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OD REDAKTORA 
W sprawie technicznych warunków publikowania informacji prasowych. 

Zwracam się do Autorów i Korespondentów z uprzejmą prośbą o przesyłanie 
prac oraz materiałów, w celu ich publikacji, na dwa adresy równocześnie: 

1. ebiuletyn@seirp.pl 

2. sekretariat@seirp.pl  

Uprzejmie również proszę o uwzględnianie następujących kryteriów oraz 
warunków technicznych materiałów przeznaczonych do publikowania: 

 pliki fotograficzne - format JPG, rozdzielczość do 300 kilobajtów, 

 pliki tekstowe Microsoft Word Document (typu: doc.) – w formatach: 

• tekst standardowy 
• czcionka: Times New Roman, styl: normalny, rozmiar: 10-12 
• odstępy między znakami: standardowe, pojedyncze 
• akapit: tekst wyjustowany 
• rozmiar papieru: A-4, standardowy 
• orientacja pionowa 
• marginesy: góra:1,6, dół:2,5, lewy:2,5, prawy:2,5 cm, 

 materiały winny wskazywać rodzaj medium, do którego adresowana jest 
publikacja (strona internetowa, biuletyn) oraz zawierać informacje o 
autorach prac, wskazanie identyfikacji organizacyjnej, nazwy Zarządu 
Wojewódzkiego lub Okręgowego, 

 odpowiedzialność za naruszenie postanowień prawa prasowego i 
autorskiego spoczywa na autorach przesyłanych materiałów. 

 
Redaktor 

  

mailto:ebiuletyn@seirp.pl
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ZARZĄD GŁÓWNY 

LIST JUBILEUSZOWY  
PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

 
Warszawa, 16 lipca 2020 roku 

Koleżanki i Koledzy, Członkowie Stowarzyszenia, 
Sympatycy, 

Drodzy Emeryci i Renciści wraz z Rodzinami, 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych ma 
30 lat! 

Mjr w st. spocz. Adam Chatliński i skupiona wokół niego 
grupa inicjatywna w Szczecinie sprawili, że Stowarzyszenie 
powstało, a inni ludzie dobrej woli podjęli trud pracy na rzecz 
i dla dobra naszego środowiska. 
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Wielu z nich nie ma już wśród nas i szczególnie teraz, w 
rocznicę naszego istnienia – wracamy do nich myślą.  
Od nich właśnie przejęliśmy wspólnotę, którą założyli, a my 
przekażemy ją naszym następcom. 

Dzień 16 lipca 1990 r., w którym sąd zarejestrował 
Stowarzyszenie to symboliczna data naszego powstania.  

Tamten czas był trudny z uwagi na przemiany ustrojowe 
w Państwie, które odcisnęły się nie tylko na losach wielu 
naszych rodzin, ale i na naszej drodze zawodowej – rodząc 
nadzieję, ale i obawy o przyszłość. 

Niestety, okres minionych 30 lat nie złagodził tych obaw, 
gdyż dwukrotnie sięgnięto po emerytury i renty - 
wypracowane, często z narażeniem zdrowia i życia. Pozostali 
z nas, którym świadczeń nie odebrano nie pozostają obojętni 
na los dotkniętych ubóstwem. 

Nasze Stowarzyszenie skupia obecnie ponad 20 tysięcy 
członków. W Statucie zapisaliśmy, że będziemy dbać o 
członków Stowarzyszenia i integrować nasze środowisko – i 
to robimy. 

Nie zawsze jest to łatwe, gdyż my sami, jako emeryci i 
renciści często potrzebujemy opieki – to jednak wiemy, że 
już choćby sama świadomość przynależności do 
Stowarzyszenia daje poczucie wspólnoty, a spotkania z 
koleżankami i kolegami to czasem więcej niż najlepszy lek. 
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Koleżanki i Koledzy, Przyjaciele, wiele i wielu z nas, 
bezinteresownie poświęca własny czas, na rzecz innych. Nie 
zawsze przychodzi nam działać w przyjaznym środowisku, 
proszę jednak nie ustawajmy, bo nie ma nic ważniejszego niż 
pomoc drugiemu człowiekowi i nigdy nie traćmy tego celu z 
pola widzenia. 

 

Dziękuję wszystkim, którzy ciężko pracują w ramach 
naszych struktur, dziękuję za bezinteresowność, 
cierpliwość, za to że nie dajecie się zniechęcić i bronicie 
naszego dobrego imienia. 

Życzę nam wszystkim długich lat w zdrowiu, 
pokrzywdzonym życzę doczekania sprawiedliwego 
rozstrzygnięcia ich spraw. 

Jeszcze będzie przepięknie! 

Antoni Duda   
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POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO SEIRP 

W dniach 29-30 czerwca 2020 roku, w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego, Oddział Poświętne w Płońsku odbyły się posiedzenia 
Prezydium oraz Zarządu Głównego SEiRP. Prowadzącym obrady był 
Prezes Antoni Duda, a protokolantem Sekretarz Piotr Styczyński. 
Otwarcia obrad dokonał Prezes Antoni. Duda, który poinformował o trybie 
zwołania posiedzenia i jego celach. 

Po przyjęciu porządku obrad oraz wyborze Komisji Uchwał i Wniosków 
Piotr Styczyński omówił protokół z posiedzenia ZG SEiRP z dnia 19 
września 2019 roku w Płońsku. 

W dalszej kolejności Katarzyna 
Chodorowska – Główna Księgowa 
SEiRP przedstawiła informację 
finansową za rok 2019, roczne 
sprawozdanie finansowe i 
wykonanie budżetu oraz preliminarz 
budżetowy na 2020 rok. Podjęto 
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uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za 
2019 rok, w sprawie przeznaczenia zysku za 2019 rok, w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2019 rok, 
jako Organizacji Pożytku Publicznego oraz w sprawie przyjęcia budżetu 
na 2020 rok. 

Podjęto uchwałę w sprawie dofinansowania przedsięwzięć 
podejmowanych w Zarządach i Kołach SEiRP, w tym dla: 

− ZOW SEiRP w Olsztynie – na dofinansowanie Olsztyńskiego 
Biuletynu Informacyjnego, 

− ZOW SEiRP w Bydgoszczy – na dofinansowanie sztandarów dla 
Komend Policji w Radziejowie i Sępolnie Krajeńskim, 

− Kół w SEiRP w Tarnobrzegu i Stalowej Woli na obchody XXX-lecia 
SEiRP, 

− Koła SEiRP w Wadowicach – na cykliczne zawody wędkarskie oraz 
obchody „Dnia Seniora”.  

Podjęto uchwałę o odstąpieniu od organizacji obchodów XXX-lecia SEiRP 
zaplanowanych na 2-3 października 2020 roku w Szczecinie – ze względu 
na pandemię Covid-19. 

Mając na uwadze wniosek Zdzisława Kąpy – członka Koła SEiRP w 
Jeleniej Górze podjęto uchwałę w sprawie udziału SEiRP w postępowaniu 
administracyjnym toczącym się przed Wojewódzkim Sądem 
Administracyjnym w Warszawie dot. Zdzisława Kąpy. 

Uchwalono zmiany wzorów: 
wniosku o nadanie 
wyróżnienia, legitymacji za 
Wybitne Osiągnięcia dla 
SEiRP, Dyplomu do Odznaki 
za Zasługi dla SEiRP i 
Dyplomu Uznania. 

W związku z wyczerpaniem 
możliwości modyfikacji 
strony internetowej SEiRP i 
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koniecznością dostosowania jej do aktualnych standardów podjęto 
uchwałę o jej rewitalizacji. 

