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Posiedzenie Zarz du G ównego SEiRP w Warszawie.

W

minion rod (16 lutego
2011 r.) odby o si posiedzenie Zarz du G ównego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Bogaty porz dek
obrad w dyskusji zdominowa y
ciwie dwie, bardzo istotne
sprawy. Sprawy, które by y, s i
zawsze aktualnymi, zawsze
wa nymi i o których zawsze powinni pami ta wszyscy pragn cy dobra Stowarzyszenia i jego Cz onków.
Pierwsza z nich, która nie do ko ca wyja niona i skomentowana,
napsu a wiele krwi i nerwów, tak
kierownictwu Stowarzyszenia, jak i
wszystkim jego cz onkom.
Pisz tutaj o wykazie Organizacji
Po ytku Publicznego, na której to
li cie - przynajmniej w roku 2011 zabrak o SEiRP.
I nie chodzi o o ten „brak na li cie”
Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, ale brak stosownego i racjonalnego podania przyczyn dla
których Stowarzyszenie nie zosta o
tam umieszczone.
Te istotne kwestie zosta y, mam
nadziej , dostatecznie i zrozumiale
przedstawione w ocenie ZG na str.
2 i 3 tego wydania OBI.
Zebrani powo ali czteroosobowy
zespó do spraw OPP, który ma
dopilnowa , by podobna sytuacja
(nie bycia na li cie OPP) nie powtórzy a si wi cej.

Druga kwestia, która wywo a
yw , d ugotrwa dyskusj , to
poszerzenie szeregów Stowarzyszenia, Jego promocja i popularyzacja
ród policjantów, zw aszcza tych,
którzy planuj odej cie w stan
spoczynku.
W tym dziale zawiera si szeroki
wachlarz mo liwo ci i form dotarcia do tej grupy potencjalnych
kandydatów na cz onków SEiRP.
Przede wszystkim odchodz cy na
emerytury policjanci musz wiedzie , e SEiRP istnieje, e SEiRP
oferuje im wiele mo liwo ci dzia ania, wspierania i pomocy w przypadkach losowych, w które obfituje ycie.
rodkami do tego s ró ne formy
przekazu medialnego: prasa, telewizja, internet, ulotki i wszelkie
inne druki
Przyk adem tych ostatnich mo e
by roboczy wzór ulotki publikowany na ostatniej stronie OBI.
Dla posiadaczy dost pu do internetu z ca pewno ci skuteczn
form promocji SEiRP b
strony
internetowe Zarz du G ównego i
Zarz dów Wojewódzkich. Niebagateln rol odgrywaj te wydawnictwa w rodzaju „Olszty skiego Biuletynu Informacyjnego”, które publikuj c informacje z Kó tzw. Terenowych pozwalaj na zapoznanie
si z ich ciekawymi formami dziaalno ci, z ich k opotami i sukcesami.
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Najwa niejsza rola w propagowaniu dzia alno ci Stowarzyszenia
przypada jego ogólnopolskiemu
wydawnictwu: „Biuletyn Informacyjny”. Po zmianach jakie ostatnio
w redakcji BI zasz y spodziewa si
mo na, e stanie si on bli szy
„terenowi”, a wi c przez „teren”
czytany.
Dla koordynacji tych promocyjnych dzia
powo ano zespó ds.
mediów przy ZG w sk adzie:
- Leszek Orkisz - kierownik
- Hanna wieszczakowska - BI
- Adam Szyszko - internet
- Lech Kazanecki - doradca
- Jerzy K. Kowalewicz - OBI
O pracach tego Zespo u b dziemy
informowa w kolejnych wydaniach OBI.
Na posiedzeniu podano informacj , e Prezydium ZG SEiRP podj o uchwa o wpisie do Ksi gi Honorowej Zas onych dla SEiRP
kol. Lucjana Ko odziejczyka - honorowego prezesa Zarz du Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie. Uroczyste wr czenie stosownych insygnii kol. Ko odziejczykowi nast pi
w Warszawie w trakcie obchodów
Dnia Policjanta w 2011 r.
Wiele istotnych w tków, zw aszcza
kuluarowych, w relacji pomin em,
nie z powodu ich b aho ci lecz braku miejsca. Sprawozdanie z obrad,
jakie wyda Zarz d G ówny z ca
pewno ci zostanie opublikowane.
Jerzy K. Kowalewicz
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Informacja ZG SEiRP w sprawie statusu OPP
I. Co to jest organizacja po ytku
publicznego w my l ustawy z dn.
24 kwietnia 2003r o dzia alno ci
po ytku publicznego i wolontariacie.
Przepisy ustawy reguluj ce t
dzia alno opublikowane zosta y
w Dz. U. Nr 234 poz.1536 w dniu
27 pa dziernika 201 Or/tekst
jednolity/. W my l art.3 ust. l
dzia alno ci po ytku publicznego
jest dzia alno spo ecznie u yteczna, prowadzona przez nasze Stowarzyszenie w sferze zada publicznych okre lonych w art. 4 ust.
l pkt. 1) do 33) w/wym. Ustawy i §
12 pkt.6 lit.a) do k) Statutu.
Organy administracji publicznej
prowadz dzia alno w sferze zada publicznych we wspó pracy z
organizacjami pozarz dowymi takimi jak Stowarzyszenie Emerytów
i Rencistów Policyjnych w formach:
1. Zlecania realizacji zada publicznych, na zasadzie:
a) powierzania wykonywania zada wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie ich
realizacji;
b) wspierania wykonywania zada ,
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich
realizacji.
2. Wzajemnego informowania si o
planowanych kierunkach dzia alno ci.
3. Konsultowania ze Stowarzyszeniem projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dzia alno ci statutowej.
4. Konsultowania projektów aktów
normatywnych dotycz cych sfery
zada publicznych z
radami dzia alno ci po ytku publicznego.
5. Tworzenia wspólnych zespo ów
o charakterze doradczym i inicjatywnym z udzia em
przedstawicieli organów administracji publicznej.
6. Umowy o wykonanie inicjatywy
lokalnej.
7. Umów partnerstwa.
II. Jakie s korzy ci
W odniesieniu do prowadzonej
dzia alno ci po ytku publicznego
przys uguj :
a) Zwolnienia od podatku dochodowego, podatku od nieruchomoci i podatku od czynno ci
cywilnoprawnych, op aty skarbowej oraz op at s dowych.
b) W Stowarzyszeniu mog wykonywa prac osoby skierowane do

