ustawą represyjną z 16 

grudnia 2016 r. Co więcej ww. 
osoby jako członkowie Komisji 
Ustawodawczej, uczestniczyły w 
przygotowaniu zleconej przez 
Marszałka Sejmu Opinii nr 254 
uchwalonej przez Komisję w dniu 
4 października 2018 r. w sprawie 
pytania prawnego Sądu Okręgo-
wego w Warszawie Sekcja XIII 
Wydziału Ubezpieczeń Społecz-
nych. Warto pamiętać, że według 
ww. Opinii art. 15c ust. 2 i 3 ww. 
ustawy, w zakresie, w jakim ma 
zastosowanie do wymiaru wyso-
kości emerytury za okres służby 
w Policji po 1 sierpnia 1990 r., 
ograniczając jej wysokość do 
kwoty przeciętnej emerytury wy-
płaconej przez ZUS i pomijając 
możliwość jej wzrostu z tytułu 

inwalidztwa powstałego w związ-
ku ze służbą w Policji, jest nie-
zgodny z art. 32 ust. 1 Konstytu-
cji. Reasumując, uprawnionym 
jest stwierdzenie, że obie te osoby 
nie powinny zasiadać w składach 
orzekających rozpatrujących ww. 
sprawy. 
 
 Niektórzy z naszych Kole-
gów podnoszą, że opisana wyżej 
sytuacja jest złamaniem prawa a 
Krystyna Pawłowicz powinna być 
wykluczona ze składu orzekające-
go z mocy samego prawa. Tym 
samym jej głos przy ferowaniu 
wyroku jest nieważny, co ma wy-
nikać, jak twierdzą dyskutujący z 
art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 30 
sierpnia 2015 r. (powinno być z 
25 czerwca 2015 r.) o Trybunale 
Konstytucyjnym. I tu musimy 

rzecz sprostować. Otóż ww. akt 
prawny, tj. ustawa z 25 czerwca 
2015 r. o Trybunale Konstytucyj-
nym (Dz.U. 2015 poz. 1064) nie 
jest już aktem obowiązującym. 
Została uchylona ustawą z dnia z 
dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale 

Konstytucyjnym (Dz.U. 2016, 
poz. 1157). Ta zaś została uchylo-
na ustawą z dnia 13 grudnia 
2016 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę o organizacji i trybie po-
stępowania przed Trybunałem 
Konstytucyjnym oraz ustawę o 
statusie sędziów Trybunału Kon-
stytucyjnego (Dz.U. 2016, poz. 
2074). Natomiast wcześniej, tj. w 
dniu 30 listopada 2016 r. uchwa-
lono ustawę o organizacji i trybie 
postępowania przed Trybunałem 
Konstytucyjnym (Dz.U. 2016 poz. 
2072), która weszła w życie z 
dniem 3 stycznia 2017 r. Oto ma-
my typowy przykład działań legi-
slacyjnych obecnej władzy, w tym 
przypadku ukierunkowanych na 
prawne spacyfikowanie, tak waż-

nego w państwie demokratycz-
nym, organu ochrony prawnej. 

Niezależnie od naszej opinii, ww. 
ustawa 30 listopada 2016 r. jest 
aktem obowiązującym, w którym 

należy szukać odpowiedzi na py-
tanie, czy Krystyna Pawłowicz i 
Stanisław Piotrowicz mogą być 
członkami składów orzekających 
„TK” badających zgodność przepi-
sów ustawy represyjnej z Konsty-
tucją RP. 
 
 Kwestia wyłączenia sędzie-
go Trybunału od udziału w rozpa-
trywaniu sprawy została uregulo-
wana w Rozdziale 3 ww. ustawy z 
dnia 30 listopada 2016 r. o orga-
nizacji i trybie postępowania 
przed Trybunałem Konstytucyj-
nym, w art. 39 ust. 1 i 2. 
I tak sędzia Trybunału podlega 
wyłączeniu z udziału w rozpozna-
waniu sprawy, jeżeli uczestniczył 
w wydaniu aktu normatywnego i 
może wywołać to wątpliwości co 
do jego bezstronności (art. 39 ust. 
2 pkt 1). Z pozoru wszystko jest 
takie, jak być powinno, ale w art. 

41 (dot. rozstrzygnięcia o wyłą-
czeniu sędziego Trybunału) czyta-
my, że wyłączenie sędziego Try-
bunału z udziału w rozpoznawa-
niu sprawy następuje z urzę-
du, na żądanie tego sędziego albo 
na uzasadniony wniosek uczest-

nika postępowania. Niemniej jed-
nak o wyłączeniu sędziego Trybu-
nału z przyczyn, o których mowa 
w art. 39 ust. 2, tzn. z uwagi na 
wcześniejszy jego udział w wyda-
n i u  a k t u  n o r m a t y w n e -
go, rozstrzyga Trybunał w drodze 
postanowienia. Mówiąc wprost, 
jeżeli sędzia, którego obejmuje 
ten przepis, sam się nie wyłączy z 
udziału w rozprawie i nie zrobi 
tego Trybunał postanowieniem, 
wówczas sędzia taki pozostaje w 
składzie orzekającym. Taki mamy 
stan prawny, niestety. Możemy 
tylko dodać, że zgodnie z § 9 ust. 
2 Kodeksu Etycznego Sędziego 
TK, uchwalonego podczas Zgro-
madzenia Ogólnego Sędziów „TK” 

(Ciąg dalszy na stronie 11) 

INFORMACJA PRAWNA 

WYZNACZANIE SKŁADÓW SĘDZIOWSKICH W TK 

Dot. zasiadania w składzie orzekającym „Trybunału Konstytucyjnego”, odpowiada-
jącym na pytania prawne Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego w 
Krakowie, byłych posłów PIS a obecnie „sędziów Trybunału Konstytucyjnego”, tj.: 
Krystyny Pawłowicz oraz Stanisława Piotrowicza. 

https://www.fssm.pl/wyznaczanie-skladow-sedziowskich-w-tk?
fbclid=IwAR0sIVlIQIWc_T4GWGdZwA97p5eGKV5tLbr_fgQcyijFXBBrArC3PHWtb5Y 

Jako Komisja Prawna FSSM, z reguły nie polemizujemy z pogląda-
mi naszych Koleżanek i Kolegów prezentowanych na forach spo-
łecznościowych. Wiele z nich można określić jako kontrowersyjne, 
a nawet mijające się z prawdą. Są to jednak osobiste zdania, do 
których każdy ma prawo, tym bardziej, że czyni to na własny ra-

chunek. Tyle tytułem wstępu. 

https://www.fssm.pl/wyznaczanie-skladow-sedziowskich-w-tk?fbclid=IwAR0sIVlIQIWc_T4GWGdZwA97p5eGKV5tLbr_fgQcyijFXBBrArC3PHWtb5Y
https://www.fssm.pl/wyznaczanie-skladow-sedziowskich-w-tk?fbclid=IwAR0sIVlIQIWc_T4GWGdZwA97p5eGKV5tLbr_fgQcyijFXBBrArC3PHWtb5Y
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31 sierpnia 2017 r. (dokument 
„tajny” oficjalnie nie publikowa-
ny), sędzia powinien wyłączyć się, 
na zasadach określonych w usta-
wie, od udziału w sprawie, w któ-
rej istnieją uzasadnione wątpli-
wości co do jego bezstronności. 
 
A oto kilka innych postanowień 
tego Kodeksu: 

• § 2.1. Władza sądownicza zo-

stała dana sędziemu Trybuna-
łu ze względu na je-
go uczciwość oraz wysokie 
k w a l i f i k a c j e  z a w o d o -

we i osobiste, a także ze wzglę-
du na jego zdolność do prze-
strzegania zasad etycznych. 

• § 4.2. Sędzia Trybuna-

łu przestrzega dobrych oby-
czajów. 

• § 6.2. Sędzia Trybunału nie 

powinien ulegać wpły-
wom, które mogłyby naruszać 
jego niezawisłość. 

• § 7. Sędzia Trybunału nie po-

w in ien  angażować  s i ę 
w działalność, która mogłaby 
podważyć zaufanie do jego 
niezawisłości lub bezstronno-
ści. 

• § 9.1. Sędzia Trybunału jest 

bezstronny i daje rękojmię 
bezstronności w sprawowaniu 
urzędu. 

• No cóż, kwestię spełniania 

tych warunków przez dwoje 

ww. byłych posłów, pozostawi-
my bez dalszego komentarza. 

 
 Z prawnego punktu widze-
nia, powtarzamy za prof. dr hab. 
Stanisławem Biernatem – byłym 
Wiceprezesem TK: „Problem pole-
ga na tym, że art. 190 ust. 1 Kon-
stytucji stanowi, że orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego mają 
moc powszechnie obowiązującą i 
są ostateczne. I nie ma żadnych 
procedur i sposobów kwestiono-

wania wyroków TK, np. z tego 
powodu, że wyrok został wydany 
przez osobę (z jej udziałem) nieu-

poważnioną, niewybraną prawi-
dłowo do Trybunału. Nie da się 
tutaj stosować pomocniczo Ko-
deksu postępowania cywilnego o 
nieważności postępowania, dlate-
go, że nad Trybunałem Konstytu-
cyjnym nie ma instancji kontrol-
nej. W tej sytuacji można przewi-
dywać, że sądy, które miałyby 
orzekać z uwzględnieniem wyroku 
TK wydanego w takich okoliczno-
ściach mogą się zachować różnie: 
Np.: 

• Mogą uznać, że wyrok Trybu-

nału jest prawidłowy, albo że 
nie należy do nich kontrolowa-
nie prawidłowości wyroków 
TK i że trzeba brać go pod 
uwagę; 

• Mogą uznać, że wyrok taki jest 

nieistniejący czy nieważny i go 

pominąć w orzekaniu; 

• Mogą powiedzieć, że wyrok 

jest wadliwy, bo wydany w 
udziałem sędziego nieupraw-
nionego, ale że nic nie mogą 
na to poradzić, z braku proce-
dur kwestionowania takiego 
orzeczenia”. 

 
Zdaniem prof. St. Bierna-
ta: „obywatel, mając sprawę w 
sądzie, może zwrócić sądowi uwa-
gę na nieprawidłowość wyroku 

TK, ale co sąd zrobi, będzie zale-
żało, do której z powyższych grup 
należy. Wiele sądów będzie pew-
nie twierdziło lub udawało, że nie 

widzi tych nieprawidłowości albo 
że nic na to nie może poradzić. 
Będą sądy zwracające uwagę na 
nieprawidłowości w działalności 
TK i wyciągające z tego wnioski. 
Ale trzeba stwierdzić, że orzecze-
nie przez sąd o nieistnieniu lub 
nieważności wyroku TK nie ma 
obecnie podstaw prawnych, ani 
nie opiera się na stosownych pro-
cedurach”. 
 
 Jak mówi prof. Andrzej Zoll 
- sędzia TK w stanie spoczynku: 
„Mamy do czynienia z upadkiem 
obyczajów. Za moich czasów, a 
byłem prezesem TK do 1997 r., 
taka sytuacja była nie do pomy-
ślenia”. 
 

Komisja Prawna FSSM RP 
 30 września 2020 

(Ciąg dalszy ze strony 10) 

R 
ozprawa w Trybunale 
Konstytucyjnym w dniu 6 
października 2020 roku 

rozpoczęła się z 33 minutowym 
opóźnieniem i trwała niespełna 

10 minut wliczając w to majesta-
tyczne wejście i wyjście czterna-
stoosobowego składu. Przewodni-
cząca składu orzekającego prezes 
TK Przyłębska po odczytaniu py-

tań SO w Warszawie poinformo-
wała, że 29 września wpłynęły 
wnioski dwóch sędziów TK o wy-
łączenie ich z udziału w rozpo-
znaniu sprawy, a już 30 września 
Trybunał je oddalił. 
 
 Trybunał potrzebował oko-
ło 3 minut na dokończenie fazy 
pytań. Drugi sprawozdawca sę-
dzia TK Jakub Stelina zapytał o 
wpływ na sprawę rozpoznawaną 
przez Trybunał Konstytucyjny 
ma uchwały 7 sędziów Izby Pracy 
i Ubezpieczeń Społecznych Sądu 

Najwyższego z 16 września 2020 
roku. 
 
 Uchwała SN nie ma związ-
ku ze sprawą przedstawioną Try-

bunałowi Konstytucyjnemu – 
powiedział poseł Arkadiusz Mu-
larczyk, a Andrzej Reczka, pro-
kurator z Prokuratury Krajowej 
dość długo plącząc się powie-

dział, że nie widzi bezpośredniego 
związku pomiędzy obiema spra-
wami.  
 
 Uczestnicy postępowania 
przed TK w stanowiskach końco-
wych zgodnie wnieśli o uznanie 
zaskarżonych przepisów za zgod-
ne z konstytucją.  
 
Link do transmisji:  
http://monitorkonstytucyjny.eu/
archiwa/15509  
 
 W tym samym czasie pod 

budynkiem TK trwała pikieta w 
której uczestniczyło około 100 
osób, w tym spora grupa repre-
zentująca SEiRP. 
 

TK ma ogłosić wyrok we wtorek, 
13 października 2020 r. o godz. 
12:00. 
 Informacja ze strony inter-
netowej TK poniżej: 
https://trybunal.gov.pl/sprawy

-w-trybunale/katalog/p-418 

 
Publiczne ogłoszenie orzeczenia ( 
http s ://t rybuna l . gov .p l/
postepowanie-i-orzeczenia/
wokanda13.X2020 

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego tuż, tuż… 

http://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/15509
http://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/15509
https://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/katalog/p-418
https://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/katalog/p-418
https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wokanda13.X2020
https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wokanda13.X2020
https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wokanda13.X2020


-  12  - 

Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XII, nr 10(126)2020 r. 

 

W 
yrok Sądu Najwyższego 

z 16 września to był 
przełom w dezubekiza-

cji. Sąd orzekł, że nie można sto-

sować odpowiedzialności zbioro-
wej i karać obcięciem świadczeń 
za sam fakt, że ktoś pracował w 
którejś z wymienionych w usta-
wie instytucji lub służb PRL. Każ-
demu, kogo to spotkało, trzeba 
udowodnić, że łamał prawo i np. 
prześladował opozycję lub Ko-
ściół. 
 
 Wyrok SN otwiera byłym 
funkcjonariuszom drogę do odwo-
ływania się od decyzji o obniżce 
emerytur. Dla skarbu państwa 
może to oznaczać wydatek nawet 
300 mln zł rocznie. 
 
 Wszystko wskazuje na to, 
że tak się właśnie stanie. - Sądy 
powszechne już w kilkudziesięciu 
sprawach - powołując się na wy-
rok Sądu Najwyższego - zażądały 
"pod rygorem negatywnych skut-
ków procesowych” dowodów od 

Zakładu Emerytalnego MSWiA, że 
dany funkcjonariusz, którego 
dotknęła opresyjna ustawa, łamał 
prawa człowieka - mówi nam 
Zdzisław Czarnecki, szef Federa-
cji Stowarzyszeń Służb Munduro-
wych RP. 

 
 Takie żądania wystosowały 
sądy m.in. w Warszawie, Katowi-
cach, Łodzi, Bielsku-Białej, Za-
mościu, Piotrkowie Trybunal-
skim. 
 
 - Potwierdzam - również w 
sprawach prowadzonych przeze 
mnie sądy zobowiązały Zakład 
Emerytalno-Rentowy MSWiA do 
przedstawienia wszystkich wnio-
sków dowodowych na okoliczność 
wykazania służby strony na rzecz 
państwa totalitarnego, w tym na-
ruszania przez nią praw i wolno-
ści obywatelskich - mówi nam 
radca prawny Aleksandra Karnic-
ka, prowadząca w swojej kancela-
rii sprawy związane z ustawą 

dezubekizacyjną. - Sformułowa-

nie "pod rygorem negatywnych 
skutków prawnych" oznacza, że 
jeśli Zakład Emerytalno-Rentowy 

nie przedstawi dowodów na peł-
nienie przez stronę służby na 
rzecz państwa totalitarnego w 
rozumieniu uchwały SN, to - wo-
bec braku innych dowodów - naj-
prawdopodobniej spowoduje to 
zmianę decyzji ZER i przywróce-
nie świadczenia w pełnej wysoko-
ści. 
 
 Sądy nie będą czekać w 
nieskończoność i wyznaczyły Za-
kładowi Emerytalnemu MSWiA 
konkretne terminy na dostarcze-
nie dowodów winy. 
- W moich sprawach zobowiązały 
Zakład Emerytalny do przedsta-
wienia wszystkich wniosków do-
wodowych w ciągu 14 dni - mówi 
Aleksandra Karnicka. 
 