Kolejnymi uchwałami przyznano wyróżnienia: 

− Odznakę za wybitne osiągnięcia dla SEiRP – otrzymało ją 190 osób, 

− Odznakę za zasługi dla SEiRP z Dyplomem – otrzymało ją 258 osób, 

− Dyplom Uznania – otrzymało go 73 osoby.  

Nadano tytuły: 

− Honorowego Prezesa Zarządu Koła SEiRP w Dębicy – Zdzisławowi 
Bulanowskiemu, 

− Honorowego Sekretarza Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej SEiRP w 
Rzeszowie – Barbarze Ferszt. 
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W związku z wyeksploatowaniem sprzętu techniki biurowej podjęto 
decyzję o zakupie nowego sprzętu na potrzeby biura Zarządu Głównego 
SEiRP. 

Idąc z duchem czasu podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Prezesa 
ZG SEiRP, w sytuacjach niecierpiących zwłoki i w sytuacji ograniczeń 
związanych z pandemią wirusa SARS CoV-2 do zwoływania posiedzenia 
Zarządu Głównego SEiRP w trybie elektronicznym. 

Ważną podjętą uchwałą było podjęcie działań zmierzających do ustalenia 
prawidłowości postępowania Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w 



12 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 7 (97) 2020 

zakresie naliczania świadczeń dla emerytów i rencistów objętych 
nowelizacją „ustawy zaopatrzeniowej” z dnia 16 grudnia 2016 roku, ze 
szczególnym uwzględnieniem waloryzacji rent i emerytur. 

Postanowiono przedłużyć czas zbiórki elektronicznej na rzecz Józefy 
Rutkowskiej do 31 grudnia 2020 roku, a w sprawie zagospodarowania 
środków zebranych w ramach tej zbiórki powołano Zespół w składzie: 
Paweł Masłowski, Marianna Biernacka i Kazimierz Tarasek. 

Zobowiązano Prezydium ZG SEiRP do podjęcia negocjacji z 
ubezpieczycielami w celu uzgodnienia korzystniejszych warunków 
ubezpieczenia dla członków SEiRP i ich rodzin. 
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Bardzo ważną uchwałą, podjętą bez głosu sprzeciwu, była uchwała w 
sprawie zawieszenia członkostwa SEiRP w Federacji Stowarzyszeń Służb 
Mundurowych. Na czas zawieszenia członkostwa Zarząd Główny SEiRP 
upoważnił Prezesa Antoniego Dudę do reprezentowania interesów SEiRP 
wobec władz Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych 

Po wyczerpaniu tematyki, podsumowania i zamknięcia obrad dokonał 
Prezes Antoni Duda. 

Piotr Styczyński – Sekretarz ZG SEiRP 
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USTAWA REPRESYJNA 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych członków poszukujących 
szansy na uzyskanie postępu w walce z szykanami ustawy represyjnej, 
Zarząd Główny SEiRP postanowił kontynuować pozytywne 
doświadczenia związane z udziałem przedstawicieli SEiRP w procesach 
lustracyjnych, a także wykorzystać możliwość wstąpienia do postępowań 
ubezpieczeniowych i administracyjnych. 

Członkowie ZG SEiRP rozpatrzyli wniosek Zdzisława Kąpy i uwzględnili 
rekomendacje Prezydium ZG SEiRP /decyzja nr 8 z 29 czerwca 2020 
roku/ i jednogłośnie przyjęli uchwałę nr 7 VIII ZG 2020 w sprawie udziału 
SEiRP w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w 
Warszawie, sygn. akt: IV SA/Wa 669/20, ze skargi Zdzisława Kąpy, 
ustanawiając pełnomocnikiem SEiRP prof. Andrzeja Bałandynowicza. 
Trzeba przypomnieć, że Pan Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz 
zgodził się pro bono reprezentować Stowarzyszenie Emerytów i 
Rencistów Policyjnych w charakterze przedstawiciela SEiRP w procesie 
lustracyjnym, a także w procesie cywilnym. 

Kontynuując obrady w tej sekwencji, ZG SEiRP przyjął uchwałę nr 
8/VIII/ZG/2020 w sprawie upoważnienia dla Prezesa ZG SEiRP do 
wydawania pełnomocnictw w zakresie reprezentowania Stowarzyszenia 
przed Sądami w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych. 
Uchwała ta otwiera możliwość do wnioskowania do właściwych sądów o 
udział Stowarzyszenia i naszych przedstawicieli w postępowaniach 
toczących się przed sądami cywilnymi, administracyjnymi i karnymi. 
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EKWIWALENT ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP 
(STAN NA 22 LIPCA 2020R.) 

Problematyką ekwiwalentu zajmujemy się już ponad 20 miesięcy. 
Konsekwentna postawa naszych Koleżanek i Kolegów, do której na naszej 
stronie zachęcaliśmy od początku, zaczyna przynosić efekty. 

Wielokrotnie do biura ZG SEiRP docierały też głosy emerytów/rencistów, 
którzy czuli się bezradni wobec faktu uchylania się organu od wydania 
decyzji i którzy kończyli "walkę o swoje" na etapie wzajemnej wymiany 
kilku pism. Dlatego po raz kolejny zachęcamy Państwa do skorzystania z 
"mapy drogowej" w sprawie wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany 
urlop, która znajduje się na stronie ZG SEiRP 

https://www.seirp.pl/ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop 

gdyż podążanie nią po niej krok po kroku pozwala przybliżyć się do celu 
w postaci odzyskania należnego świadczenia. 

Dlatego też, po raz kolejny przypominamy o możliwości złożenia wniosku 
o wyrównanie /lub wypłatę/ ekwiwalentu za niewykorzystany urlop 
wszystkim policjantom zwolnionym po 19 października 2001 roku. Wzór 
wniosku znajdziesz na naszej stronie: 

https://www.seirp.pl/ii_-mapa-drogowa-%E2%80%93-wzory-pism. 

Dla ułatwienia wzór ten publikujemy w całości poniżej. 

Cieszy nas, że Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, po raz kolejny 
potwierdza linię orzeczniczą wojewódzkich sądów administracyjnych w 
sprawie wypłaty wyrównania ekwiwalentu. Dotychczas w Centralnej Bazie 
Orzeczeń Sądów Administracyjnych: 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query 

opublikowano ponad 260 wyroków sądów administracyjnych dot. skarg 
policjantów na decyzje /odmowy, bezczynność/ w sprawie wypłaty 
wyrównania ekwiwalentu. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie sygn. 
akt I OSK 3155/19,  po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2020 r. na posiedzeniu 
niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Krakowie od wyroku Wojewódzkiego Sądu 

https://www.seirp.pl/ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop
https://www.seirp.pl/ii_-mapa-drogowa-%E2%80%93-wzory-pism
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query
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Administracyjnego w Krakowie z dnia 11 września 2019 r. sygn. akt III 
SA/Kr 585/19 w sprawie ze skargi S. T. na decyzję Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Krakowie z dnia [...] kwietnia 2019 r., nr [...] w 
przedmiocie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oddalił skargę 
kasacyjną. 