odbycia s by zast pczej.
c) Jednostki publicznej radiofonii i
telewizji umo liwiaj nieodp atne
informowanie o naszej
dzia alno ci.
d) Podatnik podatku dochodowego
od osób fizycznych mo e przekaza
1% podatku na rzecz
wybranej przez siebie organizacji
po ytku publicznego.
Tak wi c uzyskiwanie odpisu od
podatku jest tylko jednym z kilku pozytywów jakie niesie za
sob uzyskanie statusu organizacji po ytku publicznego.
III. Dlaczego nie znale li my si
w wykazie na stronie internetowej MPiPS w 2011 r.
Dnia 13 listopada 2009r Stowarzyszenie zosta o wpisane do rejestru
organizacji po ytku publicznego
pod numerem 0000043188, o
czym zostali my powiadomieni w
grudniu 2009 roku. SEiRP znalao si w wykazie organizacji na
stronie internetowej
www.mpips.gov.pl/bip str.40
wiersz 4 od góry. Brak by o numeru rachunku, przez co do marca
2010 r wpis w wykazie by niekompletny.
Zarz d G ówny w dniu l grudnia
2009r wystosowa pismo do Zarz dów Wojewódzkich i Okr gowych
w którym m.in. proponowa aktywne w czenie si do realizacji zada publicznych i pozyskiwania
donatorów. Ponadto dla unikni cia
dów, zalecono wykorzysta dowiadczenia innych podmiotów
maj cych kilkuletnie do wiadczenie w dzia alno ci po ytku publicznego.
Dnia 9 stycznia 2010r Prezydium
Zarz du G ównego podnosi o sprauzupe nienia wykazu strony
internetowej o publikacj numeru
konta Stowarzyszenia, zalecaj c
korzystanie z portalu organizacji
pozarz dowych ngo.pl oraz sugeruj c pozycj Fundacja Batorego:
programy dotacyjne w 2010r i
4.edycj konkursu dla animatorów
spo ecznych im. H. Radli skiej.
Przyjmuj c bilans i sprawozdanie z
ca okszta tu dzia alno ci za 2009r
w czerwcu 2010r. przez Zarz d
ówny jako oczywiste wydawa o
si , e niekompletny wpis w wykazie Ministerstwa Pracy i Polityki
Socjalnej skutkuje ujemn przeank w dost pie do rodków poytku publicznego. Skoro nie mieli my formalnych mo liwo ci uzyskania rodków i przez to ich nie

21 luty 2011

pozyskali my, uwa ali my, e
sprawozdawczo w tym zakresie
jest zb dna. Okaza o si , e nie
mieli my racji. To by b d formalny.
Faktycznie od 13 listopada do 31
grudnia 2009r nasze Stowarzyszenie nie pozyska o adnych dotacji /grantów/ w skali ca ego kraju.
W 2010roku w terminie 15 dni od
daty zatwierdzenia bilansu nie
przes ano sprawozdania z po ytku
publicznego za 2009r. do Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej kieruj c si przes ank ujemn w
dost pie do rodków, o której wyej wspomniano.
Pozyskiwano natomiast odpisy 1%
podatków darczy ców od czerwca
do grudnia 2010r . Na wyodr bnione konto OPP naszego Stowarzyszenia w lipcu i sierpniu wp yy rodki w cznej kwocie 58
tysi cy z otych. rodki te b
wykorzystane zgodnie z ustaw z
dnia 24 kwietnia 2003r o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie. Sprawozdanie, o którym mówi ustawa zostanie przedstawione ministrowi w ciwemu
do spraw zabezpieczenia spo ecznego po zatwierdzeniu bilansu w
pierwszej po owie 2011 roku.
Wskutek uchybie formalnych, na
mocy ustawy z dnia 22 stycznia
2010r (Dz. U. z 2010r Nr 28 , póz.
146), nasze Stowarzyszenie nie
znalaz o si w wykazie podmiotów
na rok 2011 uprawnionych do pozyskania odpisu 1% od podatku w
rozliczeniach za 2010r. W tej sprawie z yli my odwo anie w formie
elektronicznej oraz przes ali my w
uzupe nieniu przesy
polecon w
dniu 31 grudnia 2010r., aby mie
potwierdzenie urz dowe.
Problem nie uj cia w wykazie organizacji po ytku publicznego by
przedmiotem obrad Prezydium
Zarz du G ównego w dniu 18
stycznia 2011 r. podczas którego
zobowi zano skarbnika koi. Zdziawa Pietryk do podj cia niezb dnych dzia
do uzyskania
wpisu. W tej sprawie otrzymali my
odpowied ministerstwa z dnia 25
stycznia br. jako odpowied na
skierowane przez nas pismo informuj ce, e nie spe nili my wymogu formalnego z enia
„sprawozdania finansowego oraz
merytorycznego za ten rok nawet
w przypadku otrzymania statusu
w ostatnich dniach danego roku."
W tym stanie rzeczy nadal jeste-
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cd ze str. 2.
organizacj po ytku porz dku
publicznego, bez prawa pozyskiwania odpisów od podatku od
osób fizycznych za 2010 rok. Nie
jeste my wykre leni z rejestru
Organizacji Po ytku Publicznego,
gdy wykre li nasze Stowarzyszenie mo e tylko S d Rejestrowy.
W strukturach terenowych Stowarzyszenia fakt nieuwzgl dnienia w
wykazie wywo
zrozumia e poruszenie. Konsekwencje wprowadzone ustaw z dnia 27 stycznia
2010r dotkn y w skali kraju 2542
podmioty, co stanowi 25% wszystkich organizacji po ytku publicznego. To nie znaczy, e Stowarzyszenie ma mie z tego tytu u argument na wyt umaczenie i rozgrzeszenie.
IV. Podj te dzia ania zwi zane z
po ytkiem publicznym przez
SEiRP.
Opracowano sprawozdania finansowe i merytoryczne z dzia alno ci
Stowarzyszenia za okres od 13
listopada 2009r do 31 grudnia
2009r, które zostan przes ane do

Na zdj ciu poni ej tzw. „zimna
yta” konsumpcyjna przygotowana dla ponad 30 uczestników posiedzenia Zarz du G ównego.
Wbrew oczekiwaniom nie znalaem karpia po ydowsku, prosi cia z jab kiem w pysku, ledzi zapiekanych w cie cie z rodzynkami,
czy homarów w sosie musztardowym… Ale z przyjemno ci zjaem warszawskie mini bu eczki trzech rodzajów nawet - jajka w
majonezie, sa atk jarzynow (bez
ledzi oczywi cie) i p atki szynki,

Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej.
1. Zlecono przygotowanie podobnych sprawozda za rok 2010.
2. Przes ano do Ministerstwa dokumentacj w postaci o wiadcze
z zachowaniem terminów,
uzupe nion zgodnie z wymogami
ustawy.
3. Utworzono na szczeblu centralnym Zespó d/s Po ytku Publicznego na czele którego stan
Wiceprezes Zarz du Wojewódzkiego w Warszawie Wies aw Ko ny.
W sk ad wchodz :
Wies aw Ko ny - przewodnicz cy
zespo u,
Edward Lesiewicz - wiceprzewodnicz cy,
JanFabia ski
Ma gorzata Bara ska.
Sk ad Zespo u, przy wsparciu
biura rachunkowego zajmie si
sprawami organizacyjnymi.
Celem dzia ania Zespo u ds. PP
dzie dostosowanie w pe ni zasad
i regu obowi zuj cych nasze Stowarzyszenie w zakresie po ytku
publicznego do przepisów ustawobaleronu i
tego sera.
A my la o si , e Warszawa przyjmie swoich terenowych przedstawicieli czym wykwintniejszym.
Spodziewano si razowego chleba,
miodu, serów kilku sortów, a z
napoi nie tylko kawy, herbaty i
wody (nawet nie mruganej). Ale
takie rzeczy to tylko na Warmii i
Mazurach chyba. Tam gdzie Kopernik siedzi przed Zamkiem w
dzie , a noc wstaje i obchodzi
swoje przedwiecznie w ci, których tak broni przed Krzy actwem.
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3
wych celem nie dopuszczenia w
przysz ci do zaistnienia jakichkolwiek zdarze powoduj cych
perturbacje prawne i finansowe w
uzyskiwaniu i wydatkowaniu
rodków na ten szczytny cel. Za to
incydentalne , cho przykre w
skutkach wydarzenie Zarz d
ówny SEiRP serdecznie przeprasza cz onków Stowarzyszenia i
wszystkich ofiarodawców.
V. Apel Zarz du Glównego
SEiRP.
Dla tych wszystkich cz onków Stowarzyszenia, którzy chc przeznaczy 1% od podatku w rozliczeniach za 2010 rok. Proponujemy
wyj tkowo w 2011 roku deklarowa na:
FUNDACJA POMOCY WDOWOM I
SIEROTOM PO POLEG YCH POLICJANTACH
KRS 0000101309
Konto PKO BP VI O/Warszawa nr
74 1020 1068 0000 1802 0059
9167
Prezes Zarz du G ównego SEiRP
Henryk Borowi ski

arty artami, ale przygotowane
przek ski by y smaczne i po ywne.
A zreszt , któ z rozgor czkowanych uczestników Posiedzenia
zwraca specjaln uwag na frykasy oferowane do spo ycia. By bym
nie powiedzia tzw. pe nej prawdy,
gdybym nie doda , e „na koniec”
posiedzenia by jeszcze obiad w
sto ówce gmachu przy ul. Domaniewskiej (barszcz czerwony, pol dwiczki drobiowe, szarlotka i kompot; mo na by o jeszcze wybra
kapu niak i gulasz z
dków)
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Jeden procent utracony
Co pi ta fundacja w Polsce nie
dostanie w tym roku pieni dzy z
1 proc. z podatku. Bo spó ni a
si z wys aniem sprawozda finansowych do Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej
W województwie kujawskopomorskim problem ma 46 organizacji, czyli co szósta fundacja. W
ubieg ym roku cznie na ich konta wp yn o ponad 100 tys. z od
podatników. W tym roku nie dostan ani grosza.
Powodem jest zmiana przepisów.
Ministerstwo postawi o warunek: o
1 proc. podatku b
mog y si
ubiega tylko te organizacje, które
terminowo z
sprawozdanie
merytoryczne i finansowe z dzia alno ci. Ostateczny termin min 15
grudnia 2010 r. Tak informacj
umieszczono na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl.
Wcze niej ministerstwo równie
domaga o si takich dokumentów,
ale nigdy tak rygorystycznie nie
przestrzega o terminów.
- Znamy fundacje, które nie gospodaruj dobrze rodkami publicznymi. S to tak du e kwoty, e trzeba
je kontrolowa . Dlatego organizacje musz rzetelnie przedstawi ,
na co wydaj dochody z 1 proc.
podatku - wyja nia Krzysztof Wi ckiewicz, dyrektor departamentu
po ytku publicznego w resorcie
pracy.
Sprawozda nie z
o 1,5 tys.
organizacji. Teraz s poza list
tych, na które mo na przekazywa
1 proc. podatku.
ród nich jest Bydgoskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Pediatrii, które w ubieg ym roku dosta o
z 1 proc. 20 tys. z . Pieni dze posz y na zakup sprz tu endoskopowego dla kliniki pediatrii Szpitala
Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy.
- Jeste my roz aleni, ministerstwo
zawsze wysy o pisma przypominaj ce o terminach, tym razem tak
nie by o. A nam to zwyczajnie
umkn o. Teraz trzeba b dzie pozyska sponsorów, a to zawsze
bardzo trudne - mówi prof. Mieczyawa Czerwionka-Szaflarska, prezes stowarzyszenia.
Andrzej Olczyk z toru skiego Stowarzyszenia Wolontariuszy Razem
zajmuj cego si pomoc osobom
zaka onym przyznaje, e liczy
ównie na wp ywy z 1 proc. - W
ubieg ym roku pomoc podatników
pozwoli a na bezp atne i anonimo-

we przebadanie osób, które podejrzewa y u siebie zaka enie wirusem HIV. Nie mamy w asnych
rodków, ko czymy rok na minusie i nie wiem, jak to dalej b dzie mówi rozgoryczony.
W podobnej sytuacji jest bydgoskie
stowarzyszenie SOS dla Trze wo ci
zajmuj ce si profilaktyk uzale nie . W ubieg ym roku dzi ki podatnikom wzbogaci o si o 10 tys.
. - To dla nas du y zastrzyk gotówki - mówi prezes Ryszard
Ma kowski. Przyznaje, e organizacja przespa a wys anie odpowiednich sprawozda . - Piszemy
odwo anie, bo cho z opó nieniem,
to wys ali my odpowiednie dokumenty. Liczymy, e uda si jeszcze
spraw odkr ci . W razie czego
pojedziemy nawet do Warszawy i
zawalczymy - zapowiada Ma kowski.
Gda ska fundacja Pomó Dziecku
zajmuj ca si zakupem sprz tu
medycznego dla dzieci poszkodowanych w wypadkach szacuje, e
straci przesz o 20 tys. z . - Wiemy,
e zawinili my, ale w ministerstwie
panuje potworny chaos - mówi
Anna Koz owska.
Straty ju teraz liczy Stowarzyszenie Odbudowy Bydgoskiej Fontanny Potop. - W ubieg ym roku na
odtworzenie zabytkowej rze by
uda o nam si zebra 40 tys. z .
Teraz pozostaje nam liczy na
sponsorów. To dla nas kl ska i
dotkliwa strata. Wszystko przez to,
e zmiany w przepisach zosta y
abo rozg oszone - mówi szef stowarzyszenia Zygmunt Mackiewicz.
Ministerstwo odpiera zarzuty. Zrobili my wiele, by wszyscy wiedzieli o zmianach, ale mo liwe, e
zabrak o nam przebojowo ci. Dlatego ju teraz my limy o szkoleniach, bo wkrótce pojawi si nowe wzory formularzy i nie chcemy
kolejnych problemów. To, e wprowadzili my tak dotkliwe dla fundacji sankcje, ju teraz powoduje, e
organizacje dzwoni i dopytuj si ,
jak maj post powa - mówi Wi ckiewicz.
Ewa G odowska-Morawska, pe nomocnik zarz du województwa kujawsko-pomorskiego ds. wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi,
jest zdziwiona, e a tyle instytucji
zostanie pozbawionych dotacji. - O
zmianach przepisów informowalimy przedstawicieli organizacji na
specjalnym szkoleniu. Zg osi o si
kilkadziesi t osób, a wszystkich
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organizacji w naszym województwie jest 800.
Polska Akcja Humanitarna zd ya ze sprawozdaniem. - Pilnujemy
skrupulatnie wszelkich rozlicze .
Raportowanie to wi ty obowi zek
wszystkich organizacji, dostajemy
pieni dze od ludzi, którzy nam
ufaj , wi c musimy by wiarygodni
- mówi Janina Ochojska, szefowa
PAH. - Oczywi cie jest al, bo wiele
fundacji nie b dzie mog o dzia ,
ale to te sprawdzian, bo niestety
cz sto statut organizacji po ytku
publicznego by nadawany na wyrost, a je li ju kto go dosta , to
nie mo e si t umaczy , e nie zna
przepisów.
Ministerstwo liczy, e nowe zasady
zbuduj ogólnopolskie zaufanie do
ruchu organizacji po ytku publicznego. - Kto jak nie my ma wyznacza obowi zuj ce standardy? pyta Wi ckiewicz. - Dawniej musieli my wr cz prosi niektóre fundacje o sprawozdania, chcemy, by
ten nawyk wszed im w krew. W
interesie wszystkich jest to, aby
pozarz dowy ruch w Polsce sta si
bardziej wiarygodny.
Je li mimo wszystko podatnik pomyli si i wpisze numer konta organizacji, która nie mo e ubiega
si o 1 proc., b dzie mia dwie
mo liwo ci - zmian fundacji lub
pozostawienie rodków w bud ecie
pa stwa.
Agnieszka Buli ska Bydgoszcz
ród o: Gazeta Wyborcza roda 16
lutego 2011 r.