 Jak udało nam się ustalić, 
terminy są różne i wynoszą od 14 
dni (w przypadku sądu w Warsza-

wie) do nawet 30 dni. 
 
 Aby wypełnić wolę sądów, 
Zakład Emerytalny MSWiA będzie 
musiał się zwrócić do Instytutu 
Pamięci Narodowej, który jeszcze 
raz będzie musiał zbadać życiorys 

każdego funkcjonariusza. 
 
 Dezubekizacja to sztanda-
rowa ustawa obecnej władzy. W 
2017 r. pod tym hasłem PiS dra-
stycznie obciął emerytury i renty 
byłym funkcjonariuszom milicji i 
SB. Wystarczyło, by któryś z nich 
choć jeden dzień służył w 
"organach państwa totalitarnego", 
jak określono PRL. Za takie 
"organy" uznano nie tylko komu-
nistyczny kontrwywiad i wywiad, 
ale też szkoły oficerskie, Biuro 
Ochrony Rządu, struktury admi-
nistracyjne MSW, służby tech-
niczne, a nawet biuro PESEL, 
które podlegało Służbie Bezpie-
czeństwa. 
 

 Na wyrok TK czeka 40 tys. 
funkcjonariuszy, w tym 8 tys. 
wdów i dzieci pobierających po 
funkcjonariuszach rentę rodzin-
ną. 
 
 500 osób wygrało już przy-

wrócenie pełnej emerytury w są-
dach. Na rozstrzygnięcie w proce-
sach czeka jeszcze 25 tys. osób.  

 
 Sądy na początku zawie-
szały postępowania ze względu na 
to, że dezubekizacją miał się za-
jąć Trybunał Konstytucyjny. 
Funkcjonariusze czekają na jego 
rozstrzygnięcie już 2,5 roku. Pre-
zes Julia Przyłębska od razu wy-
znaczyła się na przewodniczącą 
składu orzekającego, ale przez 
dwa lata nie podała terminu roz-
prawy. Kolejne rozprawy przekła-
da. Według najnowszych informa-
cji wyrok ma być ogłoszony 13 
października. 
 

Leszek Kostrzewski  
8 października 2020 

Żądają dowodów winy. 

Sądy po wyroku SN masowo kwestionują dezubekizację 
https://wyborcza.pl/7,75398,26380277,sady-po-wyroku-sn-masowo-kwestionuja-dezubekizacje-zadaja-dowodow.html 

Sędziowie stosują się już do wyroku Sądu Najwyższego i żądają od 
MSWiA dowodów na to, że funkcjonariusze, którym obniżono eme-
rytury, łamali prawa człowieka. Jeśli ich nie będzie, świadczenia 
zostaną przywrócone.  

Leszek Kostrzewski 

Od Redakcji 
Jak Państwo zauważyli w róż-
nych tekstach, różnych autorów 
podawane są zapowiedzi kolej-
nych posiedzeń Trybunału Kon-
stytucyjnego. One, te terminy 
powtarzają się i przesuwają o 
kolejne, coraz bardziej odległe 
dni. Ta płynność terminów zale-
ży oczywiście od daty sporządze-
nia tekstu. 
 

Jerzy K. Kowalewicz 

https://wyborcza.pl/7,75398,26380277,sady-po-wyroku-sn-masowo-kwestionuja-dezubekizacje-zadaja-dowodow.html
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N 
a podstawie nielicznych 
jeszcze pism i zarządzeń 
sądów nie możemy na 

chwilę obecną wskazać na domi-
nujący sposób realizacji przez 
sądy ww. uchwały Sądu Najwyż-
szego. Możemy jednak przewidy-
wać, że dany sąd po wydaniu po-
stanowienia o podjęciu zawieszo-
nego postępowania z urzędu, na 
podstawie art. 180 k.p.c. lub na 
skutek wniosku odwołującego 
się, będzie wzywać pełnomocnika 
pozwanego - Dyrektora ZER do 
zgłoszenia w określonym terminie 
(np. 14 lub 21 dni) wszelkich 
wniosków dowodowych mających 
prowadzić do ustalenia faktu 
s ł u ż b y  n a  r z e c z  t z w . 
„totalitarnego państwa”, w tym 
wykazania, że powód dopuszczał 

się, bądź nie, naruszenia podsta-
wowych praw i wolności człowie-
ka. 
 Możemy się też spodzie-
wać, że sądy z urzędu będą też 
wzywały odwołujących się do zło-
żenia (w określonym terminie) 

analogicznych wniosków dowodo-
wych, których realizacja ma wy-
kazać, że nie dopuszczali się oni 
czynów opisanych w preambule 
do ustawy z dnia 18 października 
2006 r. o ujawnianiu informacji o 
dokumentach organów bezpie-
czeństwa państwa z lat 1944-
1990 oraz treści tych dokumen-
tów, tj. nie zwalczali opozycji de-
mokratycznej, związków zawodo-
wych, stowarzyszeń, kościołów i 
związków wyznaniowych, nie do-
puszczali się łamania prawa do 
wolności słowa i zgromadzeń, 
gwałcenia prawa do życia, wolno-
ści, własności i bezpieczeństwa 
obywateli. 
 Odnotowaliśmy również 
przypadki bezpośredniego wystę-

powania przez sądy do IPN o 
szczegółowe uzasadnienie zalicze-
nia służby odwołującego się na 
rzecz tzw. „totalitarnego pań-
stwa”, o której mowa w art. 13b 
ustawy emerytalnej oraz wskaza-
nie pełnej podstawy prawnej ta-
kiej kwalifikacji oraz zakresu 
czynności, jakie podejmowała 
jednostka, w której pełnił on 
służbę. To ostatnie oczekiwanie 
sądu, jest o tyle zastanawiające, 
że w części odchodzi w swojej 
intencji od indywidulnego trakto-
wania służby skarżącego, na 
rzecz ustalenia zadań jednostki, 
w której pełnił służbę, co naszym 
zdaniem pozostaje w kolizji z sen-
tencją uchwały Sądu Najwyższego 
z 16 września 2020 r. 
 Niezależnie od inicjatywy 

sądu w zakresie realizacji wska-
zań zawartych w uchwale SN z 17 
września 2020 r. i występowania 
do ZER i odwołujących się o skła-
danie wniosków dowodowych a 
także do IPN o szczegółowe uza-
sadnienie zaliczenia służby odwo-

łującego się jako służby na rzecz 
tzw. „totalitarnego państwa”, sam 
zainteresowany, mimo braku we-
zwania, może z własnej inicjatywy 
z takim wnioskiem wystąpić.  
 Wracając zaś do kwestii 
składania wniosków dowodo-
wych, musimy wiedzieć co to jest 
ów wniosek dowodowy. Najogól-
niej rzecz ujmując wniosek dowo-
dowy to żądanie strony (np. od-
wołującego się) przeprowadzenia 
danego dowodu. Natomiast 
przedmiotem dowodu mogą być 
wszelkie fakty mające istotne 
znaczenie dla rozstrzygnięcia na-
szej sprawy odwoławczej, według 
zasad określonych w ww. uchwa-
le Sądu Najwyższego. Dowodami 
mogą być dokumenty (urzędowe i 

prywatne), zeznania świadków, 
przesłuchanie stron, w tym także 
odwołującego się. Tego rodzaju 
dowody, w naszym przypadku, 
mają uzasadniać tezę, że w trak-

cie swojej służby odwołujący się 
nie naruszał podstawowych praw 
i wolności człowieka oraz nie do-

puścił się innych czynów wskaza-
nych w preambule przywołanej 
wyżej tzw. ustawy lustracyjnej z 
18 października 2006 r. 
 Istotne znaczenie w spra-
wie może mieć opinia właściwej 
komisji kwalifikacyjnej wydanej 
po przeprowadzeniu postępowa-
nia kwalifikacyjnego i zapewne 
znajdująca się w aktach osobo-
w y c h  o d w o ł u j ą c e g o 
się.  Przypominamy, że zgodnie z 
§ 8 ust. 1 Uchwały nr 69 Rady 
Ministrów z dnia 21 maja 1990 
r. w sprawie trybu i warunków 
przyjmowania byłych funkcjona-
riuszy Służby Bezpieczeństwa do 
służby w Urzędzie Ochrony Pań-
stwa i innych jednostkach organi-
zacyjnych podległych Minister-
stwu Spraw Wewnętrznych oraz 
zatrudniania ich w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych,  wojewódz-
kie komisje kwalifikacyjne wyda-

wały po-zytywną opinię o kandy-
dacie w razie stwierdzenia, że od-
powiadał on wymogom przewi-
dzianym dla funkcjonariusza da-
nej służby lub pracownika Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrz-nych, 
określonym w ustawie, oraz po-

wzięcia przekonania, że posiada 
on kwalifikacje moralne do peł-
nienia służby, zwłaszcza, że: 

• w toku dotychczasowej służby 

nie dopuścił się narusze-nia 
prawa, 

• wykonywał swoje obowiązki 

służbowe w sposób nie naru-
szający praw i godności in-
nych osób, 

• nie wykorzystywał stanowiska 

służbowego do celów pozasłuż-
bowych. 

 
 We wniosku o przeprowa-

dzenie dowodu jesteśmy obowią-
zani oznaczyć ten dowód w spo-
sób umożliwiający jego przepro-

(Ciąg dalszy na stronie 14) 

INFORMACJA PRAWNA 
Dot. pierwszych decyzji procesowych sądów okręgowych orzekających w sprawach  

z naszych odwołań od decyzji Dyrektora ZER, będących realizacją wskazań zawartych  

w uchwale Sądu Najwyższego – Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych  

z 16 września 2020 r. 

 https://www.fssm.pl/sprawy-sadowe-represjonowanych-po-uchwale-sn 

Odnotowaliśmy pierwsze przypadki decyzji sądów okręgowych bę-
dących praktyczną realizacją uchwały Sądu Najwyższego z 16 
września 2020 r., według której kryterium „służby na rzecz totali-
tarnego państwa” określone w art. 13b ust. 1 ustawy z dnia 18 lu-
tego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji 
(…), powinno być oceniane na podstawie wszystkich okoliczności 
sprawy, w tym także na podstawie indywidualnych czynów i ich 
weryfikacji pod kątem naruszenia podstawowych praw i wolności 

człowieka”. 

Komisja Prawna FSSM RP 

https://www.fssm.pl/sprawy-sadowe-represjonowanych-po-uchwale-sn
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wadzenie oraz wyszczególnić fak-
ty, które mają zostać wykazane 
tym dowodem. Np. wnosząc o 
przeprowadzenie dowodu z doku-
mentu, należy tak określić ten 
dokument, aby możliwa była jego 
identyfikacja, np. przez odwołanie 
się do tytułu dokumentu, jego 
wystawcy, daty wytworzenia lub 
innych cech dla niego charaktery-
stycznych. Jeżeli nie dysponuje-
my dokumentem, którego dotyczy 

wniosek dowodowy, powinniśmy 
wskazać, gdzie dokument się 
znajduje i wnieść o zarządzenie 

sądu przedstawienia dokumentu, 
uprawdopodabniając, że sami, we 
własnym zakresie, nie możemy go 
uzyskać. 
 Składając wniosek o prze-
prowadzenie dowodu z zeznań 
świadka, mamy obowiązek wska-
zać dane tego świadka, jego imię i 
nazwisko oraz adres, pod który 
sąd może wysłać wezwanie do 
stawienia się w sądzie. Jeżeli ma-
my informacje dotyczące świadka 
mogące mieć wpływ na przepro-
wadzenie dowodu z jego zeznań 
(np. że jest on niepełnosprawny, 
czy też z uwagi na ogólny stan 
zdrowia nie może stawić się w 
siedzibie sądu), powinniśmy prze-
kazać je sądowi w celu wydania 
stosownych zarządzeń. Np. 
świadka, który nie może się sta-
wić na wezwanie z powodu choro-

by, niepełnosprawności lub innej 
niedającej się usunąć przeszkody, 
przesłuchuje się w miejscu jego 
pobytu. 
Pewnym novum jest możliwość 

złożenia przez świadka  
zeznań na piśmie. 

 
 Po przekazaniu (osobiście 
lub przesyłając za pośrednictwem 
operatora pocztowego) tekstu ze-
znań do sądu, przewodniczący 
powinien zapewnić stronom moż-

liwość zapoznania się z tymi ze-
znaniami. Mogą one zostać odczy-
tane podczas rozprawy lub ich 

odpis można doręczyć stro-
nom. Pisemny sposób składania 
zeznań powinien być wykorzysty-
wany głównie w celu sprawdze-
nia, czy świadek dysponuje istot-
nymi dla sprawy informacjami, a 
co za tym idzie – czy jego przesłu-
chanie na rozprawie jest uzasad-
nione, czy zbędne. Nie ma też 
przeszkód, aby świadka, który 
złożył zeznania na piśmie, prze-
słuchać następnie na rozprawie 
również w zakresie tych samych 
faktów, do których odnosiły się 
zeznania pisemne. 
 Musimy pamiętać, że wnio-
sek dowodowy złożony na piśmie, 
tak jak każde pismo kierowane do 
sądu, powinien zawierać: 

• oznaczenie sądu, do którego 

jest skierowane, imię i nazwi-
sko lub nazwę stron, ich 

przedstawicieli ustawowych i 
pełnomocników; 

• oznaczenie rodzaju pisma; 

• osnowę wniosku lub oświad-

czenia oraz dowody na popar-
cie przytoczonych okoliczno-
ści; 

• podpis strony albo jej przed-

stawiciela ustawowego lub 

pełnomocnika; 

• wymienienie załączników. 

(uniwersalny wzór tutaj) 

 Jeżeli wniosek dowodowy 
nie spełnia ww. wymagań (np. 

zawiera zbyt ogólną tezę dowodo-
wą o charakterze oceny), sąd wzy-
wa autora wniosku do jego uzu-
pełnienia w określonym terminie 
pod rygorem jego pominięcia 
(oddalenia).   
 Wniosek dowodowy składa-
my do sądu, który nas wezwał do 
jego przedstawienia i przed któ-
rym toczy się nasze postępowanie 
odwoławcze. Możemy go złożyć 
osobiście w biurze podawczym 
sądu (trzeba wówczas pamiętać o 

uzyskaniu potwierdzenia złożenia 
pisma na jego kopii) lub wysłać 
pocztą, najlepiej listem poleco-
nym za zwrotnym poświadcze-
niem odbioru. 
 

Komisja Prawna FSSM 
28 września 2020 r. 

(Ciąg dalszy ze strony 13) 

WIDZIANE W PUSZCZY 
https://www.facebook.com/januszjast  

ZNAJ PROPORCJUM  
MOCIUM PANIE! 

S 
iedzę przy biurku pracując nad 

dokończeniem powieści. W pra-
cy towarzyszy mi moja ruda 

Wena i Radio RMF Classic. Właśnie 

opisuję zdarzenie dziejące się na wsi , 
ale nie tej Kochanowskiego wsi spo-
kojnej, wsi wesołej, ale XXI- wiecznej, 
choć mentalnie tkwiącej w obskuran-

tyzmie, kołtuństwie, nietolerancji. 
 Moja powieściowa wyobraźnia 
nagle zderza się z informacją z radio-
wych wiadomości o kolejnych prote-

stach rolników i o tym, że zamierzają 
zablokować ruch drogowy w wielu 
rejonach kraju. I sceny, które opisuję 
w powieści przesłaniają mi sceny z 

ostatnich demonstracji naszych far-
merów, które przyjąłem i przyjmuję z 
dużym niesmakiem. 
 Dlaczego? Bo budzi moje naj-

większe obrzydzenie, gdy wrzaskuni… 
(bardzo przepraszam pewną uroczą 
damę w wieku przedszkolnym którą 
przed  k i lku  la ty  nazwałem 

„Wrzaskunem”, że użyłem teraz tego 
określenia wobec wiecowych krzyka-
czy. Powiem krótko Droga Damo, 
Twoje wrzaskuństwo miało swój 

wdzięk, czego o wrzaskunach z wie-

ców powiedzieć nie mogę)… dorywają 
się do mikrofonów i przemawiają w 
imieniu całej społeczności rolników, 
górników, itp. 