Wyroki NSA i kolejne dziesiątki wyroków wojewódzkich sądów 
administracyjnych potwierdzają też słuszność naszego stanowiska, które 
przekazaliśmy Komendantowi Głównemu Policji 17 grudnia 2018 roku, 
kończąc je stwierdzeniem /cytat/:  

„W świetle powyższego, za całkowicie błędną uważamy praktykę 
odsyłającą wnioskodawców do sądu cywilnego, a także inne równie 
wymyślne dezinformacje. O braku rozsądku takich wskazówek, 
udzielanych w dodatku przez osoby nieuprawnione, może świadczyć 
chociażby koszt kilkudziesięciu tysięcy procesów, zarówno dla Policji jak i 
zwolnionych policjantów, który mógłby przekroczyć kwotę rzeczywistych 
zobowiązań. Zwłoka w realizacji tego roszczenia wpłynie również 
niekorzystnie na kumulację prawa do należnych odsetek. 

Niezrozumiałe wydają się również pisma wskazujące na 
przedawnienie roszczenia, z którym nie mamy tutaj do czynienia. Jasno 
do tej kwestii odniósł się m. in. Sąd Najwyższy, stwierdzając, że 
roszczenie staje się wymagalne wówczas, kiedy wierzyciel może 
skutecznie żądać od dłużnika zadośćuczynienia jego roszczeniu (tak wyr. 
SN z dnia 12 lutego 1991 r., III CRN 500/90, OSN 1992, nr 7-8, poz. 137). 

Żartobliwie mówiąc, analiza nadsyłanych odpowiedzi wskazuje na 
obowiązywanie w Polsce różnych porządków prawnych zależnych od 
położenia geograficznego województwa i poziomu znajomości procedur 
administracyjnych przez aparat pomocniczy organów Policji i samych 
piastunów tych organów. Biorąc rzecz na poważnie, wydaje się że nie 
powinno być takich problemów, gdyż mamy jeden kodeks postępowania 
administracyjnego i ugruntowaną wiedzę o tym, że sprawy ze stosunku 
służbowego, a z taką niewątpliwie mamy do czynienia, mają charakter 
administracyjno-prawny. Podsumowując należy stwierdzić, że w 
przypadku uznania roszczenia, naliczenia i wypłaty wyrównania 
ekwiwalentu mamy do czynienia z prostą czynnością materialno-
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techniczną, natomiast w przypadku odmowy /do której w tych 
przypadkach nie ma podstaw/ – niezbędne jest wydanie decyzji odmownej 
która otworzy drogę do drugo-instancyjnej skargi administracyjnej i 
umożliwi kontrolę sądu administracyjnego. 

Panie Komendancie, liczba napływających skarg w tej sprawie 
rośnie lawinowo, stąd nasza prośba o pilne uregulowanie tej kwestii w 
sposób zgodny z prawem i z korzyścią dla wszystkich podmiotów 
zainteresowanych wypłatą wyrównania ekwiwalentu, w tym dla samej 
Policji, która może zaoszczędzić na należnych wnioskodawcom 
odsetkach.”. 

Mamy satysfakcję. Jest ona niestety bardzo gorzka. Mimo kilkuset 
wyroków, obstrukcja organów Policji trwa. Wpisuje się w generalny 
stosunek instytucji państwa do prawa. 

Link do aktualnych treści dot. ekwiwalentu na naszej stronie: 

https://www.seirp.pl/ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop 

  

https://www.seirp.pl/ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop
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Wzór wniosku o wyrównanie ekwiwalentu za 
niewykorzystany urlop 

 
Przed sporządzeniem wniosku proszę zapoznać się z „mapą drogową”, link: 

https://www.seirp.pl/ii_-mapa-drogowa-%E2%80%93-wzory-pism 

 
………….., dnia………r. 

 
Imię, nazwisko, 
adres ………………… 

 
Pan …………………….  

 
KOMENDANT     

(Powiatowy, Miejski, Wojewódzki, 
 Stołeczny, Główny) POLICJI  

 
WNIOSEK 

o wyrównanie wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop  
W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 
r. w sprawie sygn. akt K 7/15 opublikowanym dnia 06 listopada 2018 r. (Dz. U.  
2018 poz. 2102) dotyczącym art. 115a ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 r. o Policji 
(Dz. U. 2019, poz. 161, ze zm.), wnoszę o wypłatę brakującej części 
przysługującego mi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (i 
urlop dodatkowy) w łącznym wymiarze ……………... dni. 

UZASADNIENIE 

Służbę w Komendzie ………… (ostatnie miejsce służby) Policji pełniłam/łem do 
dnia …………… r. Zostałam/łem zwolniona/y ze służby w …………… z dniem 
……………………. na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy o Policji w związku 
nabyciem prawa do emerytury (wskazanie innych  podstaw znajduje się w art. 41 
ust. 1 i 2 ustawy o Policji lub proszę odszukać we własnych dokumentach). 
Po zwolnieniu ze służby został mi wypłacony, na podstawie art. 115a ustawy o 

https://www.seirp.pl/ii_-mapa-drogowa-%E2%80%93-wzory-pism
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Policji, ekwiwalent pieniężny za ……………... dni niewykorzystanego urlopu 
wypoczynkowego (i urlopu dodatkowego). Należny ekwiwalent ustalono w 
wysokości 1/30 części miesięcznego uposażenia za jeden dzień 
niewykorzystanego urlopu. W wyroku z dnia 30 października 2018 r., w sprawie 
sygn. akt K 7/15, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis art. 115a ustawy o 
Policji w zakresie, w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za jeden 
dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego i dodatkowego jest 
niezgodny z art. 66 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 zdanie drugie Konstytucji RP, 
gdyż powoduje, że za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypłacony zostaje 
ekwiwalent odpowiadający jedynie 73% dziennego uposażenia, czego nie można 
uznać za rekompensatę ekwiwalentną.  
W związku z powyższym dotychczas wypłacony mi ekwiwalent za 
niewykorzystany urlop jest niepełny.  
Prawo do ekwiwalentu wynika z ustawy o Policji i jego realizacja następuje w 
drodze czynności materialno-technicznej, a więc nie wymaga podjęcia decyzji. 
Jedynie odmowa jego wypłacenia następuje w drodze decyzji administracyjnej 
(wyrok NSA z 15.04.2014, sygn. akt I OSK 542/13, Lex nr 1798154).  
Mając na uwadze powyższe wnoszę jak w sentencji o wypłatę pozostałej części 
należnego mi świadczenia, tj. w wysokości 27% dziennego uposażenia za każdy 
dzień niewykorzystanego urlopu (jako różnicy pomiędzy kwotą mi wypłaconą, a 
kwotą należną, aby świadczenie to miało charakter rzeczywistego ekwiwalentu 
za niewykorzystany urlop, zgodnie z wytycznymi Trybunału). 
Wskazuję przy tym, że wobec faktu, iż wymienionym powyżej wyrokiem 
Trybunał Konstytucyjny wyeliminował z obrotu prawnego jedynie fragment art. 
115a ustawy o Policji określający wymiar 1/30 części miesięcznego uposażenia 
jako stanowiący ekwiwalent za urlop. Jednocześnie w sposób precyzyjny 
wskazał, że tak wyliczone świadczenie nie stanowi ekwiwalentu, stanowiąc 
jedynie 73% dziennego uposażenia. Przyjąć więc należy, że obecna treść przepisu 
w zestawieniu z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego stanowią wystarczającą 
podstawę do wypłaty pozostałej części ekwiwalentu za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy.  
Ponadto Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku wyinterpretował z 
przepisów art. 66 ust. 2 Konstytucji oraz art. 115a ustawy o Policji normę prawną, 
zgodnie z którą świadczeniem ekwiwalentnym za przepracowany dzień urlopu 
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jest wynagrodzenie funkcjonariusza za jeden dzień roboczy.  