Artyku red. Agnieszki Buli skiej
umaczy, mo e raczej wyja nia
przyczyny, z powodu których Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych zosta o pozbawione mo liwo ci uzyskania dotacji z odpisów od podatku jej cz onków i sympatyków. Ilo
Organizacji, które nie zosta y umieszczone na li cie OPP Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej, jest znaczna, To ponad 1500 jednostek.
Trzeba zgodzi si z wyja nieniami prezesa ZG SEiRP kol. Borowi skiego, e restrykcyjno
w stosunku do powodów (niez enie
sprawozdania „zerowego w terminie) jest bardzo surowa.
I jeszcze jedna uwaga.
Nieprawdziwe jest okre lenie, e
SEiRP zosta o skre lone z Krajowego Rejestru S dowego jako Organizacja Po ytku Publicznego.
Otó SEiRP NIE ZOSTA O SKRELONE! Nasze Stowarzyszenie po
prostu nie zosta o wpisane na list
OPP na rok 2011 i powróci na ni
za rok.
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Na zdj ciach: Od lewej: Komendant Posterunku Policji w Reszlu - kom. Andrzej
yk, ks. dziekan, dr Zygmunt Klimczuk,
prezesa Ko a SEiRP w K trzynie - Stanis aw ach, wiceburmistrz K trzyna - Andrzej Dagórski i pani Jolanta Kopec.

Od naszego korespondenta z K trzyna otrzymali my kolejn informacj o dzia alno ci tamtejszego Ko a SEiRP. Kol. Aleksander Brzezi ski napisa do Redakcji OBI;
Dzi ki uprzejmo ci Pana Burmistrza Miasta K trzyna Pana Krzysztofa He mana, w gmachu Urz du Miasta
w K trzynie, w dniu 7 stycznia 2011 roku mia o miejsce opó nione - z ró nych wzgl dów - spotkanie integracyjne: op atkowo - noworoczne cz onków Ko a SEiRP.
W spotkaniu z naszymi emerytami i rencistami wzi li udzia : wiceburmistrz Andrzej Dagórski, ks. Dziekan,
dr Zygmunt Klimczak, Komendant Posterunku Policji w Reszlu, kom. Andrzej
yk i Jolanta Kope - pracownica Urz du Miasta.
Prezes Ko a Stanis aw ach przywita wszystkich przyby ych na spotkanie. Omówi krótko cele SEiRP i jego
cz onków, zaznaczy e konieczno istnienia SEiRP jest niezaprzeczalna i potrzebna jej cz onkom, a tak e
yczenia Nowo Roczne. Ks. Dziekan sk adaj c yczenia zdrowia i pomy lno ci o wiadczy , e czuje si
jakby ju by cz onkiem Ko a SEiRP, gdy od lat spotyka si z nimi, przynajmniej raz do roku.
Przy szampanie, kawie, ciastkach i owocach mile i szybko up ywa czas. Rozstawali si w atmosferze mile
sp dzonego czasu. Do siego Roku!
Aleksander Brzezi ski

R

edakcja Olszty skiego Biuletynu Informacyjnego uprzejmie przypomina Szanownym Czytelnikom, e
czeka na Pa stwa teksty dotycz ce nurtuj cych Was spraw. Spraw, które na pozór nieistotne,
utrudniaj ycie codzienne. ycie którego My emeryci spor cz
ju mamy za sob . Im wi cej, Nas
stowarzyszonych, b dzie mia o wiadomo , e nie s sami, e i innym warunki egzystencji - w ró ny sposób - doskwieraj , tym atwiej b dzie te trudno ci znosi .
Zapraszam do wspólnego redagowania Olszty skiego Biuletynu Informacyjnego.
Redaktor.

W dniu 7 lutego 2011r
po ci kiej chorobie zmar w wieku 67 lat

nadkomisarz w stanie spoczynku
mgr Tadeusz Bujacz
w organach Milicji Obywatelskiej rozpocz w 1969r w
awie i s
do roku 1986.W trakcie s by uko czy studia
prawnicze na Uniwersytecie Miko aja Kopernika w Toruniu.
Po przej ciu na emerytur otworzy kancelari prawnicz . Zosta tak e Prezesem Ko a Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w I awie. Bra czynny udzia w pracach
Stowarzyszenia i zawsze stawa po stronie pokrzywdzonych
Policjantów.
Pogrzeb Tadeusza Bujacza odby si w dniu 09.lutego 2011r
na cmentarzu komunalnym w I awie, z licznym udzia em rodziny, przyjació i znajomych.
Cze jego pami ci!
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Kto jest bez winy niech …
Bohdan Makowski

W

ostatnim czasie prowadzona dyskusja na temat
ustawy tzw. dekomunizacyjnej nawet w naszym w asnym gronie odbiega od istoty sprawy, prowadzi do jej mylnych os dów, a nawet
swoistego rozmydlenia. Moim zdaniem ca a dyskusja winna ograniczy
si do trzech podstawowych elementów:
Naruszenie równo ci obywateli
wzgl dem prawa (art. 13 Konstytucji),
Pogwa cenie zasady prawa nabytego,
Dzia anie prawa wstecz (lex retro non
agit).