 Mam nawyk mówienia tylko w 
swoim imieniu, bo wiem że jest wielu 
o odmiennym od mojego zdaniu. To-
też jak słyszę takiego demagoga, któ-

ry wciska mi kit, że wszyscy rolnicy 
dbają o zwierzęta bardziej niż o wła-
sne żony (śpią z nimi i otulają kołder-
ką?!) , że robią wszystko by zdrowo i 

do syta nakarmić naród, to zamiast 
sympatii wzbudzają we mnie, delikat-
nie mówiąc, niechęć. 
 Gdyby taki dzierżawca mikro-

fonu powiedział, iż nie może zgodzić 
się z zarzutem, że nie dba o zwierzęta, 
bo w jego gospodarstwie są zadbane, 
a on stara się produkować zdrową 

żywność, uwierzyłbym mu. Bo mówił 
za siebie. Byłby wiarygodny, bo 
sprawdzalny. 
Ale jeżeli wydziera się, że mówi w 

imieniu wszystkich, po prostu łże. 
Przez kilka niedawnych lat mieszka-
łem u kogoś, kto miał działkę grani-
czącą z wielkim polem rolnika hodu-

jącego warzywa dla sieci handlowych. 
Niekiedy rano spoglądając przez okno 
na pole miałem wrażenie, że spadł w 

ciepłym wiosennym dniu śnieg, tak 

biało było na polu od chemii. 
Podobnie „wiarygodne” jest twierdze-
nie, że wszyscy rolnicy dbają o zwie-
rzęta. 

 Dowód? A chociażby konie 
wożone żywe na rzeź do Włoch z poła-
manymi nogami, które połamano im 
tu w Polsce, przy załadowywaniu do 

samochodów, nierzadko celowo. A 
targi końskie w Skaryszewie, gdzie 
dochodziło do wielu okrucieństw lu-
dzi wobec zwierząt. A los wielu wiej-

skich psów trzymanych lato i zimę na 
łańcuchu bez żadnego schronienia 
przed deszczem, mrozem, słońcem. 
Cuchniecie obłudą panowie wiecow-

nicy! 
 Niestety ci gardłownicy mają z 
kogo czerpać wzór. Jakże często pre-
zydent czy premier a priori twierdzą, 

że występują w imieniu całego naro-
du, chociaż nawet na podstawie wy-
niku ostatnich wyborów powinni sku-
mać, że co najmniej 10 milionów oby-

wateli nie podziela ich zdania. 
 Gdyby twierdzili, że cały naród 
kocha Zenka Martyniuka to byłoby to 
bardziej zgodne z prawdą… 

 Co ja bredzę?!... Ja też?! 
6 październik 2020 

Janusz Maciej Jastrzębski 

https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Wzory%20odwo%C5%82a%C5%84/WZ%C3%93R-Wniosek%20dowodowy.RTF
https://www.facebook.com/januszjast
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J 
ako członkowie Stowarzysze-
nia Generałów Policji Rze-
czypospolitej Polskiej z ro-

snącym niepokojem i troską ob-
serwujemy narastający konflikt 
miedzy kierowanymi przez Panów 
organizacjami. 
Nie wnikając w genezę tego sporu 
i przytaczane, co gorsze na forum 
publicznym argumenty (po prostu 
mamy zbyt małą wiedzę, co było 
jego podłożem, kto i w jakim wy-
miarze zawinił, etc.), apelujemy o 
roztropność i zwykły zdrowy roz-
sądek, a nade wszystko o odpo-
wiedzialność. 
 
 Słowo „odpowiedzialność” 
nabiera w tym kontekście szcze-
gólnego znaczenia, bowiem doty-

czy ono historii oraz niemałego 
dorobku i prestiżu obu organiza-
cji - zarówno Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyj-
nych, jak i Federacji Stowarzy-
szeń Służb Mundurowych RP - 
odgrywających i mogących nadal 
odgrywać w środowisku służb 
mundurowych kluczową rolę w 
działaniach na rzecz integracji 

oraz ochrony żywotnych intere-
sów swoich członków. 
Wysoko oceniamy wysiłki kiero-
wanych przez Panów organizacji 
w pomocy osobom dotkniętym 
ustawą represyjną, organizowa-
nia dla nich pomocy zarówno w 

wymiarze materialnym, jak i poza 
materialnym, np. poprzez udzie-
lania porad prawnych. 
 Dlatego - Szanowni Pano-
wie - Wasz dorobek oraz szczytne 
cele zapisane w statutach obu 
organizacji, nie mogą być rozmy-
wane przez konflikty, z którymi 
mamy obecnie do czynienia, 
szczególnie wtedy gdy są one na-
głaśniane i funkcjonują w prze-
strzeni publicznej. Facebook czy 
Internet nie sprzyjają rzeczowej 

rozmowie i wymianie poglądów. 
To nikomu i niczemu nie służy. 
 
 Szanowny Panie Prezesie, 
Szanowny Panie Przewodniczący, 
proszę potraktować te słowa jako 
wyraz zatroskania ze strony Sto-
warzyszenia Generałów Policji RP, 
a także jako apel o jedność w 
działaniu na rzecz Naszego wspól-

nego środowiska. Może warto już 
dziś, kiedy sprawy jeszcze nie 
zaszły za daleko, spróbować po-
szukać, tego co łączy, a nie dzieli. 
Oferujemy, jeżeli będzie taka wola 
obu stron, swoją pomoc i media-
cję w poszukiwaniu kompromisu. 

 

Zdjęcie: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/
Adam_Rapacki_(policjant) 
 
 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Rapacki_(policjant)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Rapacki_(policjant)


-  17  - 

Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XII, nr 10(126)2020 r. 

  



-  18  - 

Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XII, nr 10(126)2020 r. 

  



-  19  - 

Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XII, nr 10(126)2020 r. 

 

Nasza misja 
Przyjaciele, koleżanki i koledzy.  

Sympatycy Bractwa! 
 16 grudnia 2016 roku, politycy Prawa i Sprawiedliwości, 
Solidarnej Polski i Polski Razem, ignorując świadomie wszelkie 
standardy prawa krajowego i międzynarodowego, dopuścili się 
bezprawia legislacyjnego. Kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy i funk-

cjonariuszy, służących Polsce w okresie transformacji ustrojowej, okradziono z wysłużonych emery-
tur i rent. Represjami objęte zostały wdowy i sieroty po zmarłych i poległych. Ten bezprecedensowy 
akt zbrodni parlamentarnej, został poprzedzony wielomiesięcznym atakiem propagandowo-
medialnym, znieczulającym opinie publiczną. Moderatorami lansowanych przez prawicę rozwiązań 
byli czołowi politycy tzw. dobrej zmiany, m.in. była Premier – Beata Szydło, były Minister Spraw 
Wewnętrznych- Mariusz Błaszczak, podsekretarz Stanu w MSWiA – Jarosław Zieliński. 
 Adresaci quasi prawa, zostali poddani systemowej pogardzie i faktycznie pozbawieni konsty-

tucyjnego prawa do wymiaru sprawiedliwości. 
 Dramatyczna sytuacja ekonomiczna, skutkowała brakiem możliwości realizowania zobowią-
zań finansowych i społeczną pauperyzacją całego środowiska. Wykorzystanie propagandy i aparatu 
represyjnego państwa i skierowanie go przeciwko żołnierzom i funkcjonariuszom, stojącym przez 
kilkadziesiąt lat na straży bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, było bezpośrednim powo-

dem samobójstw i nagłych zgonów. 
 Przekonanie o konieczności podjęcia działań pomocowych, ale także prawnych w stosunku 
do sprawców legislacyjnego bezprawia, zadecydowało o utworzeniu „ Bractwa Mundurowego RP”. 
Organizacji która w perspektywie kilku lat, ma stanowić łącznik i pomost, chroniący byłych i aktu-
alnie służących Polsce, przed bezprawiem i bezkarnością polityków. 
 Wśród członków założycieli organizacji są byli funkcjonariusze Policji, żołnierze i funkcjona-
riusze SG , byłego UOP i ABW. 

Nasze cele: ze strony https://bractwomundurowerp.pl/ 

• Współpraca ze wszystkimi  środowiskami politycznymi i opiniotwórczymi, wspierającymi 

usunięcie z obiegu prawnego quasi ustawy represyjnej. 

• Zebranie środków i powołanie Fundacji, której celem będzie zebranie środków na budowę a 

następnie prowadzenie „ Domy Represjonowanego Weterana Mundurowego”. 

• Pociągnięcie do odpowiedzialności karnej i cywilnej osób inicjujących wprowadzenie w życie 

tzw. ustawy represyjnej z dnia 16 grudnia 2016r. 

• Pociągnięcie do odpowiedzialności osób biorących bezpośredni udział w represjach w stosun-

ku do byłych żołnierzy i funkcjonariuszy, w tym z wymiaru sprawiedliwości i aparatu propa-
gandowo-represyjnego państwa. 

• Zbudowanie „ wielopokoleniowego pomostu”, pomiędzy żołnierzami i funkcjonariuszami, słu-

żącym Polsce, bez względu na czas historyczny i światopogląd aktualnie rządzących. 

 

Zarząd: 
• Marian Szłapa – Prezes Zarządu - Emerytowany oficer Komendy Głównej Policji. Absolwent 

Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Uniwersytetu Bydgoskiego. Od 2009 roku, właściciel i 

Dyrektor Zarządzający Prywatnego Biura Śledczego - Detectio z siedzibą w Toruniu, realizu-
jącego czynności detektywistyczno - śledcze na terenie kraju i za granicą. Autor książki „Na 
stos” 

• Danuta Leszczyńska – Wiceprezes Zarządu- Szczecin Wiek: 56 lat Zawód: emerytka Przyna-

leżność do partii: członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej 

• Marek Garbatowski – Wiceprezes Zarządu 

Jacek Kościelski – Skarbnik 
Alicja Nowak-Wesołowska – Członek Zarządu. 

 

Komisja Rewizyjna: 
• Grażyna Stec – Przewodnicząca 

• Jarosław Jaworski 

• Małgorzata Elazzabi 

 
 

https://bractwomundurowerp.pl/
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W 
stąpiłam w szeregi 
członków Bractwa Mun-
durowego RP. To Stowa-

rzyszenie będzie realnie wspierać 
naszych, zwłaszcza potrzebują-
cych. Wchodzę w to, albowiem 
trzeba konsolidować nasze środo-
wisko. (Wszystkich emerytów, 
rencistów oraz skrzywdzonych 

ustawami “dezubekizacyjnymi”, 
pozbawionych godności i ciężko 
wypracowanych pieniędzy.) Dalej: 

informować, działać, pomagać. 
 W związku z moim hobby, 
(pasją albo zachcianką, jak zwał, 
tak zwał), o którym wiecie, posta-
ram się spełnić prośbę Zarządu 
Bractwa, i na stronie dla Was 
kącik o roboczej nazwie “Nasi 
Twórcy”. Przecież piszemy prozę 
(jak ja), i poezję. Wydajemy dru-
kiem. Tworzymy muzykę, nagry-
wamy ją na płytach. Malujemy 
obrazy. Fotografujemy. Rzeźbimy, 
szydełkujemy, szyjemy. Robimy 
kompozycje kwiatowe, karmiki 
dla ptaków, stołki. Dajemy sta-
rym meblom drugie życie. Et ce-
tera… 
 C z y l i ,  t w o r z y m y ! 
(Przynajmniej niektórzy z nas.) To 
sztuka, to kultura. Twórcza pasja 
nie pozwala nam zwariować, 
chroni przed depresją, mara-
zmem. 
 Jesteśmy pełnoprawnymi 

członkami społeczeństwa. Nie 
dajmy zepchnąć się na margines i 
w niebyt. Odizolować jak prze-
stępcy, bo nimi nie jesteśmy. I 
nigdy nie byliśmy. Także w ten 
sposób walczymy o nasze prawa. 
Kochani! 

 Pochwalcie się swoją twór-
czością. Lub też wskażcie kole-
gów, którzy coś tworzą. Bractwo 
na pewno doceni tę twórczość. Po 
jakimś czasie przygotujemy au-
kcje charytatywne, mające na 
celu wymierne wsparcie material-
ne skierowane do najbardziej po-
trzebujących (środki przeznaczy-
my na kosztowne leki, rehabilita-
cję, itp.). Na paczki świąteczne, 
na iskierkę nadziei. 
Proszę o informacje. Przesyłajcie 
je na adresy widoczne na stro-
nach Bractwa. Dołączcie krótki 
biogram Twórcy. Materiał zosta-
nie opracowany i “opublikowany”. 
Do zobaczenia na łamach!  

Pozdrawiam,  
Aneta Wybieralska. 

BIOGRAM 

U 
rodziłam się w socjali-
stycznym PRL-u, obecnie 
realizuję się jako demo-

kratyczna, zdeklarowana baba w 
jeszcze nie do końca okrzepłej 
demokracji, a z tego padołu odej-
dę w ustroju… a cholera go wie. 
Oby nadal demokratycznym i 
zupełnie nie radykalnym. 
 Patrząc każdego ranka w 
lustro stwierdzam, że z niezłej 
laski przeistaczam się w starą 
raszplę. Jeszcze trochę, a do 
kompletu dojdzie kolejna laska. 
Bez niezłej. 
 Aby do szczętu nie zidio-
cieć podczas oglądania telewizji i 
przeglądania tabloidów, odkryłam 
w sobie kilka pasji, w tym pisar-
ską. Im bardziej jest mi 
(przepraszam za kolokwializm) do 
dupy, tym więcej chce mi się pi-
sać. Komedie, gdyby kto pytał. 
Mam jednak świadomość, że tra-
gedie polityczne, smutasy psy-
chologiczne albo komiksy SF 

przyniosłyby mi o niebo więcej 

splendorów, zaszczytów, profitów 
finansowych oraz fanów. Coś tam 
już napisałam, nawet mi wydano, 
parę niezłych książek udało mi 
się także przeczytać. To wszystko 
nie stawia mnie jednak w gronie 
sławnych celebrytów, nad czym 
szczerze ubolewam. 
 Co do pobieranych nauk i 
umiejętności, to jestem klasycz-
nym przykładem osoby, która 
całe życie czegoś się uczy i głupia 
z tego zwariowanego padołu odej-
dzie. Klepiąc przy tym kultową, 
polską biedę. 
 Tak poza tym, to jestem 
wrocławianką, absolwentką kie-
runków humanistycznych, praw-
niczych i ekonomicznych uczelni 
we Wrocławiu, Warszawie, Łodzi i 

Krakowie. Przez większość życia 
zawodowego związana byłam z 
resortem spraw wewnętrznych. 
 Pasje artystyczne i podróż-
nicze usiłuję realizować jako pilot 
wycieczek zagranicznych i na-
miętny bywalec polskich sanato-
riów, również publicznych. Lubię 
akweny oraz góry, jak i niektóre 

doły. (oczywiście poza tymi swoi-
mi). 
 Przed rodziną i znajomymi 

zadebiutowałam niewydaną jesz-
cze powieścią obyczajową, stwo-
rzoną jako prezent urodzinowy 
dla przyjaciółki. 
 Drukiem ukazały się do-
tychczas cztery książki, z założe-
nia komedie obyczajowe: 

Sanatoryjny romans z inspiracją 
(2017), 
Pozdrawiam z demoluda (2018),  
Garnitur na słupie (2019), 
Komu sznur wisielca?. (2020). 
(Nadmieniam, że dwie ostatnie 
opowiadają o ciężkiej i ponadnor-
matywnej służbie w policji.) 
 W wydawnictwie czeka na 
wydanie piąta książka: Officium. 
Pierwszy tom trylogii “Tajne bli-
zny”, traktującej o pracy kobiety 
w polskich służbach specjalnych. 
 

Polecam, zapraszam,  

pozdrawiam. 
Ps. Czytajcie, śmiejcie się,  

wspominajcie!  
Cześć! 

Aneta Wybieralska 

Aneta Wybieralska 

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy! 

Od Redakcji. 

N 
a tej i kolejnych stronach 

mamy zaszczyt i przyjem-
ność zaprezentowania 

Państwu członkini „Bractwa 
Mundurowego RP” Anety Wybie-
ralskiej, jej kreda życiowego, bio-
gramu i twórczości literackiej. 
Wszystko to, oczywiście, za ustną 
zgodą. 
Prezentując, otwieramy nasze 
łamy na inne teksty Pani Anety, 
bo „lekkie pióro” którym dyspo-
nuje (co każdy może sprawdzić na 
stronach jej książek) opisać po-

trafi wszystko czym by się zajęła 
jego właścicielka. 
 

Dziękujemy za już  
i liczymy na jeszcze. 