Liczba dni roboczych w każdym roku kalendarzowym jest możliwa do ustalenia 
w oparciu o kalendarz na dany rok i przepisy ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o 
dniach wolnych od pracy (Dz. U. 2015 r. poz. 90 ze. zm.). Z kolei pobierane 
przeze mnie wynagrodzenie należy do danych posiadanych przez organ policyjny. 

Jakiekolwiek wątpliwości co do sposobu, w jaki współczynnik dni roboczych 
powinien zostać ustalony nie mogą uniemożliwiać realizacji gwarantowanego art. 
66 ust. 2 Konstytucji RP prawa funkcjonariuszy Policji do urlopu 
wypoczynkowego w formie ekwiwalentu z tytułu jego niewykorzystania. Nie jest 
należytą realizacją tego prawa dokonanie w przeszłości wypłaty ekwiwalentu w 
wysokości ustalonej w oparciu o przepis uznany przez Trybunał za 
niekonstytucyjny. 

Ponadto dopiero wejście w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 
października 2018 r. (sygn. akt K 7/15) zrodziło po mojej stronie uprawnienie do 
tego, by domagać się uzupełnienia wypłaconego już uprzednio ekwiwalentu do 
wysokości odpowiadającej konstytucyjnym regulacjom. A więc moje roszczenie 
nie przedawniło się, gdyż przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego 
roszczenie to nie istniało i ew. wcześniejsze domaganie się wyrównania 
ekwiwalentu byłoby bezcelowe.  

Dodam także, że w orzecznictwie utarło się, że pozbawienie przez Trybunał 
Konstytucyjny normy prawnej domniemania konstytucyjności powoduje 
wyeliminowanie tej normy od początku jej obowiązywania (jeśli Trybunał nie 
orzeknie inaczej). Nie ma zatem żadnych prawnych przesłanek, by ew. ograniczyć 
moje uprawnienie do uzyskania pełnego, odpowiadającego wymogom 
konstytucyjnym ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. 

Jednocześnie proszę o spowodowanie przelania obliczonej w drodze czynności 
materialno-technicznej kwoty na mój rachunek bankowy nr 
……………………..., wraz z ustawowymi odsetkami należnymi od dnia wejścia 
w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 7/15). 

podpis 
Uwaga! Dostosowujemy do swojej sytuacji 
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Uzupełniająco, odpowiadając na Państwa zainteresowanie kwestią wyrównania 
ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, publikujemy wyrok ze skargi naszej 
koleżanki na bezczynność Komendanta Głównego Policji – Wyrok 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 28 maja 
2020 roku ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji 
link do wyroku: 

https://www.seirp.pl/ekwiwalent-stan-na-22_07_2020 

Sąd zobowiązał KGP do wydania decyzji w ciągu miesiąca.  

Publikujemy również znalezioną na forum internetowym decyzję 
Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu o wypłacie wyrównania 
ekwiwalentu – Decyzja nr 1 - KS - 20 z 14 lipca 2020 roku Komendanta 
Miejskiego Policji w Sosnowcu. 
link do treści decyzji: 

https://www.seirp.pl/ekwiwalent-stan-na-22_07_2020 

Nie wiemy co o niej sądzić. Po pierwsze można było /a nawet należało/ 
wypłacić wyrównanie bez decyzji. Po drugie nie wiemy, czy to wyraz 
autonomii KMP w Sosnowcu, czy też zapowiedź zmiany stanowiska całej 
Policji. 

  

https://www.seirp.pl/ekwiwalent-stan-na-22_07_2020
https://www.seirp.pl/ekwiwalent-stan-na-22_07_2020
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TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY ZARZĄDZIŁ 
PRZERWĘ W ROZPRAWIE 

DO DNIA 18 SIERPNIA 2020 R. GODZ. 11.00 

https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/komunikaty-
prasowe/komunikaty-po/art/11164-emerytury-i-renty-bylych-
funkcjonariuszy-pelniacych-sluzbe-na-rzecz-totalitarnego-panstwa 
Emerytury i renty byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz 
totalitarnego państwa – P 4/18 
15 lipca 2020 r. o godz. 11:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał 
pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie Sekcja XIII Wydziału 
Ubezpieczeń Społecznych dotyczące emerytur i rent byłych 
funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa. 
  

https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/11164-emerytury-i-renty-bylych-funkcjonariuszy-pelniacych-sluzbe-na-rzecz-totalitarnego-panstwa
https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/11164-emerytury-i-renty-bylych-funkcjonariuszy-pelniacych-sluzbe-na-rzecz-totalitarnego-panstwa
https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/11164-emerytury-i-renty-bylych-funkcjonariuszy-pelniacych-sluzbe-na-rzecz-totalitarnego-panstwa
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Trybunał Konstytucyjny zarządził przerwę w rozprawie do dnia 18 
sierpnia 2020 r. godz. 11:00. 
Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał sprawę w pełnym składzie. 
Przewodniczący składu orzekającego - prezes TK Julia Przyłębska, I 
sprawozdawca - sędzia TK Justyn Piskorski, II sprawozdawca - sędzia TK 
Jakub Stelina. 

  



24 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny nr 7 (97) 2020 

ZAWIESZENIE CZŁONKOSTWA W FSSM RP 
Pismo Prezesa ZG SEiRP z 17 lipca 2020 roku do Zarządu FSSM RP w 
sprawie zawieszenia członkostwa 
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LIST POSŁA ANDRZEJA ROZENKA 
Warszawa, 16.07.2020 r. 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy! 
Represjonowani! 

Jak zawsze, w każdą miesięcznicę 
uchwalenia haniebnej ustawy 
represyjnej, zwracam się do Was w 
formie listu. 

Jestem, tak jak Wy, rozczarowany 
wynikiem wyborów prezydenckich. 
Andrzej Duda pozostanie na drugą 
kadencję prezydentem. Starałem się 
zrobić co w mojej mocy, żeby nie 

dopuścić do tej reelekcji. Tak jak większość z Was się starała i walczyła w 
całej kampanii. 

Przykładem heroicznego wręcz zaangażowania w kampanię wyborczą 
była aktywność naszego kolegi Alfreda Serkiesa. Walczył w pierwszej 
turze o jak najlepszy wynik kandydata lewicy, a od pierwszego dnia drugiej 
tury ruszył wspierać kandydata opozycji. Takich postaw było wiele, 
byliście aktywni, zmobilizowani i daliście z siebie wszystko. Za to bardzo 
Wam dziękuję. Nie doszło do zmiany, ale nie traćmy nadziei. Wciąż 
możemy liczyć na niezależnych sędziów i ich poczucie sprawiedliwości. 

Wraz z (niestety) niewielką grupą represjonowanych byłem 15 lipca pod 
Trybunałem Konstytucyjnym. Była z nami posłanka Lewicy Hanna Gil-
Piątek, był przewodniczący FSSM Zdzisław Czarnecki oraz 
przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski. 
Nie. Nie miałem złudzeń. Trybunał Konstytucyjny nawet za poprzednich 
rządów stchórzył i nie obalił ewidentnie niekonstytucyjnej ustawy z 2009r. 
(Andrzej Rzepliński). Teraz TK jest tak bardzo upolityczniony, że z góry 
wiadomo jaki będzie wyrok. Mimo to, chcemy tego wyroku, żeby wszystkie 
sądy mogły wreszcie ruszyć z rozpatrywaniem odwołań. Tymczasem 
rozprawa przed TK została przerwana do 18 sierpnia. 
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To zła wiadomość, szczególnie dla ludzi starszych i schorowanych. 
Odeszło już ponad 1200 represjonowanych, bo czas nie jest po naszej 
stronie. Dlatego odwlekanie wyroku TK jest nieludzkie i nosi znamiona 
znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad grupą ludzi w 
podeszłym wieku. Wstyd! 