przys owiowy ch opak do bicia. Bo te
„zbrojne rami Partii” jak nazywano
SB i MO teraz nale y w majestacie
niby to prawa amputowa i kremowa , zniszczy wszelkimi metodami
kieruj c si zasad … bli ej nie uzasadnionego odwetu. A takie retoryczne pytanie jak si ma ta reszta od tego
ramienia. A no nawet dobrze, bo nawet Trybuna Konstytucyjny uzna , e
nale si im pe ne emerytury, chocia ten e Trybuna b dzie rozpatrywa kwesti czy stan wojenny by
wprowadzony zgodnie z prawem czy
te nie. Czy istnia element obowi zku wprowadzania stanu wojennego
czy te nie. Nam lojalnie pe ni cym
takiej alternatywy nie dano. No
mo e nie zupe nie. W Dekrecie o Stanie Wojennym istnia a taka pozycja:
nie wykonanie rozkazu ..?!.Jednak
wydaje mi si , e orzeczenie Trybunau mia o na celu w nie sk ócenie nas
mi dzy sob , a w sumie zdezawuowanie zas ug Prezydenta Jaruzelskiego w
zapobie eniu powstania wojny domowej.
Ju w staro ytno ci uwa ano, e co
min o, a min o Bogu dzi ki ponad
20 lat, zosta o przez miniony czas
os dzone. Tak ale i znów to nasze
Polskie „ale”. Niemniej jednak, powoywanie si przez konstytucjonalistów
na sprawiedliwo spo eczn w momencie stosowania prawa jest istotnym b dem w nie prawnym. Ten
aspekt mo e wyst powa jedynie na
etapie tworzenia prawa, w czasie jego
legislacji, a nie stosowania. Tu obowi zuje twarde prawo (dura lex, sed
lex) i TK winien rozpaprywa ten
przypadek w kwestiach bia e czarne ,
jest dzia anie prawa wstecz czy nie ?
Ale....

W pierwszym przypadku, potraktowanie wszystkich funkcjonariuszy poddanych wspomnianej ustawie na warunkach odpowiedzialno ci zbiorowej
jest ha
z punktu widzenia prawa.
Ka dy z nas s
c czy to w UB/SB
czy te w MO/Policji kierowa si
zasad ad persona – winny za pope nienie przest pstwa odpowiada on
sam – personalnie. Wydaje mi si , e
rozwijanie tego tematu jest zb dne
bowiem w tej kwestii pad o wiele
ów i naruszenie prawa w tej kwestii
Rozpatruj c kwestie wspomnianej
ze strony Ustawodawcy nie budzi
ustawy jedynie w takich kwestiach
tpliwo ci.
mo emy wygra przed Trybuna em
Tak samo nie budzi w tpliwo ci naru- europejskim. Tego jednak si boj
szenie rzymskiej zasady prawa naby- wspomniani decydenci i doprowadzado rozwini cia dyskusji nad tym
tego. To przecie obecna RP dziedziczka w ca ej rozci
ci schedy tematem w innym kierunku, przyk apo PRL uznaje nabyte tytu y nauko- dowo wstrzymanie wyroków do chwiwe, kontynuacj okresu pracy, s by li wydania orzeczenia SN w kwesto
na rzecz tego PRL-u w innych ogni- 40 % po 15 latach. Efektem takich
podzia y w naszym
wach . No tak, ale jest te nasze pol- poczyna b
skie „Ale”: Tak, ale... . Znalaz si gronie – s by. „Patrzcie nawet ich
21 luty 2011

koledzy uwa aj , e winni oni s tej
kary”. Tak, bo w sumie jest to kara
nie tylko finansowa - ci cia po emeryturach, ale w sferze publicznej. Ju
raz nas napi tnowano podczas tzw.
lustracji, a teraz drugi raz. Ile razy
mo na by
karanym ? Ubocznym
skutkiem takiej filozofii jest pogl d
kolegi z K trzyna (OBI nr 1.....)
Kolega z K trzyna opisuje swoj prai pó niejsz s
w pionie dowodów osobistych. Twierdzi, e oni
(UB) tak, a on to nie itp. Szanowny
Kolego. Jeste w tym samym tyglu
historii i czy b dziesz siebie przedstawia w jakiejkolwiek formie tak ta
machina polityczna Ciebie przemieli.
Jedynym wyj ciem jak wspomnia em
wy ej jest zapobieganie podzia om,
odrzekanie si od tworzenia antagonizmów, uprzedze pomi dzy s bami.
Je li mi nie wierzysz to Ja Bohdan
Makowski s. W adys awa jestem w
stanie wykaza Tobie, e te dzia
przeciwko interesom obywatelskim.
Aby nie by go os ownym. W 1948
roku przeprowadzono tzw. weryfikacj obywatelsk . To w nie m. in. w
T woi m d a wn ym Ra st en bu r g u
(K trzynie) moim Lötzen (Gi ycku).
wprowadzano w ycie t weryfikacj .
Mazurzy, autochtoni jak kto chce tak
ich nazywano zmuszani byli do podpisywania tzw. Lojalki: Pomny swej
polskiej przynale no ci narodowej
ja......... przyrzekam solenie s
Pa stwu i Narodowi Polskiemu. ..W
dowód tego dostaj Tymczasowe Zawiadczanie To samo ci. Drugie rozporz dzanie dotyczy o zmiany nazwisk niemieckoj zycznych na polskie. Mieszkaniec Gi ycka Biernatch
dopiero 2 lata temu powróci do nazwiska rodowego zamiast narzuconego mu Biernacki, Schmidt stawa si
Kowalskim, itp. itd. A przecie czyniono to 3 lata po odzyskaniu niepodleg ci. A wykonywa y to w nie
wydzia y Biura Dowodów Osobistych
tych terenowych, o których szanowny
Kolega tak mile wspomina zw aszcza
o swoich zas ugach. Dopiero po roku
czasu zacz to wyda s awne Dowody
Osobiste tzw. CCS-y. Dzi wg interpretacji tak uznawanego przez Ciebie
IPN-u z ca
odpowiedzialno ci
mo na powiedzie , e te dzia ania
wykonywane przez ogniwa Dowodów
Osobistych i Ewidencji Ludno ci by y
dzia aniami przeciwko obywatelom
PRL-u tym samym ….
Ci g dalszy str. 5.