 

Jerzy K. Kowalewicz 
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B 
arwna relacja z sanatoryj-
nych wojaży z romansami i 
miłosnymi awanturkami w 

tle. 
Dowcipny, błyskotliwy opis histo-
rii z pobytów w sanatoriach pew-
nej kobiety w średnim wieku. 
Książka odkryje przed wami wiele 
tajemnic: kim jest Dzidzia-Rupieć 
i co ma wspólnego ze starą rasz-
plą? Czym swoją sąsiadkę zza 
ściany usiłuje zachęcić (albo znie-
chęcić) Wiesio, gość jednego z 
karkonoskich uzdrowisk? Co roz-
rywa kuracjuszy w polskich ku-
rortach? Czy w takim miejscu 
można smacznie i obficie zjeść? 
Dlaczego dobrze jest dysponować 

prywatnym samochodem? Dowie-
my się też, z czego składa się ba-
gaż przeciętnego rekonwalescenta 
płci żeńskiej, i poznamy kilka 
powodów, dla których warto zała-
twić sobie w ośrodku jedynkę. A 
ponadto otrzymamy odpowiedź 

na kluczowe pytanie: jak to wła-
ściwie jest z tymi sanatoryjnymi 
romansami i komu one tak na-
prawdę wychodzą na dobre?  

Powyższy opis pochodzi  
od wydawcy. 

Komu sznur wisielca 

C 
ała nadzieja w policyjnym 
negocjatorze. 
Co nowego u aspiranta To-

masza Stopińskiego i jego żony 

Anki, bohaterów powieści 
„Garnitur na słupie”? Tomasz 
nadal służy w komisariacie na 
przedmieściach Wrocławia, teraz 
jednak ma dodatkowe zajęcie – 
został negocjatorem policyjnym. 
To trudna i niewdzięczna praca, 
zwłaszcza jeśli negocjator przyby-
wa na miejsce po tym, jak despe-

rat, do którego go wezwano, zdą-
żył się już skutecznie targnąć na 
swoje życie. Anka, martwiąc się o 
męża, zaczyna się zastanawiać, 
czy jest coś, co mogłoby go ochro-
nić podczas jego niebezpiecznych 
interwencji. Może sznur wisielca – 
pozostałość zabezpieczona po 
autentycznym samobójcy? Idąc 
tropem ludowej wiary w dobro-
czynne działanie takiego sznura, 
Anka zaczyna zgłębiać różne 
przesądy, stwierdzając z pewnym 
zdziwieniem, że w racjonalnym 
XXI wieku wciąż mają się całkiem 
dobrze... 
"Podczas pogawędki z desperatem 
na świeżym powietrzu rękawiczki 

i szalik są zbędne. Nieprzydatne. 
Mogą akurat zaszkodzić w prowa-
dzonych negocjacjach. Szkolony 
negocjator policyjny o tym wie, 
zatem rękawiczki powinien za-
wczasu ściągnąć, schować, a za-
łożyć dopiero po osiągnięciu celu. 

Marzną mu rączki, ale wytrzymu-
je. Dyskomfort pokonuje. Boha-
ter! 
Teoria głosi (a praktyka potwier-
dza), że negocjator nawet w zimie 
nie powinien mieć założonych 
rękawiczek. Tu chodzi o wizeru-
nek samych dłoni. Mają być gołe i 
otwarte. O mowę ciała, konkret-
nie tych dłoni, które potencjalny 
samobójca powinien dokładnie 
widzieć. Otwarte są domeną ludzi 
szczerych. Budzą zaufanie. 
Czapka może zostać, na głowie 
gliny. Grzeje czerep i chroni przed 
opadem. Co się stanie, gdy nego-
cjatorowi od wilgoci zardzewieją 
szare komórki?" 

Powyższy opis pochodzi  
od wydawcy. 

C 
hociaż aspirant Tomasz 
Stopiński ma już za sobą 
ponad dwadzieścia lat służ-

by w pionie kryminalnym policji, 
wciąż podchodzi do swoich obo-
wiązków z młodzieńczą pasją i 
zaangażowaniem, a nos rasowego 
detektywa nigdy go nie zawodzi. 
Pracując w małym komisariacie 
na przedmieściach Wrocławia, 
przez większość czasu ściga pod-
rasowanym służbowym polone-
zem miejscowych złoczyńców, 
drobnych złodziejaszków złomu i 
rabusiów przydomowych piwnic. 
Niejedno już widział i słyszał, 
więc kiedy pewnego dnia zostaje 
wezwany do nadpalonych zwłok 

znalezionych na pętli tramwajo-
wej, nie robi to na nim większego 
wrażenia. Ot, kolejne śledztwo w 
sprawie śmierci bezdomnego, któ-
ry nie dość ostrożnie obchodził 
się z papierosem. Wkrótce jednak 
okaże się, że pozornie przypadko-

we śmiertelne zejścia wśród klo-
szardów mogą mieć związek z 
większą aferą kryminalną, a klu-
czem do jej rozwikłania wydaje 
się być znaleziony w nietypowej 
scenerii drogi, elegancki garnitur 
oraz jego właściciel. 
Powyższy opis pochodzi od wy-
dawcy. 

Powyższy opis pochodzi  
od wydawcy. 
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B 
ratnie kraje socjalistyczne 
okiem pilotki wycieczek. 
Jaka tak naprawdę była 

Polska Rzeczpospolita Ludowa? 
Jak to często bywa, również w 

tym przypadku punkt widzenia 
zależy od miejsca siedzenia. Miej-
scem zaś, z którego autorka spo-
gląda na socjalistyczną rzeczywi-
stość, jest fotel autokaru wiozące-
go polskich wycieczkowiczów do 
bratnich krajów demokracji ludo-
wej. Młoda wrocławianka Aneta, 
ukończywszy kurs dla pilotów 
wycieczek zagranicznych, podró-
żuje z grupami polskich turystów 
do krajów obozu socjalistycznego. 
Wrodzona ciekawość świata i iro-

niczne poczucie humoru bohater-
ki pomagają jej w bacznym obser-
wowaniu i komentowaniu nieła-

twego życia rodaków u schyłku 
PRL-u. 
Wszechobecne kolejki, puste pół-
ki sklepowe, szarość i byleja-
kość... I przemożna chęć wyrwa-
nia się choć na chwilę do innego, 
bardziej dostatniego świata, gdzie 
wszystko wydaje się łatwiejsze. Ta 
trochę śmieszna, trochę straszna 
opowieść zabierze was w podróż 
do epoki, która do dziś dla wielu 
Polaków jest niewyczerpanym 

źródłem anegdot i słodko-
gorzkich wspomnień. 
"W każdym razie szwagier paro-
krotnie słyszał, że zagraniczne 
wczasy nie tylko mogą „się zwró-
cić”, ale nawet można zarobić na 
następne. Jeżeli interesy się uda-
dzą, rzecz jasna. 
To znaczy: kupi się tutaj, sprzeda 
tam i przywiezie do Polski coś. To 
coś, co pozwoli w dostatku funk-
cjonować przez czas nieokreślony. 
Warunek był jeden: za wszelką 

cenę do tej legendarnej, złotodaj-
nej Bułgarii musiał wyjechać. Do 
socjalistycznego eldorado. Do 

krainy międzynarodowego bizne-
su, płynącej wartko obcą walutą. 
Wieści gospodarcze pochodziły od 
cioci, od własnej teściowej szwa-
gra, od pani z kiosku za rogiem, 
jeszcze od kilku kolegów z pracy. 
Były zatem prawdziwe i potwier-
dzone."  

Powyższy opis pochodzi  
od wydawcy. 

A 
by pytanie uściślić posze-
rzę to zagadnienie. 

Chodzi o to nie tyle jak, ile 
w jakim kierunku mamy wyrażać 
te zdania-opinie: 

• - lecieć po „twórcach” ustawy 

z 2016, walić jak w „kaczy 

kuper” w Prawo i Sprawiedli-
wość – która jest najbardziej 
winna: 

• - nawiązywać podobnie i do 

„twórców” ustawy 2009, walić 
w Platformę Obywatelską, 
która jest najbardziej winna: 

• - widzieć opieszałość i pozoro-

wanie działań również i w in-
nych podmiotach mających 
jednak istotny wpływ na 
wszelkie działania z tym tema-
tem związane i to wyraźnie 
piętnować; 

• - milczeć i starać się „nie ura-

zić” nikogo, bo się za nami nie 

ujmą albo nam jeszcze dołożą 
– czyli daleko idąca całkowita 
neutralność, wręcz uległość, 
lizanie…już nie napiszę czego? 

I tak źle i tak niedobrze!  
Czyli jak? 

To nie ja powinienem odpowiadać 
na te pytania. 
 Są i działają w naszym 
imieniu nasze stowarzyszenia (a 
przynajmniej tak powinno być) i 

to na nich spoczywa obowiązek 
określenia kryteriów, wytyczenie 
kierunków lub. danie przykładu.  
I w tym zakresie mogę (możemy) 
żądać i oczekiwać takich działań 
ze strony Naszych stowarzyszeń.   
Nie mam prawa – sił i możliwości 
- by określać, wymagać określe-
nia ze strony partii politycznych.  
A kwestie te są dla nas bardzo 
ważne. 
 
 Odnoszę wrażenie, że jed-
nak najbardziej dziś wyraźną jest 
narracja, że winimy za wszystko 
PiS a inne podmioty pozostawia-
ne zostają w spokoju.  
 By nie urazić broń boże i 
nie wypominać Platformie Oby-
watelskiej, że uchwaliła pierwszą 
ustawę, ale też by nie urazić ja-

kiejkolwiek partii, która mgliście 
wielokrotnie coś tam niby nam 
obiecywała? 
 Są różne sposoby i metody, 
które powodują nasze milczenie 
lub je wymuszają. 
 Oczekuję zatem wyraźnych 
odpowiedzi na zadane pytania od 
wszystkich gremiów, zespołów i 
aktywu kierownictw różnych 

szczebli Naszych stowarzyszeń. 
Odwagi Panie i Panowie, Koleżan-
ki i Koledzy. 
 
 Milczenie i chowanie się w 

skorupie jak ślimak nie jest zaję-
ciem jakiejkolwiek postawy. 
Milczeniem jest też cenzurowanie 
głosów dołów. 
 

Mieczysław Malicki 

Czy ja/my możemy wyrażać – i jak- swoje zdanie? 
Każde medium ma swoją politykę-kierunek-linię. Podobne kryte-
ria panują zapewne także w Naszych stowarzyszeniach munduro-
wych. Istotnym jest więc pytanie: jak mamy wyrażać swoje zdanie 
na temat wszelkich działań związanych z najważniejszą dla do-
tkniętych represyjnymi ustawami emerytów i rencistów mundu-
rowych? 

Mieczysław Malicki 
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 Piotrków Trybunalski, dnia 14 października 2020 r.  

 
 

 
Szanowne Koleżanki Prezeski  
Szanowni Koledzy Prezesi  
 
 
 

Serdecznie Was witam!  
 
Po długim okresie milczenia, nadszedł czas abym podzielił się z Wami moimi 
dokonaniami dotyczącymi problemów naszego Stowarzyszenia. Z wiadomych 
względów nie będę ujawniał szczegółów – na to przyjdzie czas.  
 
Deklaracja złożona przeze mnie w dniu 30 czerwca 2020 r. w Płońsku została 
zrealizowana w 75%. Pozostała część (25%) nosząca roboczą nazwę – „Pakiet 
propozycji”, będzie przedstawiona Wam osobiście. Prawdopodobnie w połowie 
miesiąca listopada b.r. 
 
Aby osiągnąć cel – czyli stabilizację finansową (a to jest już blisko) na poziomie 
wyższym niż było to w roku 2018 (przed zadymą), niezbędna jest Wasza po-
moc – o którą wraz z moim „Sztabem” uprzejmie proszę. 
 
Przez okres 4 miesięcy b.r. (VII-X) mojej pracy na rzaz Stowarzyszenia Emery-
tów i Rencistów Policyjnych poznałem siłę i spryt przeciwnika i muszę Wam 
powiedzieć, że wiedza ta wyzwoliła we mnie dodatkowy zapał w osiągnięciu 
zamierzonego celu. 
 
Wspólnie z Koleżanką Jolą Domańską, która udzieliła mi ogromnego wsparcia 
w postaci oprawy prawnej – postanowiliśmy zrealizować jeden z punktów 
„Planu naprawczego”. 
 
Otóż, uprzejmie prosimy o spowodowanie wypełnienia (w załączeniu – Wzo-
ru „Oświadczenie”) przez Waszych Członków w Kołach SEiRP, niezbędnego 
do stworzenia skutecznej konstrukcji prawnej, przydatnej 
do…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..…….  
 
Wypełnione Oświadczenia proszę przesyłać na adres Sekretariatu ZG SEiRP.  
Wszelkie zapytania proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@seirp.pl – 
Sekretariatu Zarządu Głównego SEiRP z dopiskiem: „Oświadczenie”  

 

Z pozdrowieniem:  
Członek 

  
Prezydium ZG SEiRP  
(-) Wojciech Trzeciecki  

Uwaga! 
W przedostatnim akapicie w miejscu wykropkowanym będzie wpisany  

adresat przeciwko któremu skierowane zostaną czynności prawne. 
Dopisek Redakcji OBI 

mailto:sekretariat@seirp.pl
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          Dotyczy osób, które: 

- ubezpieczone były w ramach grupowego ubezpieczenia na życie SEiRP 
2016 w TU Warta S.A. i które następnie w roku 2017 lub do lipca 2018 r. 
przeszły do nowego programu ubezpieczeniowego w Warcie (w którym ubez-
pieczającym jest spółka KDB), 

- otrzymały z KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi na adres domowy Deklarację 
Uczestnictwa/Zmiany – w nowym programie DLA EMERYTÓW I RENCI-
STÓW POLICYJNYCH I ICH RODZIN, W TYM CZŁONKÓW STOWA-
RZYSZEŃ EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH, 

proszone są o podpisanie oświadczenia i przesłanie na adres:  

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych  
Zarząd Główny  
ul. Domaniewska 36/38,  
02-672 Warszawa 
 
tel.(022) 601 29 13,  służb. 7212913,  służb. 7214608 
email: sekretariat@seirp.pl  

 

Oświadczenie 

        Ja ……………………………………………………………………... 
                                          (imię, nazwisko)                                                            (adres zamieszkania)  
 
oświadczam, że będąc uczestnikiem programu grupowego ubezpieczenia na 
życie SEiRP 2016 otrzymałam/łem na adres domowy: 
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...….  

(dokładna data, bądź sam miesiąc i rok, bądź sam rok) 
 
Deklarację Uczestnictwa/Zmiany przystąpienia w Warcie do nowego progra-
mu DLA EMERYTÓW I RENISTÓW POLICYJNYCH I ICH RODZIN, W 
TYM CZŁONKÓW STOWARZYSZEŃ EMERYTÓW I RENCISTÓW PO-
LICYJNYCH i propozycje wstąpienia do Klubu KDB.  
 
Jednocześnie oświadczam, że przed otrzymaniem Deklaracji nie wyrażałam/
łem, ani pisemnie ani ustnie, zgody na przystąpienie do tego programu i nikt 
do mnie o taką zgodę nie występował. 