Moi drodzy! Wytrwajcie! Nadejdzie czas, gdy Wasze świadczenia zostaną 
przywrócone, a wszyscy którzy krzywdzili emerytów mundurowych 
poniosą zasłużoną karę. Jestem przekonany, że nadejdzie taki czas! Ze 
swej strony obiecuję, że nigdy o Was nie zapomnę. Będę przypominał o 
Waszej krzywdzie przy każdej nadarzającej się okazji, tak jak to robiłem 
dotychczas. 

Póki co, walczmy w sądach, wspierajmy się nawzajem, organizujmy 
samopomoc. Polacy przetrwali wiele trudnych i tragicznych rozdziałów 
historii - rozbiory, wojny i okupację. Czas rządów PiS też przeminie. 
Jeszcze będzie przepięknie! 

Andrzej Rozenek /-/ 
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MEDIALNY PUNKT KONTAKTOWY 
POKRZYWDZONYCH BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY 

Od 24 września 2018 roku funkcjonuje nowy adres e-mailowy: 

wykluczeni@seirp.pl który będzie punktem kontaktowym dla wszystkich 

byłych funkcjonariuszy pokrzywdzonych w wyniku bezprawnego poddania 

weryfikacji, a następnie włączonych do katalogu funkcjonariuszy organów 

bezpieczeństwa państwa i katalogu funkcjonariuszy pełniących służbę na 

rzecz totalitarnego państwa przez działających w porozumieniu 

przedstawicieli IPN, MSWiA i ZER. 

Biuro Zarządu Głównego SEiRP 

  

mailto:wykluczeni@seirp.pl
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ZBIÓRKA „DLA JÓZEFY” 
W nawiązaniu do informacji publikowanych na naszej stronie internetowej: 

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

oraz zamieszczonych w numerze 4 BI 

https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/BI%204(94)2020.pdf  

i w numerze 5 BI 

https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Biuletyn%205%20(95)
%20Maj%202020.pdf 

uprzejmie informujemy, że uchwałą Nr 19/VIII/ZG/2020 z dnia  
30 czerwca 2020 r. Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych zatwierdził podjęte w trybie elektronicznym decyzje nr 1 i 2 
Prezydium ZG SEiRP z 17 marca 2020 roku dotyczące przyznania 
pomocy finansowej i organizacji zbiórki elektronicznej na rzecz Józefy 
Rutkowskiej z Koła SEiRP we Włocławku oraz decyzję nr 3 Prezydium ZG 
SEiRP z 2 kwietnia 2020 roku w sprawie przyznania pomocy finansowej 
dla 27 osób na łączną kwotę 43 tysięcy złotych. Jednocześnie 
postanowiono przedłużyć termin zakończenia zbiórki elektronicznej na 
rzecz Józefy Rutkowskiej do końca 2020 roku. Kolejną uchwałą nr 
20/VIII/ZG/2020 Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych postanowił powołać Zespół ds. zagospodarowania środków 
zebranych w ramach zbiórki elektronicznej dla Józefy Rutkowskiej. 
Informacje o przebiegu obrad ZG SEiRP przedstawiamy w odrębnym 
artykule i na stronie internetowej: 

https://www.seirp.pl/29-30_06_2020_-posiedzenie-zarzadu-glownego-
seirp 

  

https://www.seirp.pl/to-zdarzylo-sie-naprawde
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/BI%204(94)2020.pdf
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Biuletyn%205%20(95)%20Maj%202020.pdf
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Biuletyn%205%20(95)%20Maj%202020.pdf
https://www.seirp.pl/29-30_06_2020_-posiedzenie-zarzadu-glownego-seirp
https://www.seirp.pl/29-30_06_2020_-posiedzenie-zarzadu-glownego-seirp
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INFOTEKA NR 36 

Przegląd mediów – 23. 07. 2020 r. 
Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje 
opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z 
ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla 
naszego środowiska. 

TK piąty raz odracza wyrok w sprawie obniżonych 
emerytur funkcjonariuszy. 
https://www.prawo.pl/kadry/obnizone-renty-i-emerytury-funkcjonariuszy-
prl,501677.html 

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska: 15 lipca 2020 

Trybunał Konstytucyjny odroczył do 18 sierpnia br. rozprawę, która miała 
rozstrzygnąć, czy powtórne zmniejszenie emerytur i rent funkcjonariuszy 
policji, wywiadu, CBA, BOR i państwowej straży pożarnej jest zgodne z 
Konstytucją. Czy taka regulacja ustawowa nie narusza ochrony praw 
nabytych ani działania prawa wstecz i zasady zaufania obywateli do 
państwa. Sąd pytający zakwestionował też sposób i tryb uchwalenia 
przepisów. 

 

Dezubekizacja - w sierpniu TK wyda wyrok. 
https://wyborcza.pl/7,75398,26131396,dezubekizacja-w-sierpniu-tk-
wyda-wyrok.html 

Leszek Kostrzewski, Wojciech Czuchnowski:15 lipca 2020 

Po ponad dwóch latach Trybunał Konstytucyjny w środę w końcu zajął się 
tzw. dezubekizacją. Wcześniej sprawę Trybunał kilkakrotnie przesuwał, 
bo nie chciał zepsuć kampanii Andrzejowi Dudzie. Wyrok zostanie 
ogłoszony 18 sierpnia. Środowemu posiedzeniu towarzyszył zgrzyt. Na 
rozprawę nie przyszedł nikt z Wydziału Ubezpieczeń Społecznych Sądu 
Okręgowego w Warszawie. 

 

https://www.prawo.pl/kadry/obnizone-renty-i-emerytury-funkcjonariuszy-prl,501677.html
https://www.prawo.pl/kadry/obnizone-renty-i-emerytury-funkcjonariuszy-prl,501677.html
https://wyborcza.pl/7,75398,26131396,dezubekizacja-w-sierpniu-tk-wyda-wyrok.html
https://wyborcza.pl/7,75398,26131396,dezubekizacja-w-sierpniu-tk-wyda-wyrok.html
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To nie jest prawo, tylko zwykłe bandyctwo 
https://dziennikzachodni.pl/tk-ponad-dwa-lata-zwlekal-ws-prac-nad-
dezubekizacja-teraz-ma-przerwe/ar/c1-
15084013?fbclid=IwAR17N37131KLW-
wmeljy3s4c_pLhcJc9S_dCiGoiLYVtb2JtHDJ7EMH0wcc 

ONET 

TK ponad dwa lata zwlekał ws. prac nad dezubekizacją. Teraz ma przerwę. Ponad 
dwa lata zwlekał TK z otwarciem rozprawy ws. pytań prawnych z 
warszawskiego Sądu Okręgowego. Dotyczą one zgodności z konstytucją 
przepisów z ustawy dezubekizacyjnej. Na jej mocy obniżono renty i 
emerytury tym, którzy pracowali przed rokiem 1989 w aparacie 
bezpieczeństwa PRL. TK po wysłuchaniu obu stron ogłosił ... przerwę w 
rozprawie. Zajmie się dezubekizacją dopiero 18 sierpnia. 