Olszty ski Biuletyn Informacyjny nr 2/10
Jak wydaje mi si wykaza em, e
jakiekolwiek indywidualizowanie
swojej osoby w kontek cie zbiorowej decyzji jest istotnym b dem.
Ka dy z nas s
c lojalniej Ojczy nie wykonywa : polecenia, nakazy,
rozkazy. B
co b
byli my instytucj paramilitarn . Natomiast
zabola o mnie stwierdzanie, e Kolega „od dowodów” rozumie poczynania „funkcjonariuszy IPN”, Poów, bowiem oni s z namaszczenia
swoich partii. Szanowny Kolego. To
przecie nie kto inny a w nie ci
namaszczeni robi nam wodog owie
w kwestii patriotyzmu, poszanowania prawa, lojalno ci wzgl dem
Kraju. Dzi bohaterem jest zdrajca
Kukli ski, dzi mój kolego (by y)
który ju kiedy zeszmaci si donosz c opozycji o naszych poczynaniach ma nagrod w postaci pe nej
emerytury. Ma o takich przyk adów.
Dodam nast pny. Nadal na „li cie
100 J.M.Rokit y figur uje”
„zamordowany na komendzie MO
w Gi ycku Zdzis aw Jurgielewicz
pracownik POLAMU”. Kryminalista, wielokrotnie karany, skierowany z nakazem pracy do w/w
Polamu (Nigdy pracy nie podj )
wda si w bójk na terenie Komendy z innymi zatrzymanymi,
kopni ty w brzuch trafia do szpitala. Spo ywany w szpitalu alkohol spowodowa
uszkodzenie
kni tej w troby w konsekwencji zgon. Sprawca jego uderzenia
zosta os dzony i odby kar 2lat za nie umy lnie spowodowanie mierci. I co z tego …. Nikt,
ale to nikt nie kiwnie palcem,
aby tego typu przypadki dementowa , za IPN tworzy kolejnych
bohaterów, którzy maj okazj
wyrwania pieni dzy za internowanie, szykanowanie itp. A przecie oddelegowanie nas na d ugi
okres, roz ka z rodzina, bliskimi
to nie by o naszym internowaniem ?!. Nas opluwano, wylewano pomyje dos ownie i w przenoni, Oni mieli paczki z Zachodu,
ciepe ko, wikt i opierunek, dzi
zak adaj stowarzyszenia internowanych jako organizacje pozarz dowe, dostaj dotacje dla bohaterów i diabli wiedz jak inn
pomoc. Za 19 dni internowania
otrzymuj 26.000 z ….. Przepraszam rozpisa em si na tematy
uboczne, jednak wracaj c do
sedna sprawy.
Drodzy Kole anki i Koledzy nie
dawajmy si poni
, nie dajmy
si prowokowa w celu nastawia-

nia przeciw siebie. To, e obecnie ,4 lata nauki na WSO Legionowie czy Szczytnie nie powinno
by wliczane do okresu pomniejszaj cego emerytur (tez by em),
to e pion polityczny te nie powinien znale
si na li cie (te
by em) to wszystko rozumiem. S
to jednak odosobnione przypadki, natomiast w interesie nas
wszystkich jest, aby sprawa z
chwil trafienia do TE. by a jednolita, konkretna. Aby przedstawionymi wy ej trzema punktami
wykaza , e Nasz Kraj jest jedynie pa stwem prawa w nazwie
partii (PIS), e interes obywateli
(PO) jest interesem tylko dla wybra ców i Polaków dzieli si na
lepszych i gorszych za nic maj c
Konstytucj . Tu nie obowi zuje
zasada Princeps legibus solutus
(Panuj cy nie podlega prawu).
Osobi cie nie uwa am siebie,
zreszt
jak s dz
tak uwa a
wi kszo moich Kole anek i Kolegów, za osob , która winna
wstydzi si swojej przesz ci.
Wychowywa em i nadal wychowuj swoje dzieci w poszanowaniu Kraju i obowi zku przestrzegania prawa. Dlatego te nie mopozwoli sobie na przyklejenie
mi atki przest pcy, osoby ami cej prawo i interesy moich wspó ziomków. Uwa am jednocze nie
e jedynie zachowuj c godno
i
nie szafowaniem zwrotami to nie
ja ( moja chata z kraja) to oni
UB, SB, ZOMO itp. b
c w gronie lojalnych wzgl dem siebie
towarzyszy s by jeste my w
stanie ten wredny zakr t historii
pokona z jak najmniej szkodliwym dla nas i naszych rodzin
skutkiem.
Bohdan Makowski
Prezes Ko a przy KKP Gi ycko
bohdanmak@o2.pl
Kolega Bohdan Makowski polemizuje, mo e raczej dyskutuje w
swoim artykule z niektórymi
stwierdzeniami i ocenami zamieszczonymi wcze niej w
„Cudotwórcach” (OBI nr 9 ze
stycznia 2011 roku) autorstwa
Aleksandra Brzezi skiego. Dzi ki temu, e Kolego Bohdan przeswoj polemik : „Kto jest
bez winy…” dostatecznie wczenie przed terminem edycji tego
wydania OBI, zamieszczamy
„odpowied ” Kol. Aleksandra
Brzezi skiego, nie rozci gaj c
tej dyskusji na kolejne numery
miesi cznika.
Redakcja OBI.
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Szanowny Kolego!

C

o do oceny ustawy dezubekizacyjnej jeste my zgodni
w stu procentach. Pisz c o
niej te opiera em si na, wskazanych przez Koleg , trzech elementach. Tylko ze wzgl du na
obj to
artyku u nie rozwija em
ich. Uczyni to za mnie Kolega.
Zgadzamy si w ocenie szpiega
Kukli skiego i innych, jemu podobnych „bohaterów” uhonorowanych najwy szymi odznaczeniami pa stwowymi. Zgadzamy
si co do oceny obecnych dzia
tych, którym tak nienawistna jest
PRL, a jednocze nie nie chc
zrzec si tytu ów naukowych i
odznacze uzyskanych w tamtym
czasie.
Mamy podobny stosunek do Listy
Rokity. Odczu em bowiem osobicie dolegliwo ci zwi zane z próbami jej uprawdopodobnienia,
gdy sam musia em t umaczy
si przed prokuratorem w jednej
ze spraw w niej wymienionych. W
sprawie, któr przytaczam poniej.
W Mor gu, pewnego razu, referent dochodzeniowy przes uchiwa nigdy nie karan osob , która z transportu skrad a 2 kostki
mas a. A poniewa twierdzi a, e
mas o skrad on, aby wr czy
znajomemu milicjantowi i rzekomo na jego pro
, wi c jako
prze ony referenta by em obecny przy tym przes uchaniu.
By wieczór. Referent zaparzy
sobie herbat , jemu te . W pewnej chwili przes uchiwany poprosi , e musi wyj
do ubikacji.
Milicjant, który przyprowadzi go
z aresztu i by w pokoju podczas
przes uchania, zaprowadzi go do
ubikacji.
cd na stronie 8
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Podejrzany o kradzie mas a nie
by gro nym przest pc , pope ni
tylko wykroczenie, wi c konwojucy go milicjant nie musia
wchodzi z nim do kabiny WC,
czeka na korytarzu. Podejrzany
po wej ciu do ubikacji, znajduj cej si na pierwszym pi trze budynku Komendy Milicji, wyskoczy przez niezabezpieczone krat
okno na beton znajduj cy si pod
nim. Uderzy g ow we i poniós
mier .
Kto napisa o ca ym zdarzeniu
do Radia Wolna Europa. Opisa
zdarzenie zmieniaj c fakty, e
milicjanci w Mor gu wyrzucili
przez okno podejrzanego o kradzie
dwóch kostek mas a,
uprzednio maltretuj c go do nieprzytomno ci. Informacje t
z
kolei szeroko wykorzysta a propagandowo opozycja w Polsce,
informuj c o „zdarzeniu” nawet
studentów i uczniów szkó rednich Olsztyna.
Odno nie prac w okresie PRL.
Ca y Naród pracowa dla Polski
takiej, jak
nam ufundowa a
Wielka Trójka w Ja cie. Ale konsekwencje tamtych uregulowa
ponosz jedynie osoby pracuj ce,
w dobrej wierze, w ówczesnych
organach utrzymania porz dku
publicznego. Dzisiaj niektórzy
historycy, jak: Leszek ebrowski,
Wojciech Reszczy ski, Zenon
Baranowski, Gontarczyk i inni, w
publikacjach swoich dyskredytu, stawiaj w krzywym zwierciadle tamten czas.
Stawiam im kontr na niesprawiedliwe oceny PRL. Zadaj im
pytania, na które aden z nich
nie raczy odpowiedzie . Czy by
moje pytania dotycz ce zafa szowania przez nich historii by yby
za trudne, e nie potrafi udzieli
na nie odpowiedzi?
A teraz troch uzupe nie dotycz cych zmian nazwisk, o których Kolega wspomnia .
Zarz dzenie nr 72 Prezesa Rady
Ministrów, które obowi zywa o
na terenie ca ej Polski, nie mówio o zmianach nazwisk, a jedynie
o przystosowaniu ich do polskiej
pisowni. O przystosowaniu w taki
sposób by Polacy mogli je atwiej
wymówi , czy napisa .
Dla przyk adu. Jak mo e polski
urz dnik, nie znaj cy j zyka niemieckiego wymówi
i napisa
nazwisko Tcherniak? Zmieniano
wi c ja na: Czerniak. Albo Schteihaer na Sztajhajer.
W zarz dzeniu nr 72 by a zapisa-