 

                                                            ……………………………………….. 
                                                                                                         (czytelny podpis) 

 

mailto:sekretariat@seirp.pl
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W 
 dniu 10 września 2020 
r. w Warszawie przy ul. 
M a r s z a ł k o w s k i e j 

115  (Pedagogium Wyższa Szkoła 

Nauk Społecznych), odbyło się 
posiedzenie Zarządu Federacji 
Stowarzyszeń Służb Munduro-

wych RP. 
 W posiedzeniu uczestniczy-
ło 17 członków Zarządu Federacji 
(Czarnecki, Budzyński, Kwiecień, 
Grzegorczyk, Gołaszewska, Gó-
ran, Grobelny, Jaros, Kalski, Ka-
siński, Kazula, Meszyński, Mik-
siewicz, Pokrowski, Pyrcak, Szre-
der oraz Józef Flis, upoważniony 
przedstawiciel Klubu Generałów 
WP, przyjęty w skład ZF podczas 
posiedzenia).  
Lista obecności  - Załącznik nr 1. 
 W obradach uczestniczyli: 
Roland Dubowski Prezes Zarządu 
SSKIIWŚ oraz  przedstawiciele 
Komisji Rewizyjnej FSSM RP – 
przewodniczący  kol. Zdzisław 
Pietryka oraz jej członek kol. Ad-
am Spychalski. 
 Obradom przewodniczył 
Przewodniczący FSSM RP Zdzi-
sław Czarnecki, który zapropono-
wał, aby obrady Zarządu Federa-

cji protokołowała Skarbnik Fede-
racji Ewa Grzegorczyk. Propozy-
cja została zaakceptowana. Po 
weryfikacji „list obecności” prze-
wodniczący obrad stwierdził, że w 
chwili rozpoczęcia posiedzenia na 
sali jest kworum (16 na 24 człon-

ków Zarządu Federacji). Uchwały 
oraz decyzje podjęte przez Zarząd 
Federacji będą prawomocne. 
Przewodniczący obrad zapropono-
wał,  aby zgodnie ze Statutem 
FSSM RP wszystkie głosowania 
odbywały się w sposób jawny. 
Zarząd Federacji jednogłośnie 
podjął decyzje o głosowaniu jaw-
nym. 
 Przewodniczący obrad za-
proponował, aby sprawy zapropo-
nowane do omówienia podczas 
posiedzenia („zawieszenie działal-
ności SEiRP”, „przygotowanie 
Nadzwyczajnego Kongresu FSSM 
RP”, „rozwiązania do przyjęcia 
działalności gospodarczej”, 
„uchwała o pożyczce dla Federa-
cji”, „powołanie Komisji ds. OPP”) 

uzupełnić o sprawy zgłoszone 
(„dokooptowanie do Zarządu Fe-
deracji przedstawiciela Klubu 
Generałów WP”, „informacja o 

stanie finansów Federacji” oraz 
„informacja o zgromadzeniu w 
Cieszynie”). Zaproponował rów-

nież, aby sprawy organizacyjne 
procedować w pierwszej kolejno-
ści. 
 Marian Kasiński zgłosił 
wniosek, aby porządku obrad nie 
zmieniać, a sprawy wniesione 
dołączyć jako punkty 6, 7 i 8 po-
rządku obrad. 
Za wnioskiem: – 1 głos, przeciw – 
8 głosów, wstrzymało się – 2 gło-
sy. Wniosek odrzucony. 
Przewodniczący obrad zapropono-
wał porządek obrad w następują-
cej kolejności: 
1. „dokooptowanie do Zarządu 
Federacji przedstawiciela Klubu 
Generałów WP”, 
2. „informacja o stanie finansów 
Federacji”, 
3. „informacja o zgromadzeniu w 
Cieszynie”. 
4. „uchwała o pożyczce dla Fede-
racji”, 
5. „zawieszenie działalności 

SEiRP”, 
6. „powołanie Komisji ds. OPP”, 
7. „przygotowanie Nadzwyczajne-
go Kongresu FSSM RP”. 
8. „rozwiązania do przyjęcia dzia-
łalności gospodarczej” 
Za wnioskiem o przyjęcie zmody-

fikowanego porządku obrad gło-
sowało: za – 14 głosów, przeciw - 
1 głos. 
Przyjęty porządek obrad –
 Załącznik nr 2. 
 
Ad. 5 - „Zawieszenie działalno-
ści SEiRP w strukturach FSSM 
RP” 

Adam Miksiewicz – po zapozna-
niu się z dostępnymi w sieci in-
ternetowej informacjami (brak 
dostępu do oryginału uchwały ZG 
SEiRP) uważa, że SEiRP nie mógł 
podjąć decyzji „o samo zawiesze-
niu”, gdyż takiej formy nie prze-
widują statuty SEiRP i FSSM RP. 
Leszek Szreder – sytuacja wy-
maga jak najszybszego rozwiąza-
nia. SGP pismem zwróciło się do 

Prezesa ZG SEiRP Antoniego Du-
dy oraz Przewodniczącego FSSM 
RP Zdzisława Czarneckiego, aby 
w możliwie jak najszybszym cza-

sie „usiedli do stołu” celem wyja-
śnienia  nieporozumień. Stowa-
rzyszenie Generałów Policji dekla-

ruje, że może być mediatorem. 
Marian Kasiński – przypomniał 
obrady III Kongresu Federacji w 
Soczewce podczas którego miały 
zapaść „uzgodnienia”, że Federa-
cja nie podejmie działalności go-
spodarczej, która byłaby szkodli-
wa dla SEiRP. Przekonywał, że 
jak najszybciej powinniśmy się 
dogadać, gdyż Federacja bez or-
ganizacji byłych policjantów nic 
nie będzie znaczyć, a przynajm-
niej jej siła oddziaływania bardzo 
się zmniejszy. 
Zgłosił 2 wnioski o: 
1) powołanie Komisji Mediacyj-

nej, która przeprowadzi  wyja-
śnienie przyczyn konfliktu 
oraz wypracuje drogę do zała-
godzenia konfliktu, 

2) wstrzymanie prac nad podje-
cie działalności gospodarczej 
przez Federację. 

Henryk Budzyński – ZŻWP po-

dobnie jak SEiRP posiada status 
OPP oraz prowadzi działalność 
gospodarczą. Uzyskane środki 
przeznacza na działalność statu-
tową związku. Nigdy nie występo-
wali, aby ograniczyć możliwości 
działania Federacji w zakresie 

pozyskiwania środków finanso-
wych. Nie możemy godzić się na 
„szantaż” ze strony którejkolwiek 
z organizacji, aby ograniczać 
możliwości działania Federacji. 
Był uczestnikiem III Kongresu, 
przewodniczył Komisji Statuto-
wej, która przygotowała zmiany 
statutowe uchwalone przez Dele-
gatów. Kilka głosów przeciwnych, 
które padały ze strony niektórych 
delegatów SEiRP nie może być 
wyznacznikiem dla pozostałych 
organizacji. Przedstawiona w 
dniu dzisiejszym informacja fi-
nansowa dobitnie wskazuje, ze 
Federacja musi znaleźć „własne” 
źródła finansowania, w przeciw-
nym razie trzeba będzie zakoń-

(Ciąg dalszy na stronie 43) 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU FSSM RP 
Warszawa 10.09.2020 

Publikacja: dn. 22 października 2020 r. 
 https://fssm.pl/protokol-z-posiedzenia-zarzadu-fssm-rp2  

/fragmenty/ 

https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Federacja/2020.09.10_Posiedz_ZFSSM_RP/Zarz%C4%85d%2010.09.2020.Z1.pdf
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Federacja/2020.09.10_Posiedz_ZFSSM_RP/Zarz%C4%85d%2010.09.2020.Z2.pdf
https://fssm.pl/protokol-z-posiedzenia-zarzadu-fssm-rp2
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czyć jej działalność. 
Henryk Grobelny – Jestem jed-
nym z najdłużej działającym 
członkiem SEiRP. Organizacja  ta 
przechodziła wzloty i upadki. 
Zawsze jednak osoby nią kierują-
ce starały się działać tak, aby 
dobro wspólne było ważniejsze od 
indywidualnych interesów. Uwa-
żam, że powstały konflikt ma 
podłoże ambicjonalne. Zwracam 
się do aktualnego Prezesa SEiRP 

Antoniego Dudy jak również do 
byłego Prezesa SEiRP Zdzisława 
Czarneckiego. Panowie nie za-

przepaśćcie dorobku poprzednich 
pokoleń. Faktem nie podlegają-
cym dyskusji jest to, że w chwili 
obecnej „marką” wśród organiza-
cji mundurowych jest FEDERA-
CJA. Tylko ona jest  rozpoznawal-
na w życiu publicznym. To z opi-
nią Federacji liczą się politycy i 
liderzy innych organizacji poza-
rządowych. 
Alicja Gołaszewska – Największa 
liczba „represjonowanych” jest 
właśnie w SEiRP. Organizacja ta 
przez dwa lat nic nie zrobiła dla 
obrony osób pokrzywdzo-
nych  ustawą represyjną. To Fe-
deracja od początku stała na cze-
le walki ze skutkami tej hanieb-
nej ustawy. SEiRP wspierał czę-
sto finansowo Federację (koszty 
manifestacji pod Sejmem, druk 
ulotek itp). Brak wsparcia organi-
zacyjnego, w szczególności wspar-
cia finansowego był przyczyna dla 

której zmieniliśmy Statut FSSM 
RP (działalność gospodarcza, sta-
tus OPP). Nie zgadzam się z ja-
kimkolwiek ograniczeniem w tym 
zakresie uprawnień dla Federacji. 
Janusz Kwiecień -  byłem na 
wielu spotkaniach organizowa-

nych przez podstawowe struktury 
SEiRP, które często odbywały się 
bez udziału przedstawicieli władz 
SEiRP. Bardzo często padały tam 
gorzkie słowa pod adresem władz 
SEiRP. Podkreślano natomiast, ze 
broni ich (godność, honor) tylko 
FSSM RP i nie chodziło tylko o 
ustawę represyjną. 
Izabella Jaros – na wstępie wy-
stąpienia zaznaczyła, ze to nie 
ona tutaj dzisiaj powinna wyja-
śniać sprawę „zawieszenia SEiRP 
w strukturach FSSM” tylko Pre-
zes ZG SEiRP Antoni Duda. Zobo-
wiązał siebie do reprezentowania 
SEiRP na posiedzeniach władz 
Federacji Uchwałą nr 22/
III/2020 SEiRP z 30.06.2020r. 
Zapewne większość członków 

władz Federacji nie zna treści 
opisanej wyżej „uchwały”. Ona 
sama otrzymała ją dopiero pod 
koniec sierpnia 2020 r., gdyż się 
o nią upomniała. Według jej opi-
nii członkowie Zarządu Głównego 
SEiRP zostali wmanewrowani. 
Świadczą o tym następujące fak-
ty: została wprowadzona do obrad 
Zarządu Głównego SEiRP w Płoń-
sku tuż przed ich zakończeniem. 
Nie dopuszczono do przeprowa-
dzenia rzeczowej dyskusji. Przed-

stawiono członkom Zarządu 
Głównego jako wypracowane sta-
nowisko Prezydium ZG. Stanowi-

sko zaprezentowane członkom ZG 
zostało podjęte na wątpliwej pod-
stawie prawnej. Najważniejszy 
jest fakt, ze zarówno Statut 
SEiRP jak Statut FSSM RP nie 
przewidują stanu „zawieszenia”. 
W Federacji można być człon-
kiem i działać zgodnie z postano-
wieniami Statutu i jej władz lub 
opuścić Federację, jeżeli nie zga-
dzamy z jej działaniami. W Jej 
ocenie Uchwała 22 nie ma mocy 
prawnej, jest prawnie nie sku-
teczna, podjęta bez podstawy 
prawnej. Swoje stanowisko za-
warła w wystąpieniu które prze-
kazała do wiadomości Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Emery-
tów i Rencistów Policyjnych oraz 
Oddziałom Wojewódzkim i Okrę-
gowym SEiRP. Zarząd SEiRP w 
Kielcach złożył protest przeciwko 
działaniom ZG SEiRP zmierzają-
cym do rozbijania Federacji.  

Zdzisław Czarnecki – Jestem 
przekonany, że działania podjęte 
przez Prezydium ZG SEiRP ma 
kilka aspektów: 

• - podłoże finansowe (kurczą 

się środki finansowe Stowa-
rzyszenia zgromadzone przez 

poprzedni Zarząd Główny, 
utrata prowizji z ubezpieczenia 
„SEiRP 2016” – ponad 
300.000 zl rocznie, nie trafny 
dobór  ubezp ieczyc ie la ) , 
- wzrost roli FSSM RP w śro-
dowisku mundurowym, co nie 
jest na rękę nie tylko polity-
kom, ale również części przed-
stawicielom naszego środowi-
ska, bezpośrednio lub pośred-
nio związanym z aktualnie 
„rządzącym konglomeratem”. 

 
FSSM RP nie powinna dać się 
wciągnąć w wewnętrzne rozgryw-
ki organizacji zrzeszonych. Struk-
tury organizacyjne SEiRP powin-

ny same rozwiązać „problem” jaki 
przygotowało ich własne Prezy-

dium ZG. Składam wniosek o 
zwrócenie się do struktur organi-
zacyjnych SEiRP z apelem aby 
„struktury SEiRP dokonały oceny 
Uchwały nr 22 zarówno pod 
względem formalnym jak i mery-
torycznym”. Dajmy im szansę na 
samodzielne wyjaśnienie i napra-
wienie zaistniałej sytuacji. 
 Prowadzący posiedzenie 
poddał pod głosowanie zgłoszone 
wnioski Mariana Kasińskiego, 

• 1) powołanie Komisji Media-

cyjnej, która przeprowa-
dzi  wyjaśnienie przyczyn kon-
fliktu oraz wypracuje drogę do 

jego załagodzenia. Za wnio-
skiem – 1 głos, przeciw – 12 
głosów, wstrzymało się – 2 
głosy, 

• 2) wstrzymanie prac nad pod-

jęciem działalności gospodar-
czej przez Federację.Za wnio-
skiem – 1 głos, przeciw – 14 
głosów, wstrzymało się – 0 
głosów. 

Wnioski zostały odrzucone. 

Prowadzący posiedzenie poddał 
pod głosowanie swój wniosek w 
sprawie skierowania: 
„Apel FSSM RP do struktur orga-
nizacyjnych SEiRP o dokonanie 
oceny Uchwały 22 ZG SEiRP z 
30.06.2020r zarówno pod wzglę-
dem formalnym jak i merytorycz-
nym” - załącznik nr 6 (treść Apelu 
w opracowaniu). Za wnioskiem 

głosowało: – 14 głosów, przeciw – 
0 głosów, wstrzymało się – 1 głos. 
 
Ad. 7 „Powołanie komisji  

ds. OPP. 

• Henryk Budzyński – Federa-

cja w 2020 r. włączyła się do 
rodziny organizacji (fundacje, 
związki, stowarzyszenia) po-

siadających status organizacji 
pożytku publicznego. Jak wie-
my z przedstawionej informa-
cji finansowej pozyskała w 
bieżącym roku ponad 65.000 
zł. Zgodnie z podjętą Uchwałą 
środki te maja być wykorzy-
stane w podziale 

• - 50% na pomoc osobom po-

trzebującym, 

• - 50% na działalność organiza-

cyjna FSSM RP.  
 
- załącznik nr 7. 

(Ciąg dalszy ze strony 42) 

https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Federacja/2020.09.10_Posiedz_ZFSSM_RP/Zarz%C4%85d%2010.09.2020.Z7.pdf
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Od Redakcji 
 

Friedrich Hebbel 1813-1863 
 

  REQUIEM 
 

Duszo, pamiętaj o nich. 
Duszo, pamiętaj o zmarłych! 
 

Spójrz, jak unoszą się  
Wokół ciebie drżąc, opuszczeni  
I w cieple żarzącym się, 
Które miłość biedakom rozdmucha,  
Mogą jeszcze odetchnąć i zagrzać się,  
I zażyć po raz ostatni  
Swego życia, co kończy się tlić. 
 

Duszo, pamiętaj o nich, 
Duszo, pamiętaj o zmarłych! 
 

Spójrz, jak unoszą się  
Wokół ciebie drżąc, opuszczeni  
I gdy stygnąc zamykasz się  
Przed nimi, oni drętwieją  
Aż do głębi i kostnieją. A potem  
Nocna wichura porywa ich, 
Której, w kłębek zwinięci, 
Opierali się w łonie miłości, 

I przemocą ich gna 
Przez niekończące się pustki, 
Gdzie życia już nie ma, jest tylko  
Sił rozpętanych zmaganie się, 
Aby znów zaistnieć. 
 

Duszo, pamiętaj o nich, 
Duszo, pamiętaj o zmarłych! 
 

Z niemieckiego Jerzy Płudowski 
 
 

N 
iebawem, już za dni kilka, będziemy 
wspominać naszych bliskich. Będziemy 
wracać myślami - przeglądając stare 
zdjęcia, listy, jakie zostały po tych, któ-

rych pożegnaliśmy, których w tym życiu już nie 
ujrzymy. 
 Pamięć trwa. Nie tylko we Wszystkich Świę-
tych i Dzień Zaduszny, ona trwa cały czas. W tych 
dniach jest ona intensywniejsze, wzmocniona 
znakami pamięci na cmentarzach, wzmocniona 
tysiącami płonących zniczy i kiściami rozkwitłych 
chryzantem. 
 