 

Trybunał przerywa milczenie. 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-
renty/artykuly/1486201,dezubekizacja-emerytury-i-renty-bylych-
funkcjonariuszy-tk.html 
Paulina Nowosielska:15 lipca 2020 

Dezubekizacja. Trybunał przerywa milczenie ws. emerytur i rent byłych 
funkcjonariuszy. /…/ – Gdyby TK rozstrzygał w oparciu o fakty, nie politykę, 
musiałby uznać, że ustawa jest nielogiczna. Osoby, które nie przeszły 
weryfikacji, mają znacznie wyższą emeryturę niż ci, którzy uwierzyli 
państwu polskiemu – mówi Adam Rapacki. Jego ustawa nie objęła. Ale, 
jak przekonuje, zna setki ludzi, w których bezpodstawnie uderzyła. 

– Choćby chłopaka z dolnośląskiego, który zaczynał w kontrwywiadzie na 
kierunku niemieckim, potem pracował w „pezecie”, CBOŚ, był dowódcą 
pododdziału bojowego w Kosowie, został ranny. 
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…mamy za złe prof. Andrzejowi Rzeplińskiemu 
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1485792,romuald-skrzypecki-
wywiad-prl-rigamonti.html 
Magdalena Rigamonti: 10 lipca 2020 

Były oficer Agencji Wywiadu i dyplomata: Czy to nie absurd, że to ja muszę 
udowadniać, iż władza złamała prawo? [WYWIAD RIGAMONTI]. /…/ Za 
2016 r. to mam generalnie pretensje do obozu rządzącego, do PiS. A w 
ogóle to wszyscy mamy za złe prof. Andrzejowi Rzeplińskiemu, który w 
2009 r., będąc prezesem Trybunału Konstytucyjnego, swoim głosem 
przeważył, że zgodne z konstytucją jest odebranie nam części praw 
emerytalnych. Gdyby prof. Rzepliński stanął po stronie siedmiu sędziów, 
którzy twierdzili, że to niekonstytucyjne, dziś PiS miałby związane ręce. 
Byłby wyrok TK, że nie można odbierać nam emerytur. Teraz PiS mówi, 
że to PO zaczęła, ba, uznała, że jest to zgodne z konstytucją. 

 

Polityka zawsze wkraczała do policji. 
https://obywatele.news/rapacki-polityka-zawsze-wkraczala-do-policji-ale-
nie-zawsze-bylo-to-takie-
natarczywe/?fbclid=IwAR2SjQDd2Yk6PwbGkyNCpcNghyWbFq26OWE
BSp5TRbdCKQjOFGx5OZdDFoQ 

Rapacki: – Polityka zawsze wkraczała do policji, ale nie zawsze było to 
takie natarczywe. – Polityka zawsze wkraczała do policji. Zawsze, kiedy 
następowała zmiana władzy, politycy próbowali obsadzać lub obsadzali 
wszystkie kierownicze stanowiska wstawiając ludzi, co do których myśleli, 
że są swoi, ale nie zawsze to było takie natarczywe – mówi generał Adam 
Rapacki. 

Link do rozmowy: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1304&v=nxftTygTgWM&
feature=emb_logo 

 

https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1485792,romuald-skrzypecki-wywiad-prl-rigamonti.html
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Sąd Okręgowy w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 26 marca 2020, sygn. 
akt VI U 1400/19 zmienił decyzję Dyrektora ZER MSWiA obniżającą 
rentę rodzinną. 
http://www.adwokat-cholub.pl/warto-wiedziec/emerytury-i-renty-
mundurowe/190-sad-okregowy-w-bydgoszczy-zmienil-decyzje-dyrektora-zer-
mswia-obnizajaca-rente-
rodzinna.html?0a8e64708153f2fda5218a3133e7a4bb=4790adc648b69c54bdb
d154aa8fa21b3 

Uzasadnienie Wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 26 marca 2020, 
sygn. akt VI U 1400/19. Wyrokiem z dnia 26 marca 2020 r. Sąd Okręgowy w 
Bydgoszczy zmienił zaskarżoną decyzję Dyrektora Zakładu Emerytalno – 
Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie z 
dnia 16 sierpnia 2017 r. w ten sposób, że przyznał ubezpieczonej prawo do renty 
rodzinnej poczynając od dnia 1 października 2017 r. w kwotach ustalonych z 
pominięciem art. 22 a ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy Policji… /…/ Zdaniem Sądu Okręgowego w 
Bydgoszczy, system emerytalny i kształtowane w jego ramach uprawnienia 
emerytalne nie mogą być instrumentem prowadzenia polityki represyjnej przez 
państwo. Oznacza to, że służba w określonym organie bezpieczeństwa państwa 
nie może być uznana za istotne i jedyne kryterium różnicujące wysokość 
emerytalnych i rentowych uprawnień. 

 

Nigdy nie realizował zadań związanych ze zwalczaniem opozycji czy 
Kościoła 
https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,26110683,wiceszef-
katowickiej-policji-wygral-z-mswia-sad-objecie-go.html 

Marcin Pietraszewski: 8 lipca 2020 

Były wiceszef katowickiej policji wygrał z MSWiA. "Objęcie go 
dezubekizacją było nieuprawnione". Sąd przywrócił policyjną emeryturę 
Krzysztofowi Kwiatkowskiemu, byłemu wiceszefowi komendy w 
Katowicach. Oficer padł ofiarą ustawy dezubekizacyjnej, bo przez 
dziewięć miesięcy ochraniał konsulat Czechosłowacji. - Nigdy nie 
realizował zadań związanych ze zwalczaniem opozycji czy Kościoła - 
podkreśliła sędzia Anna Petri. 
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Państwo złamało uregulowania prawne 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1485775,list-
emerytowanych-agentow-wywiadu.html 

09 lipca 2020 

Emerytowani funkcjonariusze wywiadu piszą do AW. "Państwo złamało 
uregulowania prawne". Zwracamy się do kierownictwa Agencji Wywiadu 
z apelem o zajęcie stanowiska w naszej sprawie w momencie, gdy zbliża 
się rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego w kwestii zgodności z 
prawem ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjonariuszy policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu itd. - piszą emerytowani agenci wywiadu. 

 

Wyborcze kłamstwa notorycznych kłamców 
https://wpolityce.pl/polityka/507281-trzaskowski-w-obronie-sb-kow-to-ta-
jego-wspolna-polska 
01 lipca 2020 

Trzaskowski w obronie emerytur SB-ków. Zrozumiałe, dlaczego „uczciwą 
Polskę” zamienił na „wspólną”. 

Stosunek do funkcjonariuszy służb mundurowych totalitarnego PRL to 
kolejny obszar, na którym widać olbrzymią różnicę między Andrzejem 
Dudą a Rafałem Trzaskowskim. Urzędujący prezydent w grudniu 2016 r. 
podpisał ustawę dezubekizacyjną obniżającą emerytury byłych 
funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL. Rafał Trzaskowski po raz 
kolejny sugeruje, że chciałby przywrócenia przywilejów esbeków. 
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Poślizg w TK do 18 sierpnia 
http://supernowosci24.pl/poslizg-w-tk-do-18-sierpnia/ 
By Redaktor 2: 20 lipca 2020 

„Poślizg” w TK do 18 sierpnia. Po ponad 2,5 roku Trybunał Konstytucyjny 
w środę, 15 lipca zajął się zaskarżoną doń ustawą dezubekizacyjną. 
Organ miał zbadać, czy wspomniana ustawa jest zgodna z Konstytucją 
RP. Pytanie o to skierował do TK na początku 2018 r. warszawski Sąd 
Okręgowy. Trybunał, któremu przewodniczy Julia Przyłębska, ta sama, 
którą prezes PiS, Jarosław Kaczyński nazwał swoim „odkryciem 
towarzyskim” ustawie, dotyczącej ok. 40 tys. polskich obywateli poświęcił 
zaledwie… godzinę. Po takim bowiem czasie obrad Przyłębska ogłosiła 
przerwę w nich do 18 sierpnia. 