na obligatoryjna zmiana liter: ä,
ë, ü na ae, ee, ue.
Nie czyniono tego jednak automatycznie. Nale o dan osob
wezwa i zaproponowa jej form
zmiany. Przewa nie zgadzano si
z proponowan zmian , ale miaem przypadek, e petent nie zgodzi si na zmian pisowni nazwiska Ludwig, na Ludwik, wi c w
dowodzie osobistym wpisano Ludwig.
W przyk adzie Kolegi, nazwisko
Biernatch mo na by o ewentualnie zmieni na: Biernat lub Biernacz, ale musia na to wyrazi
zgod . Je eli zmieniono i wpisano, to przyk adowe nazwisko jako
Biernacki, to te obywatel musia
na taki wpis wyrazi zgod . Faktycznie ci, którzy po jakim czasie wyje
ali do Niemiec wracali
do poprzedniej pisowni i wymowy
swoich imion i nazwisk.
Je eli pracownicy Powiatowych
Biur Ewidencji Ludno ci i Dowodów (PBELiD) realizowali za enia zawarte w Zarz dzeniu nr 72
uczciwie, bez adnych nacisków,
to przystosowanie nazwisk i
imion do polskiej pisowni uwaam za s uszne.
Niemcy w okresie okupacji te
przystosowywali polskie nazwiska i imiona do swojej pisowni.
Przyk ad: Polak z Lubelskiego o
nazwisku M ynarczyk, podczas I
Wojny wiatowej dosta si do
niewoli niemieckiej b
c
nierzem carskiej armii i pracowa u
gospodarza we wsi k/K trzyna.
Po wojnie o eni si z córk gospodarza i pozosta na tej gospodarce, jako w ciciel. Gdy zacz em pracowa w PBELiD w k trzy skim magistracie figurowa
jako Mlinarzik. Gdy w 1950 roku
jego syn wróci z niewoli sowieckiej, zabra ojca i obaj wyjechali
do Niemiec.
Przecie urodzony w Lecu (w Giycku), s ynny Wojciech K trzy ski, do wieku dwudziestu paru
lat legitymowa si jako Adalbert
Winkler.
Kolega zarzuca mi w swoim komentarzu, e chwal si swoimi
zas ugami. W moim tek cie o
„zas ugach” nie ma ani s owa. W
tym okresie niczego nadzwyczajnego nie dokona em.
Zacz em pracowa w PBELiD
1.10.1951 r. na najni szym etacie, jako osoba cywilna przyj ta
na okres próbny. A zatem o adnych „osi gni ciach” nie ma tam
mowy. Wymieni em jedynie jakie
czynno ci i prace wykonywa em
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w tym okresie.
W ko cowej fazie swojego komentarza, Kolega pos dza mnie o
rozrabiack
robot
w naszym
rodowisku, e przenosz winy
na innych. Otó moim zamiarem
nie by o nigdy uchylanie si od
win, je eli w mojej dzia alno ci
mia y one miejsce i by y niezgodne z prawem. Jak Kolega napisa :
„Nie mog pozwoli sobie na przyklejanie mi atki przest pcy, osoby ami cej prawo…”
Nie mog pogodzi si z tym, e z
cywilnego referatu ewidencji ludno ci, ustawa z dnia 23 stycznia
2009 roku zrobi a mnie policjantem politycznym stosuj cym bezprawne metody, naruszaj ce
podstawowe prawa cz owieka.
St d moje pisemne wyst pienie
do mediów. Chocia wiem, e to
rzucanie grochem o cian , ale
niechaj zostanie dla potomnych.
Odno nie integracji naszego rodowiska. Chc Koleg zapewni ,
e jestem bardzo zaanga owany
w integralno
by ych pracowników MSW, bez wzgl du na jakich
stanowiskach pracowali. Jestem
wspó autorem spotka
integracyjnych i innych podobnych
przedsi wzi
w Naszym, K trzy skim, Kole SEiRP. Wobec
wrogiej propagandy i plucia na
nas, jak to Kolega podkre li w
swoim komentarzu, winni my si
bardziej scementowa i propagowa nasze racje i argumenty w
spo ecze stwie. Racje wiadcz ce
o tym, e ta nagonka na s by
specjalne PRL jest historycznym
fa szem.
Z powa aniem
Aleksander Brzezi ski
Ko o SEiRP w K trzynie
Polemika, na jakikolwiek temat, ma to
do siebie, e nigdy w ciwie nie dobiega ko ca. Co jest i dobre - dla pog bienia jej tre ci i oddzia ywania na coraz
szersze kr gi Czytelników– jak i z lekka
nu ce, kiedy zaczynaj si powtarza
argumenty i przyk ady „za” jak i
„przeciw”. Jedno jest istotne w tych
sporach, i bardzo wa ne, e zaczyna si
w nich wypracowywa jaka wspólna
platforma porozumienia i zgody co do:
faktów, zdarze , opinii i ich skutków.
Wa na jest przede wszystkim rozmowa,
na nawet najbardziej dra liwy temat. A
rozmawiaj c zawsze doprowadzi mo na do mniejszego lub ca kowitego przekonania do swoich racji i postaw.
Zach camy wi c do udzia u w tych s ownych potyczkach na amach OBI.
Wszystkie wydania OBI s na: http://
spoti.pl/katalog/1?
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Emeryci i ekonomia