Pamiętajmy o nich zawsze,  
bo tylko my Im zostaliśmy,  

bo tylko przez w nas i przez nas istnieją. 
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W 
 sobotę, 26 września 
2020 r. odbył się War-
mińsko-Mazurski Kon-

gres Programowy Lewicy. W Kon-
gresie udział wzięli liderzy partii 
tworzących Klub Parlamentarny 
Lewicy: wicemarszałek, przewod-
niczący SLD Włodzimierz Czarza-
sty, senator RP Wojciech Koniecz-
ny, wicemarszałkini Senatu Ga-
briela Morawska-Stanecka, czło-
nek Zarządu Krajowego partii 
Razem, poseł na Sejm Adrian 
Zandberg oraz przedstawiciele 
lokalnych struktur Lewicy, Wio-
sny i Partii Razem.  
 Wśród delegatów na Kon-
gres byli przedstawiciele Stowa-
rzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych w Olsztynie: Andrzej 
Leszczyński i Jolanta Ołów. 
 W trakcie Kongresu liderzy 
Lewicy zaprezentowali pakiet pro-

jektów ustaw, które jesienią mają 
trafić do Sejmu. Przygotowane  
projekty ustaw mają w nadcho-
dzących miesiącach usprawnić 
pracę państwa. Zakładają one 
między innymi rekompensatę dla 
jednostek samorządu terytorial-

nego z tytułu utraconych docho-
dów i zmianę wydatków w budże-

cie polegającą na przesunięciu 
pieniędzy przeznaczonych dla 
wojska do służby zdrowia. 
 W czasie wystąpień wszyst-
kich liderów Lewicy padło wiele 
krytycznych uwag i oskarżeń wo-
bec działań koalicji rządzącej. 
Zarzucili  rządzącym zaniedbywa-
nie szeregu prawdziwych proble-
mów ludzi, z których najważniej-
sze znacznie mają: sytuacja w 
służbie zdrowia, pogorszenie sy-
tuacji epidemicznej, zaniedbania 
w edukacji i ochronie środowiska, 
brak zainteresowania trudną sy-
tuacją samorządów i aktywnej 
polityki zagranicznej dotyczącej 
sytuacji na Białorusi.  
Wicemarszałkini Senatu Gabriela 
Morawska Stanecka zapowiedzia-
ła, że odbędzie się odrębne posie-
dzenie Senatu poświęcone noweli 
ustawy o ochronie zwierząt. W tej 

sprawie Senat chce wysłuchać 
wielu głosów społecznych, bo 
trzeba wysłuchać każdego bez 
względu na poglądy.  
 Adrian Zandberg ustosun-
kowując się do przygotowanych 
przez Lewicę projektów ustaw 

wyraził nadzieję, że niektóre rze-
czy uda się „przepchnąć”. Rząd 

Mateusza Mora-
wieckiego zmar-
nował kilka 
miesięcy, jeśli 
chodzi o przygo-
towanie służby 
zdrowia na dru-
gą falę epidemii, 
zmarnował czas 
jeśli chodzi o 
przygotowanie 
szkół. Trzeba 
będzie posprzą-
tać po PiS-ie – 
podsumował.  
 L i d e r z y 
odnieśli się rów-
nież do błędów, 

jakie sama Lewica popełniła w 
ciągu ostatniego roku. Liderzy 
przyznali, że głosowanie za pod-
wyżkami płac dla parlamentarzy-
stów było błędem, za który zapła-
cili spadkiem poparcia wśród wy-
borców.  
 W dyskusji panelowej nt. 
„Jakiej Polski chcemy” i 
„Edukacja przyszłości” , której 
moderatorami byli Monika Falej i 
Marcin Kulasek, posłanka i poseł 
Lewicy z województwa warmińsko
-mazurskiego uczestniczyli przed-
stawiciele różnych środowisk.   
 Paneliści nie tylko omówili 
aktualną sytuację w służbie zdro-
wia, transportu, ochrony środo-
wiska, samorządów, praw kobiet i 
edukacji, ale starali się wskazać 
kierunki, w jakich powinny iść 
zmiany. Zwiększenie publicznego 
finansowania w opiece zdrowotnej 

do 7,2% PKB do 2024 r., inwesty-
cje w infrastrukturę, usprawnie-
nie zarządzania i cyfryzacja, 
zwiększenie liczby lekarzy w cią-
gu najbliższych lat, to główny 
kierunek w którym powinny iść 
zmiany w służbie zdrowia. Zdecy-

dowane działania w ochronę śro-
dowiska  i transport poprzez 
m.in. termomodernizację budyn-
ków,  redukcja  zużycia paliw 
kopalnych w energetyce na rzecz 
czystych źródeł energii, moderni-
zacja istniejących i budowa no-
wych linii kolejowych między 
średnimi i mniejszymi miastami.  
Świeckie państwo, wyprowadze-
nie religii ze szkół, obowiązkowa 
nauka etyki i filozofii, edukacja 
seksualna i cyfryzacja szkół, to 
tylko niektóre cele Lewicy.  
 Optymizmem napawa licz-
ny udział  młodzieży w Kongresie, 
która aktywnie włączyła się do 
dyskusji. Interesowały ją sprawy 
światopoglądowe, edukacja sek-
sualna i religia w szkole. Krytycz-

KONGRES LEWICY 
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nie oceniła prowadzoną politykę 
historyczną w szkołach. Ustosun-
kowując się do tej kwestii wice-
marszałkini Gabriela Morawska-
Stanecka zwróciła uwagę, aby nie 
używać określenia „ustawa dezu-
bekizacyjna”. To jest ustawa re-
presyjna. Ustawa odebrała prawa 
nabyte emerytom mundurowym 
różnych służb, osobom pozytyw-
nie zweryfikowanym, są ofiary tej 

ustawy. Nie wolno tego robić, nie 
należy odbierać praw nabytych. 
Można sobie wyobrazić, że w 
przyszłości rządzący mogą ze-
chcieć odebrać prawa nabyte dzi-
siejszym funkcjonariuszom, któ-
rzy służą w czasach rządów PiS. 

W demokratycznym państwie nie 
można tak robić. Mogę powie-
dzieć, że ustawa represyjna jest 
ustawą zbrodniczą – podsumowa-
ła wicemarszałkini.  
 Pełny program, przygoto-
wany na szesnastu regionalnych 
spotkaniach Lewica zaprezentuje 
podczas kongresu krajowego, 
który ma się odbyć w Warszawie 
21 listopada br. 
 

Jolanta Ołów 
Rzecznik Prasowy  

ZOW SEiRP w Olsztynie 

(Ciąg dalszy ze strony 46) 

Jolanta Ołów i Andrzej Leszczyński przedstawiciele ZOW SEiRP na Kongres 
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T 
o już drugi wyrok w tej 
sprawie. Wcześniej Sąd 

Okręgowy w Szczecinie 
przyznał Grzegorzowi Regulskie-
mu 140 tys. zł zadośćuczynienia. 
Teraz Sąd Apelacyjny podwyższył 
należność do 250 tys. Byłego już 
policjanta reprezentował mec. 
Krzysztof Tumielewicz. 
 - W ustnych motywach 
swojego orzeczenia (sąd - dop. 
red.) wskazał, że opisywana spra-
wa, sposób jej prowadzenia przez 
Prokuraturę Okręgową w Pozna-
niu dosłownie "mroził krew w 
żyłach". Sąd Apelacyjny w Szcze-
cinie zwracał uwagę, na sposób 
traktowania emerytowanego 
obecnie już policjanta przez orga-
ny ścigania był niedopuszczalny - 
relacjonuje adwokat. 
 Sprawa sięga 2016 r., kie-
dy na terenie województwa za-
chodniopomorskiego antyterrory-
ści dokonali kilku spektakular-
nych zatrzymań - jak wtedy infor-

mowała prokuratura - osób zaan-
gażowanych w działanie grupy 
przestępczej zajmującej się m.in. 

przemytem i handlem narkotyka-
mi. 

 Jedna z najgłośniejszych 
akcji dotyczyła Michała Materli, 
czołowego zawodnika MMA ze 
Szczecina. Wśród zatrzymanych 
byli także byli już policjanci z 
Gryfic. Zarówno Materla, jak i 
były policjant spędzili kilka mie-
sięcy w areszcie. Później prokura-
tura stopniowo wycofywała się z 
zarzutów dla sportowca, jak i Re-
gulskiego. 
 
"Etatowy" świadek koronny 

Większość zatrzymanych w 2016 
r. w tej sprawie miał obciążyć 
jeden człowiek, Paweł P., pseudo-
nim "Ramzes". P. był podejrzany 
o gwałty, jednak po tym, jak po-
szedł na układ z prokuraturą i 
został małym świadkiem koron-
nym, śledztwo umorzono. Pierw-
sze zeznania Ramzesa pozwoliły 
na zatrzymanie kilku znanych w 
poznańskim półświatku przestęp-

ców, a prokuratura mogła ogłosić 
sukces. 
 P. twierdził m.in., że to 

policjant z Gryfic pomagał z prze-
mycie narkotyków do Polski. Miał 
przy tym używać służbowej broni. 
Problem w tym, że nigdy nie za-
bierał jej z komisariatu. Dopiero 
w 2018 r. w rozmowie z Markiem 

F. (innym podejrzanym dzięki 
zeznaniom Ramzesa) P. przyznał, 
że kłamał w przypadku policjan-

tów z Gryfic oraz Materli. Nagra-
nie tej rozmowy było później do-
wodem, który spowodował, że 
poznańskiej prokuraturze posy-
pały się dowody w sprawie zatrzy-
manych w województwie zachod-
niopomorskim mężczyzn. Proku-
ratura ostatecznie wycofała za-
rzuty. 
 Wyrok w sprawie zadośću-
czynienia dla byłego policjanta, 
Grzegorza Regulskiego, jest pra-
womocny. Jak zapowiada jednak 
kancelaria adwokacka, która go 
reprezentuje, to nie koniec zma-
gań mężczyzny. - Sprawa będzie 
kontynuowana, w tym na etapie 
postępowania cywilnego, karnego, 
jak również przed Europejskim 
Trybunałem Praw Człowieka - 

zapowiada mece-
nas. 
 

Alicja Wirwicka 

Dziennikarka Onetu 
29 września 2020 

Porażka prokuratury.  

Były policjant otrzyma odszkodowania  
za niesłuszne zatrzymanie 

https://www.onet.pl/informacje/onetpoznan/gryfice-byly-policjant-wygral-z-prokuratura-dostanie-250-tys-zl-odszkodowania/45qldep,79cfc278 

Spędził siedem miesięcy w areszcie, zanim prokuratura ostatecz-
nie wycofała się z zarzutów. Były policjant z Gryfic otrzyma w su-
mie 250 tys. zł odszkodowania za niesłuszne oskarżenia o udział 
w zorganizowanej grupie przestępczej i przemyt narkotyków. Cho-
dzi o głośną sprawę, w której zatrzymano także m.in.  

Alicja Wirwicka 

https://www.onet.pl/informacje/onetpoznan/gryfice-byly-policjant-wygral-z-prokuratura-dostanie-250-tys-zl-odszkodowania/45qldep,79cfc278
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Wsparcie  
z pomocy społecznej 
 

1. Zasiłek stały 
Przysługuje osobie pełnoletniej, 
niezdolnej do pracy z powodu 
wieku lub całkowicie niezdolnej 
do pracy, jeżeli jej dochód jest 
niższy od kryterium dochodowego 
osoby samotnie gospodarującej, 
czyli 701 zł. 
 Wysokość zasiłku w przy-
padku osoby samotnie gospoda-
rującej to różnica między kryte-
rium dochodowym a dochodem 
tej osoby, z tym, że kwota zasiłku 
nie może być wyższa niż 645 zł 

miesięcznie. W przypadku osoby 
w rodzinie wysokość zasiłku sta-
nowi różnica między kryterium 
dochodowym na osobę w rodzi-
nie, czyli 528 zł, a dochodem na 
osobę w rodzinie. Kwota zasiłku 
nie może być niższa niż 30 zł mie-
sięcznie. 
 

2. Zasiłek okresowy 
Przysługuje ze względu na długo-
trwałą chorobę, niepełnospraw-
ność, bezrobocie, możliwość 

utrzymania lub nabycia upraw-
nień do świadczeń z innych syste-
mów zabezpieczenia społecznego. 
Jego wysokość w przypadku oso-
by samotnie gospodarującej usta-
la się do wysokości różnicy po-
między kryterium dochodowym a 
dochodem tej osoby i nie może on 
przekraczać 418 zł miesięcznie, 
ale nie może być niższy niż 20 zł. 
W rodzinie wysokość zasiłku 
ustala się do wysokości różnicy 
między kryterium dochodowym 
rodziny a dochodem tej rodziny. 
 

3. Zasiłek celowy 
Przyznaje się na zaspokojenie 
niezbędnej potrzeby życiowej, np. 
na pokrycie części lub całości 
kosztów zakupu żywności, leków i 

leczenia, opału, odzieży, drob-
nych remontów, a także na zakup 
biletu komunikacji miejskiej. W 
uzasadnionych przypadkach, 
pomimo przekroczenia kryterium 
dochodowego, może być przyzna-
ny specjalny zasiłek celowy lub 
zasiłek celowy zwrotny. 
 

4. Pielęgnacyjny  

dla seniorów 
Przeznaczony jest dla osób powy-
żej 75. roku życia lub z niepełno-
sprawnością, które same nie mo-
gą sobie poradzić w codziennym 
życiu. Przysługuje na czas nieo-
kreślony lub do ostatniego dnia 
miesiąca, w którym upływa ter-
min ważności orzeczenia o niepeł-
nosprawności lub o jego stopniu. 
Jego wysokość nie jest uzależnio-
na od dochodu. Obecnie wynosi 
215,84 zł miesięcznie. Zasiłku nie 
dostaną ci, którzy przebywają w 
instytucji zapewniającej całodo-
bowe utrzymanie lub otrzymują 
dodatek pielęgnacyjny z ZUS. 

 

5. Pożyczki  

i dofinansowanie 
Pożyczki na usamodzielnienie 
udzielane są wychowankom za-
kładów poprawczych czy domów 
dziecka. Wsparcie finansowe 
otrzymują rodziny zastępcze, a 
także np. uchodźcy, którzy chcą 
nauczyć się języka polskiego. Po-
moc społeczna opłaca posiłki w 
barach mlecznych, funduje sty-
pendia szkolne i wyprawki szkol-
ne. Możliwe jest także sprawienie 
pogrzebu. 

6. Na dzieci 

• Na malucha do lat 5 przysłu-

guje 95 zł.  

• Na starsze dziecko do pełno-

letności – 124 zł.  

• Na dziecko pełnoletnie, które 

się kształci – 135 zł do ukoń-
czenia 21. roku życia.  

 Dochód na osobę w rodzi-
nie nie może przekraczać 674 zł, 
a jeśli w rodzinie jest dziecko nie-
pełnosprawne – 764 zł. Jeśli prze-
kracza tę kwotę pomnożoną przez 

liczbę członków rodziny, jednak o 
kwotę nie wyższą niż łączna kwo-
ta zasiłków rodzinnych wraz z 

dodatkami – świadczenie jest 
przyznawane w wysokości obniżo-
nej o przekroczenie. 
 Są też przyznawane dodat-
ki. Za urodzenie dziecka – 1000 
zł. Tyle samo becikowe, jeśli do-
chód na osobę w rodzinie nie 
przekracza 1922 zł. Dodatek – 
400 zł miesięcznie – przysługuje 
na opiekę nad dzieckiem w okre-
sie urlopu wychowawczego. Sa-
motny rodzic może otrzymać na 
dziecko 193 zł miesięcznie, nie 
więcej jednak niż 386 zł na 
wszystkie dzieci. Rodziny wielo-
dzietne otrzymają 95 zł miesięcz-
nie na trzecie i kolejne dzieci 
uprawnione do zasiłku rodzinne-
go. Rodziny wychowujące dziecko 
niepełnosprawne mają prawo do 
dodatku na jego kształcenie i re-
habilitację: 90 zł dla dziecka do 5. 
roku życia oraz 110 zł na dziecko 
od 5 do 24 lat. Uprawnieni do 

zasiłku rodzinnego otrzymają po 
100 zł dla każdego dziecka na 
początku roku szkolnego. Jeśli 
dziecko uczy się w szkole średniej 
poza miejscem zamieszkania, 
można otrzymać 113 zł miesięcz-
nie (dziecko jest niepełnosprawne 

i mieszka w internacie lub na 
stancji) lub 69 zł miesięcznie 
(dziecko dojeżdża do miejscowo-
ści, w której znajduje się szkoła). 
 

7. Dodatek do czynszu 
Przysługuje osobom, które mają 
tytuł prawny do mieszkania. W 
wyjątkowych przypadkach o do-
datek mogą się starać osoby zaj-
mujące lokal bez tytułu prawne-
go, oczekujące na przysługujący 
im lokal zamienny lub socjalny. 
Dochód osoby mieszkającej sa-
motnie nie może przekroczyć 
2100 zł, a osoby żyjącej w rodzi-
nie – 1500 zł. 
 