 

Zdaniem WSA całkowite wyliczenie należnego skarżącemu 
ekwiwalentu za niewykorzystany urlop nie powinno powodować 
jakichkolwiek trudności, a tym bardziej wymagać regulacji 
ustawowej. 
https://www.rp.pl/Mundurowi/307029987-Ekwiwalent-dla-policjanta-za-
niewykorzystany-urlop---wyrok-WSA.html 
Aleksandra Tarka Aktualizacja: 02.07.2020. 

Ekwiwalent dla policjanta za niewykorzystany urlop - wyrok WSA. Pomimo 
niezastąpienia ustawą niekonstytucyjnego ułamka 1/30 innym można 
wyliczyć należną, a brakującą i niewypłaconą kwotę ekwiwalentu 
pieniężnego za niewykorzystany urlop. 
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Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 16 lipca 2020 roku - I 
OSK 3155/19. 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2C4ED9A5B1 

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA 
Rafał Stasikowski, Sędziowie Sędzia NSA Roman Ciąglewicz, Sędzia del. 
WSA Rafał Wolnik (spr.) po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2020 r. na 
posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi 
kasacyjnej Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie od wyroku 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 11 września 
2019 r. sygn. akt III SA/Kr 585/19 w sprawie ze skargi S. T. na decyzję 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie z dnia [...] kwietnia 2019 
r., nr [...] w przedmiocie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oddala 
skargę kasacyjną 

 

Esbecja w likwidacji 
https://www.tygodnikpowszechny.pl/esbecja-w-likwidacji-164071 

Tomasz Kozłowski: 13 lipca 2020 

30 lat temu, w lipcu 1990 r., Czesław Kiszczak odszedł z funkcji szefa 
MSW w rządzie Mazowieckiego, a jego miejsce zajął Krzysztof Kozłowski. 
Służbę Bezpieczeństwa czekała rewolucja. Powołanie rządu Tadeusza 
Mazowieckiego 12 września 1989 r. było zwiastunem nadchodzących 
zmian. Wprawdzie parasol ochronny nad Służbą Bezpieczeństwa wciąż 
roztaczał Czesław Kiszczak – zachował on w nowym gabinecie funkcję 
ministra spraw wewnętrznych – jednak było jasne, że to stan przejściowy. 
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Grozić byłemu ministrowi mają funkcjonariusze służb PRL, którzy 
stracili emerytury wypracowane po roku 1990. 
https://tvn24.pl/polska/jaroslaw-zielinski-nadal-z-limuzyna-i-ochrona-sop-
4618799?fbclid=IwAR0AfovcMvmez9wkc1xzxoPb1q5Kl9SEME3hGjvJrsj
FgDawrRlEELGtCAs 
TVN24 Robert Zieliński, Grzegorz Łakomski: 26 czerwca 2020, Źródło: tvn24.pl. 

Jarosław Zieliński nadal z limuzyną i ochroną SOP. 

Choć z funkcji wiceministra spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński został 
odwołany w listopadzie ubiegłego roku, to nadal chroni go Służba Ochrony 
Państwa – wynika z informacji tvn24.pl. W praktyce oznacza to, że kiedy 
chce, ma do dyspozycji limuzynę bmw wraz z kierowcą. Grozić byłemu 
ministrowi mają funkcjonariusze służb PRL, którzy stracili emerytury 
wypracowane po roku 1990. 

 

Masowy sprzeciw sędziów: kilkuset napisało na siebie donos, bo nie 
boją się ludzi Ziobry. 
https://oko.press/masowy-sprzeciw-sedziow-kilkuset-napisalo-na-siebie-
donos/.  

OKO.press Mariusz Jałoszewski: 19 lipca 2020 

Sędziowie z całej Polski wysyłają autodonosy do rzeczników 
dyscyplinarnych. W ten sposób dają wsparcie sędziom z Piotrkowa 
Trybunalskiego, ściganym za podpisanie listu do OBWE oraz szefowi 
największego stowarzyszenia sędziów w Polsce Krystianowi 
Markiewiczowi. 

Listy protestacyjne z elementami auto denuncjacji to wyraz solidarności z 
represjonowanymi sędziami, ale też akt sprzeciwu wobec działań 
rzeczników dyscyplinarnych ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. 
Środowisko sędziowskie coraz częściej sięga po tę formę sprzeciwu. 
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Zabójczy sojusz tronu i ołtarza dzieje się na naszych oczach. 
https://obserwatorpolityczny.pl/zabojczy-sojusz-tronu-i-oltarza/ 
krakauer: 20 lipca 2020 

Zabójczy sojusz tronu i ołtarza dzieje się na naszych oczach. Co ciekawe, 
jak pokazuje jeden ze ślubów ważnego dostojnika dobrej zmiany w 
Krakowie w ostatnich dniach, dzieje się jawnie z wielką atencją i 
rozdmuchaniem. To samo w sobie jest intrygujące, albowiem normalnie, 
wszelkim satrapią zależało na tym zawsze, żeby zachować sojusz w 
dyskrecji. Tak samo zależało na tym zawsze Kościołowi. Mechanika była 
prosta, bo wiadomo „co ludzie powiedzą”. 

 

PIS chce karać za zbrodnie komunistyczne 
https://oko.press/pis-chce-karac-za-zbrodnie-komunistyczne-
analizujemy-ustawe-o-ipn/ 
OKO.press. Estera Flieger, 19 lipca 2020. 

PiS chce karać za zbrodnie komunistyczne, ale czy zmiana prawa ma 
sens?     Analizujemy ustawę o IPN. Prezydent Andrzej Duda podpisał  
17 lipca nowelizację ustawy o IPN. Zmiany zakładają trwały brak 
przedawnienia zbrodni komunistycznych. Czy ma to sens i jak 
ewentualnie zmieni się polityka historyczna PiS? Sprawdzamy. 

 

  

https://obserwatorpolityczny.pl/zabojczy-sojusz-tronu-i-oltarza/
https://oko.press/pis-chce-karac-za-zbrodnie-komunistyczne-analizujemy-ustawe-o-ipn/
https://oko.press/pis-chce-karac-za-zbrodnie-komunistyczne-analizujemy-ustawe-o-ipn/
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Przeniesienie było dla niego osobistym i rodzinnym dramatem. 
https://wyborcza.pl/7,75398,26145636,smiercia-prokuratora-wyslanego-
do-pracy-800-km-od-domu-zajmie.html 

Ewa Ivanova 22 lipca 2020 

Śmiercią prokuratora wysłanego do pracy 800 km od domu zajmie się sąd. 
Prokuratura Rejonowa w Łańcucie umorzyła postępowanie w sprawie 
nieumyślnego spowodowania śmierci prokuratora Dariusza Wituszki. 
Przełożony delegował go do pracy ze Szczecina do Rzeszowa. 

W maju 2019r. w pobliżu dworca kolejowego w Łańcucie znaleziono ciało 
szczecińskiego prokuratora Dariusza Wituszki. Miał 58 lat. Sekcja zwłok 
wykazała rozległy zawał serca. 

 

Zasługi dla prokuratury w 40 - letniej pracy obwinionego nie mają 
znaczenia - powiedział sędzia Witkowski. 
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/pozbawienie-prokuratora-stanu-
spoczynku-i-wynagrodzenia,501844.html 

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska: 22 lipca2020 

Izba Dyscyplinarna SN: Nawet zasłużony prokurator nie może być 
bezkarny.  