N

ie ukrywam, e jako cz owiek z technicznym wykszta ceniem traktuj ekonomi troch jak wró biarstwo,
cho w dziedzinie tej u ywa si
takiej samej matematyki, jak przy
obliczeniach wytrzyma ciowych
konstrukcji, czy sieci elektroenergetycznych. Co prawda i tu uwzgl dnia si pewne wymy lone wspó czynniki bezpiecze stwa, jednak
prognozowanie rzeczy nie wyra onych w jednostkach uk adu SI a w
otówkach lub euro, ma sporo
wspólnego z zagl daniem w czarodziejskie lusterko. ;-)
Mog dzi "m dre g owy" debatowa i k óci si o to, jakie b
wska niki wzrostu gospodarczego
w IV kwartale tego roku, ka da z
osób opiera a si b dzie na jakich
innych - wcze niejszych - wyliczeniach, a i tak jest to tylko wró enie z
fusów, które rozwia mo e upadek
rz du w kraju, który eksportuje
rop , wybuch wulkanu czy awaria
systemów komunikacyjnych.
Bardzo modnym ostatnio tematem
jest sprawa OFE, przy których ka dy chcia by pomajstrowa - rz d
wyci gaj c apska po pieni dze
potrzebne "na teraz", nie martwi c
si tym, co nast pcy zrobi z
"zakopanym trupem", opozycja przedstawiaj c propozycje, w których jedynym spójnym elementem
nie jest ch poprawy losu przysz ych emerytów, tylko dokopanie
ekipie rz dz cej, w ko cu obywatele - którzy mog sobie jedynie pomarudzi wiedz c, e politycy ze
wszystkich opcji maj ich w... g bokim powa aniu. :-)
Zgadzam si ze zwolennikami UPR,
e im mniej pa stwa w yciu obywateli - tym lepiej!
Ludzka zwyk a zawi daje zna o
sobie w takich momentach, kiedy
emeryt dostaj cy 800 z miesi cznego wiadczenia spotyka si z takim,
który dostaje 2500 z . Postkomunistyczny system powoduje, e zwyy obywatel my li, e ZUS "da "
temu drugiemu t emerytur z powodu jakiego uprzywilejowania.
Nikomu nie przyjdzie do g owy, e
z wynagrodzenia tego cz owieka
pobierano znacznie wi ksze sk adki, bez jego zgody na ten proceder.

Czemu OFE nie wysz y? Odpowied jest prostsza, ni si wszystkim wydaje.
Chodzi tylko i wy cznie o koszt
obs ugi i konieczno inwestowania
w okre lone instrumenty. Jak mo na pomna
kapita , którego koszt
obs ugi wynosi 10% a oprocentowanie obligacji wynosi do 5%?
Czysta matematyka: wp acamy 100
, z czego 10 z p acimy tym, którzy
nam pieni dze bez naszej zgody
zabrali. Mamy 90 z i cieszymy si z
tego, e te pieni dze pracuj na
nasz emerytur . Po roku mamy 5%
wi cej - czyli 94,50 z . Super interes
zrobiony za naszymi plecami. Tylko
super dla kogo?
Wiem, e nie ca
rodków inwestowana jest w obligacje, jednak
wynik i tak nie jest lepszy, ni gdyby my trzymali pieni dze w skarpecie.
Nie b dzie dobrze w tym kraju,
dopóki wprowadza si b dzie
skomplikowane systemy. Ja osobicie jestem zwolennikiem rozwi za najprostszych. Emerytura powinna by jednakowa dla wszystkich, okre lona na jakim poziomie,
umo liwiaj cym prze ycie na minimalnym poziomie dla samotnej
osoby. Jedynym czynnikiem wp ywaj cym na jej wysoko powinna
by liczba lat, przez które wp aca
si jednakowe dla wszystkich sk adki, niezale ne od wynagrodze .
Je li kto b
c emerytem chce wygodnie siedzie w fotelu, popija
dobre wino czy kaw , je dzi po
wiecie, czy zaj si jakim hobby
wymagaj cym nak adów - niech e
na t drug cz
emerytury, podwy szaj
jego status sobie zaoszcz dzi.
Metod oszcz dzania jest wiele nawet takich, które na pierwszy
rzut oka z oszcz dzaniem nie maj
wiele wspólnego. Mo e kto chce
zainwestowa w wychowanie i wykszta cenie wi kszej liczby dzieci,
które pracuj c b
w stanie pomóc
finansowo rodzicom? Mo e kto
chce kupi kawa ek ziemi z pasiek ,
aby osi ga na emeryturze dodatkowe zyski ze sprzeda y miodu,
cz c to ze swoj pasj ? Mo e chce
kupowa numizmaty lub dzie a
sztuki, które mo e spieni
za
kilkadziesi t lat?
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Pa stwo wychodzi z za enia, e
wszyscy obywatele to barany, które
dzisiaj nale y bez ich zgody strzyc,
by pó niej podepchn gar siana.
Tylko tyle, eby nie pozdycha y.
Dla pa stwa najlepszy obywatel to
taki, który umiera w momencie
przechodzenia na emerytur . Zabrane mu pieni dze id "w kocio " i
wydatkowane s na ró ne bzdury,
które tylko przyjd do g owy ludziom, siedz cym "na sto kach".
Zmarnowali my jedn rzecz, któr
przej li my po PRL-u. Moim
skromnym zdaniem za pieni dze z
p r yw a t yz a cj i, wr zu c an e d o
"jednego worka" i wydawane np. na
koncerty dotowane z ministerstwa
kultury, na udzia w wystawach za
granic , na szeroko rozumian
"promocj Polski" (to temat na osobnotk ) - powinno si zreformowa ZUS, aby pieni dze ci gane ze
sk adek nie sz y na bie ce wydatki,
ale mog y pracowa , nap dzaj c
gospodark . Jednocze nie zmala by
ug publiczny, bo na dzie dzisiejszy pieni dze z prywatyzacji traktowane s jak ko , która si psu naley. Skoro s w bud ecie, to nale y
je na co wyda . Wymy lanie niepotrzebnych wydatków to ta najprzyjemniejsza cz
rz dzenia. ;-)
Rozumowanie rz du przypomina
mi post powanie stereotypowej
kobiety, która wyda wszystko i
jeszcze po yczy od kogo 200 z .
dzie mia a 1500 z - wyda 1700,
dzie mia a 4000 - wyda 4200. :-)
Pos uchajcie kiedy ze zrozumieniem podawanych informacji. Nikt
z polityków nie zastanawia si CZY
dzie dziura bud etowa, ale nad
tym JAKA b dzie. Zad anie zaonego ju kraju le y bowiem w
interesie politycznym wszystkich
partii dochodz cych do w adzy
zgodnie z zasad :
"PO NAS CHO BY POTOP".
13 lutego 2011
Mironq
Autorem testu powy ej jest zaprzyja niony blogowicz Mironq. Jego blog
„Rozmowy bez krawata…” (http://
mironq.blog.onet.pl/) jest jednym z popularniejszych w sieci. Zrozumia e, e
przedruk umo liwiony zosta przez
wcze niejsz Jego zgod , za co serdecznie Mu dzi kujemy.
Redakcja OBI.
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Dane do faktur.
Konto Bankowe Zarz du Wojewódzkiego
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW
POLICYJNYCH
POLICYJNYCH
ZARZ D WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE
Zarz d Ko a w…………………………..
Kredyt Bank Sp. Akcyjna I Oddzia w Olsztynie
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