(Ciąg dalszy na stronie 50) 

PORADNIK 

Wsparcie z pomocy społecznej.  
Dla kogo zasiłki i dodatki 

https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,26347219,moga-na-nie-liczyc-osoby-i-rodziny-ktore-znalazly-sie-w-trudnej.html 

 

Ośrodki pomocy społecznej kierują swoją ofertę do osób i rodzin 
dotkniętych ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, 
niepełnosprawnością, przemocą, handlem ludźmi, borykających 
się z alkoholizmem, narkomanią, prowadzących wielodzietne go-
spodarstwo domowe. Pomocną dłoń wyciąga także do tych, któ-
rych dotknęła klęska żywiołowa. 

Ewa Furtak 

https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,26347219,moga-na-nie-liczyc-osoby-i-rodziny-ktore-znalazly-sie-w-trudnej.html
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 Obowiązuje limit po-
wierzchni:  

• 35 m kw. dla jednej osoby, 40 

m kw. dla dwóch,  

• 45 m kw. dla trzech,  

• 55 m kw. dla czterech,  

• 65 m kw. dla pięciu, 70 m kw. 

dla sześciu plus 5 m kw. dla 
każdej kolejnej osoby.  

Dodatkowe 15 m kw. przysługuje 
na osobę niepełnosprawną poru-
szającą się na wózku inwalidzkim 
albo mającą orzeczenie o koniecz-
ności zamieszkania w oddzielnym 
pokoju. Dodatek można otrzymać 

warunkowo, gdy lokal jest więk-
szy, ale jego powierzchnia użytko-
wa nie przekracza więcej niż o 30 
proc. określonego przepisami me-
trażu. Jeżeli w mieszkaniu nie ma 
centralnego ogrzewania, ciepłej 
wody lub gazu, do dodatku 
mieszkaniowego przyznaje się 
ryczałt na zakup opału (na pół 
roku). 
Uwaga! Najemcy dotknięci skut-
kami pandemii – wynajmujący 
mieszkania od samorządów lub 
od osób prywatnych – dostaną 
tzw. dopłatę do dodatku mieszka-
niowego (na pół roku). Należy 
spełnić kryteria do otrzymania 
dodatku mieszkaniowego i w 

ostatnich trzech miesiącach mieć 
średni miesięczny dochód niższy 
o 25 proc. niż rok temu. 
 Dodatek to maksymalnie 
75 proc. wysokości czynszu, ale 
nie więcej niż 1500 zł. Wniosek 
należy złożyć do 31 grudnia 
2020. 
 

8. Nie tylko zasiłki 
Ośrodki pomocy społecznej po-
magają w znalezieniu pracy, ofe-

rują miejsce w mieszkaniach 
chronionych, regulują składki na 
ubezpieczenie. Udzielają pomocy 
rzeczowej, w tym na ekonomiczne 
usamodzielnienie się, np. poprzez 
udostępnienie (na drodze umowy 
użyczenia) maszyn i narzędzi pra-
cy stwarzających możliwość zor-
ganizowania własnego miejsca 
pracy oraz udostępnianie urzą-
dzeń ułatwiających pracę osobom 
niepełnosprawnym. Zapewniają 
poradnictwo specjalistyczne – 
psychologiczne, rodzinne. Podej-
mują interwencje kryzysowe za-
pewniając np. natychmiastową 
pomoc psychologiczną, poradnic-
two socjalne, schronienie i wspar-
cie w domach dla matek z mało-
letnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 

9. Opieka dla seniorów  

i osób niesamodzielnych 
Do pomocy społecznej zwracamy 
się również, gdy potrzebujemy 
usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania, w ośrodkach 
wsparcia oraz w rodzinnych do-
mach pomocy. Usługi opiekuńcze 
przyznawane są na wniosek oso-
by zainteresowanej, po przepro-
wadzeniu wywiadu środowisko-
wego w miejscu zamieszkania, na 
podstawie decyzji administracyj-
nej określającej ich zakres, wy-
miar godzin pracy opiekunek i 
wysokość odpłatności. Mogą to 

być np. pomoc w utrzymaniu czy-
stości, przygotowanie posiłków, 
zrobienie zakupów, pomoc przy 
kąpieli, czytanie, spacery, realiza-
cja recept. 
 

Dom Pomocy Społecznej.  
Przeznaczony dla tych, którzy z 
powodu wieku, choroby lub nie-
pełnosprawności utracili zdolność 
do samodzielnej egzystencji i sa-
moobsługi, nawet z doraźną po-
mocą osób trzecich i wymagają 
całodobowej opieki, niemożliwej 
do zapewnienia w ich miejscu 

zamieszkania. Starania o miejsce 
w DPS-ie trzeba zacząć od wizyty 
w gminnym lub miejskim ośrod-
ku pomocy społecznej (GOPS lub 
MOPS) i złożenia wniosku z odpo-
wiednimi załącznikami.  
 
Zgodnie z art. 61 ust. 1 zobo-
wiązani do wnoszenia opłaty za 
pobyt w DPS są w kolejności: 

• * mieszkaniec domu pomocy, 

nie więcej jednak niż 70 proc. 
dochodu; 

• * małżonek, zstępni przed 

wstępnymi w drodze umowy 

cywilnoprawnej, przy czym 
będą zwolnieni z opłaty, gdy 

dochód na osobę samotną nie 
przekracza 2103 zł, a na oso-
bę w rodzinie – 1584 zł mie-
sięcznie; 

• * gmina, na której terenie 

mieszka  pens jonar iusz 
(uzupełnia kwotę brakującą). 

 

10. Dzienne domy opieki 
Dla samodzielnych, ale samot-
nych seniorów, dla nieporadnych 
życiowo i z zaburzeniami otępien-
nymi przeznaczone są dzienne 
domy pomocy (DDP). Działają od 
rana do popołudnia, zapewniając 
swoim podopiecznym posiłki i tyle 

zajęć, by wypełnić im czas. Do 

DDP trafiają też seniorzy, którzy 
we własnych domach nie mają 
bieżącej wody albo pralki. Wtedy 
pracownicy ośrodka pomagają im 
zrobić pranie, wziąć kąpiel. 
 Przyjęcie do DDP jest ła-
twiejsze niż skierowanie do cało-
dobowego domu opieki. Pracow-
nik miejscowego ośrodka pomocy 
społecznej przeprowadza wywiad 
środowiskowy i ustala, w jakich 
warunkach żyje senior. Na tej 
podstawie ośrodek pomocy wyda-
je decyzję administracyjną, w 
której ustala wysokość opłat i 
termin pobytu w DDP. 
 Osoby o dochodach poniżej 
701 zł na osobę samotną i 528 zł 
na osobę w rodzinie miesięcznie 
są zwolnione z opłat. Te z wyższy-
mi emeryturami, zapłacą od 10 
do 40 proc. swoich dochodów. 
Kto jest uprawniony do występo-
wania o pomoc? 
 O pomoc mogą wniosko-
wać wszyscy ci, którzy mają pol-
skie obywatelstwo lub są cudzo-

ziemcami zamieszkałymi w Polsce 
(są albo obywatelami Unii Euro-
pejskiej, albo mają uregulowany 

status pobytu). 

Ewa Furtak 29 września 2020 

(Ciąg dalszy ze strony 49) 

Ośrodki pomocy społecznej kierują swoją ofertę m.in. do osób i rodzin do-
tkniętych ubóstwem. (Fot. Shutterstock)  
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N 
ie będę przytaczał całego jego 
monologu, bo i nie ma to ani 

sensu, ani znaczenia. Ale frag-
ment tegoż zapadł mi w pamięć. A 
dziś –jak znalazł. Nadaje się do wyko-
rzystania i do określenia sytuacji, w 

jakiej znaleźliśmy się, jako społeczeń-
stwo,  
 
Fragment brzmi: 
Pijany sen chorego idioty!!! 

 
Bo czy inaczej da się krótko opisać 
sytuację, w której jeden, jedyny facet 

– satrapa i psychopata w jednym, 
odbiera podmiotowość ponad połowie 
społeczeństwa? Bo to przecież nie ta 
„grupa towarzyska napruta winem i 

naćpana jakimiś prochami” pod prze-
wodem „kucharki do towarzystwa” 
sama wymyśliła totalną i nieludzką 
bzdurę, w założeniu odbierającą życie. 

Życie tych, które powinny być jedynie 
obiektem naszej miłości i największe-
go szacunku.  
 
Naszych córek, wnuczek,  

synowych... 
 Bo to z nich zrobiono jedynie 
posłuszne, bezwolne istoty, nie tylko 

pozbawione podmiotowości, ale w 
założeniu – będące jedynie naczynia-
mi do rodzenia. Rodzenia martwych 
płodów, zdeformowanych, odmóżdżo-

nych istotek, których w żaden sposób 
nie da się, nawet przy najbardziej 
moralnym i empatycznym podejściu, 

określić, jako istoty ludzkie. Noszenia 
ich w swoim łonie przy świadomości, 
że same są narażone na śmierć nie 
tylko przy porodzie, ale też i wcześniej 

– przed nim. Kim trzeba być, żeby 
wypluć z siebie taką bezczelną bzdu-
rę, cyt.: 
 
„Rolą Trybunału nie jest zapewnianie 
nikomu komfortu. Trudno mieć preten-
sję do organów państwa , że funkcjo-
nują” 

 Otóż autorem tej gigantycznie 
cynicznej bredni jest wicerzecznik 
PiS, niejaki Radosław Fogiel. 
 Wydawałoby się, że osobnik, 

pochodzący z zacnej, radomskiej ro-
dziny rzemieślniczej, powinien być 
istotą myślącą. Wydawałoby się... 
 No cóż. W każdej rodzinie by-

wają czarne owce, żeby go delikatnie 
określić. Nie chcę określać go tak, jak 
na to zasługuje. Bo zniżyłbym się do 
jego poziomu. I do poziomu jego boż-

ka, specjalisty od szczucia ludzi na 
siebie. Specjalisty od niszczenia ludzi. 
Specjalisty od szantażu. I wybitnego, 
absolutnie amoralnego typa, którego 

jedynym talentem jest mistrzostwo w 
zarządzaniu strachem. Sianym zarów-

no w tworzonych przez siebie potwor-
kach politycznych, zwanych jak na 
urągowisko partiami, jak też wśród 
niektórych przeciwników. Zwłaszcza 

tych, którzy uwierzyli w jego rzekomą 
wielkość. 
 
Ale odpowiem R. Foglowi: 

 Otóż prawo stanowione jest 
dla ludzi. Podkreślam to mocno – dla 
ludzi. W państwach demokratycznych 
(może wicerzecznik słyszał, że takie 

istnieją) prawo chroni ludzi. Nawet, 
jeśli to debile. Zatem w państwie de-
mokratycznym wicerzecznik mógłby 
czuć się absolutnie bezpiecznie.  

 I choć zapewne wicerzeczniko-
wi trudno ze względów biologicznych 
zrozumieć, że kobiety to też ludzie, 
zapewniam, że tak jest.  

 
I to znacznie lepsi ludzie, niż my, 

mężczyźni. 
 Poświęcające się na ogół dla 

najbliższych. Wykonujące codziennie 
pracę na dwóch, niekiedy trzech eta-
tach. Karmiące, opierające i jeszcze 
nawet kochające swoich mężów, oj-

ców, braci, partnerów i dzieci. Nawet 
tych skretyniałych w polityce. Nawet 
te o odmiennej orientacji seksualnej. 
Niech rzecznik zasięgnie na ten temat 

informacji w przeciętnej, radomskiej 
rodzinie rzemieślniczej. Niech zapyta 
własną matkę, jak się czuje po cynicz-

nym tekście syna. 
 Ja wiem, że komuś, kto jest 
członkiem i znaczącym funkcjonariu-
szem publicznym partii rządzącej, 

trudno uwierzyć, że są obszary życia, 
których nie należy traktować w kate-
goriach politycznych.  
 Wiem, że jeśli jest się człon-

kiem partii, która w swoim niepisa-
nym programie politycznym ma po-
gardę dla zwykłego człowieka, a 
zwłaszcza pogardę dla żeńskiej części 

rodzaju ludzkiego, trudno jest pojąć, 
że w świetle prawa wszyscy ludzie są 
sobie równi.  
 A przede wszystkim, jeśli ma 

się w pogardzie prawo, to takie zacho-
wania wszystkich członków tej partii 
są swoistą normą. Tyle, że nie przy-
stającą do normalnej rzeczywistości. 

Do tej prawdziwej. 
 Z ostatnich informacji – tych 
pochodzących z portali internetowych 
wynika, że bożkowi jednak zaczął ze 

strachu zadek latać. Wypuścił na 
próbę balon z niejakim Piechą, po-
słem i wiceministrem od czegoś tam 
(chyba nawet od zdrowia). I tenże, 

ginekolog z zawodu, przyznający, że 
zanim opanowało go sumienie katolic-
kie, zdążył wykonać około tysiąca 
aborcji, był łaskaw zasygnalizować, że 

już rozpoczął z kilkoma znajomymi 
działania. Mające jakoby złagodzić 
zakaz aborcji ze względów eugenicz-
nych. Czyli będzie próba złagodzenia 

skutków, a przynajmniej medialna 
próba. Tyle, że kobiety tym razem już 
nie dadzą się nabrać. 
 Nadchodzi szybkimi krokami gru-
dzień. A grudnie w naszym kraju wbrew 

przyrodzie, bywają gorące. Czy to 1970, czy 

1981, czy nawet nieodległy 2004 (ten z 
Lepperem i Samoobroną) były gorące. I do 

tego krwawe. Dlatego boję się grudni. Bo 
jeśli kobiety nie ustąpią, a za daleko spra-

wy zaszły, żeby miały to uczynić i już sły-
chać z ich strony prymasowskie non pos-

sumus, może to być kolejny krwawy, a co 
najmniej bardzo brutalny grudzień.  

 Jeśli do tego dodamy fakt zakupu 
na początku tego roku przez policję samo-

chodów specjalnych (polewaczki) i innego 
sprzętu na doposażenie oddziałów zwartych 

policji, to prognozy są wyjątkowo podłe.  
 Na logikę teatralną – jeśli w pierw-

szym akcie sztuki na ścianie wisi strzelba, 
to znaczy, że co najmniej w ostatnim akcie 

będzie trup.  
 Zatem jeśli mamy od wiosny pole-
waczki, to w grudniu zostaną użyte. W 

zimie! 
 A w ferworze walki może zdarzyć 

się trup. Obojętnie po której stronie. I wte-
dy na pewno dojdzie do sytuacji, że trupy 

zaczną się mnożyć. Nic dziwnego – akurat 
ta władza lubi trupy. Wręcz żywi się nimi. I 

sama je produkuje. Tyle, że te trupy, to 
kiedyś żywi ludzie. Każdy z jakąś rodziną. 

Każdy z jakąś przeszłością. Każdy z jakimiś 
planami na przyszłość.  

 Tyle tylko, że ta władza dobrowol-
nie nie ustąpi. Chce trwać wiecznie. 
Na szczęście chcieć, to nie zawsze móc. 

 Dla nas wskazówka stała i nie-

zmienna – cały czas patrzeć tym zwyrod-
nialcom na ręce, notować każdy występek, 

każdą zbrodnie. I czekać na ich koniec. Bo 
ten nadejdzie. Wcześniej, niż oni sądzą. 
Może nawet wcześniej, niż my marzymy. 

 Dlaczego znów jestem optymistą? 

Ano dlatego, że tym razem „samotni faceci 

w czarnych garniturach, z których więk-
szość nie zaznała miłości z kobie-

tą” (Krzysztof Materna – w dniu wczoraj-
szym, lub dzisiaj) zadarli z kobietami. A 

ściślej z ich elitą – najlepiej wykształcony-
mi, przedsiębiorczymi, samodzielnymi, 

kochającymi i kochanymi. 
 
Trzymajmy za nie kciuki. I wspierajmy 

je w każdy możliwy sposób. 

 
 

Pozdrawiam Was,  
jak zawsze bardzo serdecznie. 

Uwagi i inwektywy –  
jak zawsze, na mój adres:  

zebek86@interia.pl 

 
Marcin Szymański 

Czy leci z nami pilot? 
Czy też samolot pilotuje pijana małpa z brzytwą w ręku? 

Ongiś, w zamierzchłej przeszłości, czytaj – w PRL, bywali różni artyści, 
którym zdarzało się prezentować zabawne i jednocześnie celne powiedzon-

ka. Jednym z nich był, wtedy jeszcze śmieszący publiczność, a dziś już 
tylko żałosny starszy pan, apologeta rządzącej ekipy, Jan Pietrzak.  