Zasługi dla prokuratury obwinionego prokuratora w stanie spoczynku nie 
mają znaczenia, skoro popełnił on przestępstwo umyślne - stwierdził 
sędzia Ryszard Witkowski. - Obwiniony nie może z powodu tych zasług 
pozostać bezkarny - dodał sąd i pominął kwestię, że obwiniony poddał się 
dobrowolnie karze. Został pozbawiony stanu spoczynku przez Izbę 
Dyscyplinarną. 

 

  

https://wyborcza.pl/7,75398,26145636,smiercia-prokuratora-wyslanego-do-pracy-800-km-od-domu-zajmie.html
https://wyborcza.pl/7,75398,26145636,smiercia-prokuratora-wyslanego-do-pracy-800-km-od-domu-zajmie.html
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/pozbawienie-prokuratora-stanu-spoczynku-i-wynagrodzenia,501844.html
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/pozbawienie-prokuratora-stanu-spoczynku-i-wynagrodzenia,501844.html
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ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO W 
OLSZTYNIE 

PRUSY WSCHODNIE CZY POLSKA? 100-LECIE 
PLEBISCYTU NA WARMII I MAZURACH. 

11 lipca 1920 roku na terenie części Prus Wschodnich odbył się plebiscyt, 
w którym mieszkańcy mieli zdecydować za przynależnością tych ziem do 
państwa niemieckiego lub polskiego. Plebiscyt był wynikiem przegranej 
przez Niemcy I wojny światowej oraz odradzania się po latach zaborów 
Polski. Prusy Wschodnie będące częścią Niemiec stanowiły sporny teren 
– mieszkała tu ludność polskojęzyczna, a Warmia przed pierwszym 
rozbiorem przez ponad 300 lat należała do Polski. O losie tych ziem mieli 
zdecydować mieszkańcy. W tym roku obchodzimy okrągłą 100-tną 
rocznicę tego ważnego głosowania. Niewątpliwie jest to jedno z 
ważniejszych wydarzeń w dziejach regionu. 
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Na tydzień przed oficjalnymi obchodami 100-tnej rocznicy tego 
wydarzenia 5 lipca 2020 r. odbyliśmy wycieczkę śladami plebiscytu 1920 
roku w Olsztynie. Wycieczkę organizowaną przez PTTK Olsztyn, w której 
wzięło udział blisko 20 zapaleńców pieszych wycieczek i poznania 
tajemnic stolicy Warmii i Mazur. Miejscem startu (godz. 10.00): był 
Olsztyński Park Jakubowo, pod Pomnikiem Bohaterom Walki o 
Wyzwolenie Narodowe i Społeczne Warmii i Mazur. Zakończenie: Dom 
Gazety Olsztyńskiej na Targu Rybnym na Starym Mieście przy Domu 
Gazety Olsztyńskiej. Czas trwania: ok. 3 godziny, do przejścia ok. 3,5 km 
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Trasa 

1. Park Jakubowo - miejsce, gdzie w latach 1928-1945 stał tzw. Pomnik 
Plebiscytowy – wzniesiony na pamiątkę wygranego przez Niemców 
plebiscytu (od 1972 r. stoi tu Pomnik Bohaterom Walki o Wyzwolenie 
Narodowe i Społeczne Warmii i Mazur). 

2. Pomnik Bogumiła Linki na dawnym cmentarzu ewangelickim, przy 
obecnej cerkwi prawosławnej. 

3. Dom Polski – siedziba Mazurskiego Komitetu Plebiscytowego. W 
latach 1920-1939 mieściło się tu wiele instytucji działających na rzecz 
Polski i polskości 

4. Konsulat Rzeczpospolitej Polskiej, działający w 
latach 1920-1939, występujący w obronie 
prześladowanych przez Niemców Warmiaków i 
Mazurów. 

5. Rejencja–siedziba Komisji Międzysojuszniczej, 
która miała czuwać nad prawidłowym 
przebiegiem plebiscytu. 

6. Teatr Der Treudanktheather (obecnie Teatr im. 
Stefana Jaracza) – otwarty jako dar wdzięczności 
dla narodu niemieckiego za wygrany plebiscyt. 

7. Dom Gazety Olsztyńskiej – Gazeta Olsztyńska miała bardzo duże 
znaczenie dla podtrzymywania polskości w Olsztynie i w regionie. 
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W plebiscycie 1920 roku za Prusami Wschodnimi głosowało 363 tys. 
osób, na Polskę oddano jedynie 19 860 głosów. W Olsztynie za Polską 
głosowały 342 osoby. Pomnik plebiscytowy w Olsztynie został zbudowany 
dla uczczenia niemieckiego zwycięstwa w plebiscycie na Warmii i 
Mazurach. Głosowano w 11 powiatach – tyle też kolumn miał pomnik. Na 
każdej z nich widniała nazwa miasta – siedziby powiatu plebiscytowego. 
Abstimung Denkmal po wyzwoleniu rozebrano, a jego zajął monument 
oddający cześć Bohaterom Walczącym o Wyzwolenie Społeczne i 
Narodowe. 

Dom Polski został utworzony w hotelu. Pierwsza jego nazwa brzmiała 
„Reichshof”. Hotel wielokrotnie zmieniał właścicieli i nazwy. Funkcjonował 
jako Centralhotel, International, Concordia. W 1968 roku budynek 
przekazano na siedzibę Ośrodka Badań Naukowych, który mieści się tutaj 
do dziś. 

Bogumił Linka był jednym z działaczy polskich. Linka został pobity w 
styczniu 1920 r. na zebraniu w Szczytnie przez bojówki niemieckie. Po 
przewiezieniu do Olsztyna, zmarł w szpitalu. 

Treudanktheather tłumaczymy jako „w podzięce za wierność”. Pierwszą 
sztuką wystawioną na deskach olsztyńskiego teatru w 1925 roku był 
„Faust” Goethego. Podczas uroczystości otwarcia teatru padła deklaracja, 
że z jego sceny nigdy nie padnie polskie słowo. Obecnie teatr nosi imię 
Stefana Jaracza, a na pierwszą premierę przedstawiono "Moralność pani 
Dulskiej". Sztuka ta grana jest do dzisiaj. 
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W domu Gazety Olsztyńskiej mieściła się drukarnia i redakcja gazety, 
księgarnia polska oraz mieszkanie Seweryna Pieniężnego (Pieniężni byli 
jednymi z założycieli i właścicieli gazety). Dom Pieniężnych był gościnny i 
otwarty dla każdego. Z początkiem II Wojny Światowej Dom Gazety 
Olsztyńskiej został spalony i rozebrany do fundamentów. Po wyzwoleniu 
Dom ten zrekonstruowano w jego dawnym kształcie architektonicznym i 
przeznaczono na Muzeum Gazety Olsztyńskiej. 

Jerzy K. Kowalewicz 
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PROGRAM UBEZPIECZENIA „SEIRP 2019” 
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OLSZTYŃSKI BIULETYN INFORMACYJNY 
(122) 2020  

Zarząd Wojewódzki SEiRP w Olsztynie od 21 maja 2010 r. wydaje 
"Olsztyński Biuletyn Informacyjny" 

Jest także w sieci: 

http://seirp.olsztyn.pl/ 

http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/komunikacja-
wewnetrzna/brak/129,ZW-SEiRP.html 

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

http://seirp.olsztyn.pl/
http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/komunikacja-wewnetrzna/brak/129,ZW-SEiRP.html
http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/komunikacja-wewnetrzna/brak/129,ZW-SEiRP.html
http://www.seirp.pl/olszty%C5%84ski-biuletyn-informacyjny
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