Marcin Szymański 

mailto:zebek86@interia.pl
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Odeszli od Rodziny, Przyjaciół i Kolegów 

 
MJR W ST. SPOCZ. GRZEGORZ OKOŃSKI 

1953 - 2020 
Ze smutkiem informujemy, iż w dniu 22 września 2020 r. w wieku 67 lat 

zmarł po długiej i ciężkiej chorobie nasz kolega, członek olsztyńskiego Koła SEiRP  

mjr w stanie spoczynku Grzegorz Okoński 

Cześć Jego pamięci 
Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia! 

Koło Emerytów i Rencistów Policyjnych w Olsztynie 
6 października 2020 r. spoczął na Cmentarzu Północnym w Warszawie. 

 

 

KPT. W ST. SPOCZ. GRZEGORZ KOSMAN 
1945 - 2020 

Z głębokim żalem informujemy, iż w dniu 25 września 2020 r. w wieku 75 lat 

zmarł po długiej i ciężkiej chorobie nasz kolega, członek olsztyńskiego Koła SEiRP  

kpt. w stanie spoczynku Grzegorz Kosman 

Cześć Jego pamięci 

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia! 
Koło Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Olsztynie 

2 października 2020 r. spoczął na Cmentarzu Komunalnym w Dywitach. 

 

 

NADKOM. W ST. SPOCZYNKU MAREK ŻUKOWSKI 
1948 - 2020 

Z przykrością zawiadamiam, że w d 30. 09. 2020 r. zmarł  po długiej i chorobie 
nadkomisarz w st. spoczynku ŻUKOWSKI MAREK wiceprezes Kola SEiRP w 

Wejherowie 

Cześci Jego pamięci! 

Pogrzeb odbył się w d.. 03.11.2020 r. o godzinie 11.00 w  Rumi w kościele na 

ul. Fredry. 
Koło Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Wejherowie 

 
 

MIROSŁAW ODYNIECKI 
1947 - 2020 

W dniu 22 października 2020 roku o godz. 16.40 nasz kolega i członek wejherowskiego Koła 

SEiRP Mirosław Odyniecki, odszedł na wieczną wartę. 

Ś.P. Mirosław Odyniecki był literatem, dziennikarzem i animatorem kultury. Urodził się 15 lu-
tego  19 47 roku w Wejherowie. Regina Osowicka w „Bedekerze Wejherowskim” przypomina, że 

wejherowianin „pracował w wielu zawodach (nauczyciel, kierownik klubu „Drzewiarz”, robot-

nik, klezmer, milicjant, sekretarz komitetu partii, instruktor sportowy, dziennikarze)”. 

- Debiutował w 1966 roku na łamach tygodnika „Filipinka”, wygrywając konkurs na opowiada-

nie. Publikował w prasie, głównie wiersze i opowiadania, od „Liter” do „Punktu”. W latach 1993
-1999 był redaktorem naczelnym „Kuriera Wejherowskiego”, potem, do połowy 2005 roku, 

dziennikarzem „Głosu Wybrzeża” - czytamy w „Bedekerze Wejherowskim”. 

W swoim dorobku wejherowianin ma również wydane tomiki wierszy. Pierwszy wyszedł w 1994 

roku i był zatytułowany „Akt bezbronności”  

rodzinie, przyjaciołom, znajomym i współpracownikom Pana Mirosława składamy najszczersze 

kondolencje. 
 Msza św. w  Kościele  Leona przy rondzie w Wejherowie o godzx.9.30 w dniu 27.10.2020 r. a 

po mszy pogrzeb na cmentarz w Wejherowie 

Koło Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Wejherowie 
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JAK ROŻA LUKSEMBURG I 
KONSTANTY ROKOSSOWSKI  
W ŚWIĘTĄ RÓŻĘ Z VITERBO 
ZOSTALI PRZEMIENIENI 

W poniedziałek punkt pierwszy  
  i ostatni sesji  
Poświęcony był tylko kołtuńskiej 
   obsesji  
Odkomuszania miasta, ulic,  
  parków, placów  
Z nazw i nazwisk wyklętych. 
Wcześniej wielu czasu  
Tej sprawie poświęcono.  
Władzy się zdawało, 
Że jest już zakończona.... 
- Nie wiem, jak się stało  
- Przewodniczący Kuchta miał  
  pąsowe lica  

- Że nam Róży Luksemburg  
  umknęła ulica. 
Dlatego nadzwyczajną dziś  
  zwołałem sesję, 
Bo to ostatni bastion złej  
 przeszłości w mieście. 
 Nie ostatni - zaprzeczył lider opo-

zycji  
- Macie poważne luki  
  w waszej erudycji. - 
Tu prychnął, jakby wątpił w nią  
  u nich w ogóle, 
 Uprzejmie więc was teraz o tym 
   informuję, 
Że nasza straż pożarna,  
  i to nie jest mara, 
Ukazem powołana została  
    za cara. 
Za cara?!... 
To oznacza przez ruskich  
  stworzenie!  
Radny Puklerz Dominik kipiał  
  oburzeniem.  
- A jak ruska, i cara,  
  to też prawosławna, 
Przyznam, że wyczuwałem przez 
  skórę od dawna,  

Iż bardzo obciążona jest grzechem 

   przeszłości. 
W peerelu nie miała żadnych  
   wątpliwości, 
Komu służy, pożary ochoczo  
    gasiła, 
I się kolaboracji wcale  
   nie wstydziła. 
Wnoszę, by tej lewackiej  
 hydrze łeb ukręcić  
Jej remizy i auta solidnie  
   wyświęcić, 
Egzorcyzmy odprawić,  
 a starym strażakom  

Zabrać emerytury, komuszym  
   łajdakom! 
-Ten wniosek jest istotny  

  i wart rozpatrzenia 
 Stwierdziła Płaczka.  
- Patrzcie ile do zrobienia  
Jest jeszcze, żeby miastu dobre  
   imię zwrócić 
I prawdę historyczną,  
  tę naszą narzucić. 
Dziś jednak pozostańmy  
  tylko przy ulicy  
To najpilniejsza sprawa,  
 czas bardzo się liczy.  
Musimy dziś koniecznie  
  nadać nowe imię. 
 Najlepiej jakiejś świętej  
- Macałek Balbinie  
Słów trzeba niezbyt wiele,  
żeby w lot chwyciła. 
 Mnie święta Apolonia  
  dawno się marzyła, 
To patronka dentystów,  
 mnie wciąż bolą zęby 
 Powiedz, niech ząbek czosnku  
  wpakuje do gęby - 
Syknęła Płaczka,  

Kuchta już chciał to przekazać, 
Płaczka dała mu sójkę,  
  zaczęła przemawiać. 
 Czasem się trzeba liczyć  
  z tak zwaną opinią, 
I tak zwaną publiczną.  
Ona jest sprężyną 

Jak nas widzą.  
Oceny ostro na dół lecą. 
Napisy na parkanach,  
 które miasto szpecą,  
Dowodzą, że zaczyna  
 ludność mieć pretensje, 
Za zmiany ulic także,  
 bowiem konsekwencje  
Finansowe, i znaczne,  
  jednakże ponosi... 
 No i dobrze, przy urnach  
  was za to wykosi! 
Z opozycyjnej ławy dobiegł  
   głos radosny. 
Płaczka skrzywiła usta. 
- Zredukować koszty  
Tej akcji to konieczność.  
Zmianę trzeba zrobić, 
Więc musimy się nad  
 tym dzisiaj zastanowić, 

By przemiana ulicy  

nic nie kosztowała. 
-Jeśli państwo pozwolą!  
- Krępa nie czekała  
Na zgodę.  
I natychmiast sprawę wyłożyła. 
-Ja bym zbiórkę publiczną  
 w mieście ogłosiła.  
Wyjaśniła powody,  
  dała motywację... 
 Pani Krępa, jak zwykle,  
 także tu ma rację  
- Poparł ją radny Bobek.  
Ale opozycja  

Zbiórkę głośno wyśmiała. 
 Wasza propozycja 
Chce znów mieszkańcom miasta 

  wyczyścić kieszenie. 
 Krzyknął Stefan Bibuła. 
 Niezbyt sobie cenię  
Te krytyczne okrzyki pana  
z lewej ławy, 
 Zerwał się Wacek Bobek.  
- To przykład jaskrawy  
Warcholstwa...  
Brak programu, tylko protestacje. 
 Pan Bibuła niestety  
 ma tym razem rację  
- Rzekła burmistrz ponuro,  
 rozwścieczając Bobka. 
 Musimy się złotego dziś  
  doszukać środka. 
By nazwę tej ulicy  
 małym kosztem zmienić. 
Wysiłek ław rządzących  
  należy docenić, 
Siedem godzin radzili,  
 jak problem rozwiązać  
Już resztką sił ciągnęli,  
 już się mieli poddać, 
Wziąć zasłużone diety  

  i wrócić do domu, 
Gdy Krępa wykrzyknęła  
  niemal z siłą gromu 
 Jeśli państwo pozwolą!... 
Przypomniałam sobie, 
Ze w brewiarzu czytałam  
  o zacnej osobie, 

Świętej Róży z Viterbo, z trzyna-
stego wieku. 
Od Luksemburga żyła  
  nie bardzo daleko, 
Bo we Francji… 
Zrobimy niewielkie działanie, 
Zmienimy jedną w drugą  
  i nazwa zostanie, 
Będzie Róża Luksemburg,  
 w domyśle z Viterbo.  
Krępa się podnieciła  
  i kończyła z werwą. 
 Dwie Róże, Luksemburgi  
  też się nakładają, 
Patronki zmiana będzie,  
mieszkańcy nie dają  
Ni grosza.  
Wilk jest syty oraz owca cała… 
Propozycja się władzy  
  bardzo spodobała. 

(Ciąg dalszy na stronie 54) 
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Zaczęto uroczystość  
 przemiany planować  
By ulicy świętości  
 jak najszybciej dodać. 
Ustalono — w niedzielę  
 odbędzie się gala  
I orkiestra strażacka  
  będzie przygrywała. 
 Najpierw msza, potem  
przemarsz w radosnym pochodzie  
- Kuchta wreszcie głos zabrał,  
  dając znak o sobie. 

 Trzeba też ściągnąć wszystkie 
 poczty sztandarowe, 
 Uczniów i przedszkolaków... 

-Ja to sprawnie zrobię,  
Patriotyzmu lekcja bardzo  
 im się przyda  
 - Stwierdziła pani Pitek. 
- To już wszystko chyba... 
 Burmistrz chciała pospiesznie  
 zakończyć naradę,  
Gdy Bobek podniósł ważną  
 jeszcze jedną sprawę: 
 W kościele bywam często,  
  i czytam broszury... 
Różne takie... no, święte.. . 
Ale rzadko który  
Człek o tej świętej słyszał,  
  ja bynajmniej wcale. 
Może by ją przybliżyć ludziom  
  na tej gali  
Niech wiedzą, kto teraz został  
   ich patronką. 
Płaksa Krępie to zleca. - Powiesz 
o tym słonko?... 
 Jeśli państwo pozwolą...  
  wyszczerzyła zęby 
A Bobek wciąż nadawał,  

  nie zamykał gęby, 
W którą Płaczka chęć miała na 
odlew przywalić. 
Na stronę bardzo szybko chciała 
się oddalić, 
Kolana zaciskała,  
  a ten wciąż gardłuje. 

 Ważnego elementu  
  jeszcze tu brakuje. 
Na imprezie mieć obraz świętej  
   by się zdało, 
 Choćby jej podobieństwo  
  by się nam przydało, 
Bo ona nietutejsza...  
 Ludzie jej nie znają... 
Nadto obrazy świętych  
  splendoru dodają. 
 Ja to zrobię - rzekł Dzyndzel  
 - w tempie ekspresowym. 
 No to i chwała Bogu,  
 problem mamy z głowy - 
Płaczka Dzyndzla serdecznie  
  poklepała w ramię. 
-Jeśli dobrze się sprawisz,  
 to premię dostaniesz. 
 Mieszka u nas pacykarz,  
  ciągle jest na ssaniu, 

Ale temu małemu  
  podoła zadaniu. 
Leży tu gdzieś na strychu  
 Kostek Rokossowski,  
Zaplątał się w starociach.  
Malarz zrobi włoski  
Długie, wzrok pozostawi,  
bo jest w nim natchnienie, 
A to w świętych obrazach  
 jest w najwyższej cenie. 
Pagony zamaluje, wyłogi, ordery, 
I będziemy mieć świętą  
  od jasnej cholery! 

 Dzyndzel, od twych porównań  
 robi mi się słabo  
Podejdź raz do problemu  

 z należną powagą  
- Jęknęła pani burmistrz  
- Tak by to zostało?... 
 Nie, nie - zaprzeczył Dzyndzel. - 
To jeszcze za mało.  
Kostek usta miał takie,  
jak wiśnie dojrzałe, 
Świętej to nie przystoi. Usta będą 
małe, 
Zaciśnięte...  
Już kumam, czyje dać jej wargi. 
Naszej pani z pałacu... 
Dzyndzel byłby martwy  
Gdyby spojrzenie Płaczki  
 zabić było w stanie.  
Pospiesznie się wycofał. 
- Dodam jedno zdanie, 
Że dużą aureolę rzuci się  
  nad głową  
I będziemy mieć obraz ze świętą 
   osobą. 
 Popieram - krzyknął Bobek. -  
 takie rozwiązanie  
Z problemu nas uwolni,  

 nadzwyczaj jest tanie. 
Nie będziemy obrazu świętej  
   poszukiwać 
Po świecie.  
A ponadto może się nam przydać 
Na przykład, gdy prezydent  
 zechce nas odwiedzić. 

 Mogłaby też i święta  
 mieszkańców nawiedzić - 
Balbinie Macałkowej  
  oczy zajaśniały - 
Te wizyty by ludziom bardzo się 
  przydały  
Przede wszystkim wpłynęły na  
 większe morale  
Niektórych naszych ziomków... 
- Sądząc po zapale  
Państwa - stwierdziła burmistrz - 
  to mam akceptację 
Do wszczęcia akcji „Święta”... 
Dostała owację. 
Zgodnie z planem galówka  
się wielka odbyła  
Ulica szyld z komuszej  
na świętą zmieniła. 
Obraz Róży ogromnie  
   był adorowany  

Nikt na portrecie żadnej  
 nie poznał przemiany. 
Dzyndzel za sprytny pomysł  
 dobrą dostał premię,  
A nabożni wyznawcy  
  hołd oddają ściemie. 
 

Janusz Maciej Jastrzębski 

(Ciąg dalszy ze strony 53) 

Szanowni Państwo! 

Niebawem kończymy przedruk 
poetyckich opowieści o kołtunerii 
polskiej. Opowieści z kluczem, 
opowieści na poły prześmiewczej, 
z goryczą ukrytą gdzieś tam głę-
boko w sercu, pisanych. Z przy-
krością niemal i zaskoczeniem, że 
do czegoś takiego w Polsce do-
szło. 
Kończymy niebawem, by zapo-
znać Szanownych Państwa z cał-
kiem innym w treści, a w podob-
nej satyrycznej formie utrzyma-
nej „Różnych smakach miłości” z 
podtytułem „Miód i piołun”. 
Zapraszam do lektur. Ja już 
wiem co to za smaki! 
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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: Monument poległych milicjantów 
Cmentarz Komunalny w Olsztynie 

/foto. Bogdan Micek/ 

Adres do korespondencji: 
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie 

Sekcja Socjalna 

ul. Partyzantów 6/8 

10-950 Olsztyn 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych 

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie 

Informuje: 

Merytoryczne posiedzenia tego gremium (w pełnym składzie) odbywają się: 
W każdą drugą („nie świąteczną”) środę miesiąca w godz. 10.00-12.00. 

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

pełnią dyżury w godz. 10.00-12.00 

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-pa%C5%BAdziernik-10_-2020.pdf 

https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/galerie-
zdjec/73861,Nowy-201-numer-quotInformatora-KWP-w-

Olsztyniequot.html 

https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/BI%2010%20(100)%202020.pdf 

https://www.gazetasenior.pl/wp-content/uploads/2020/09/Gazeta-Senior-pa%C5%BAdziernik-10_-2020.pdf
https://www.gazetasenior.pl/wp-content/uploads/2020/09/Gazeta-Senior-pa%C5%BAdziernik-10_-2020.pdf
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/BI%2010%20(100)%202020.pdf

