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- Zwrot niedopłaconych
emerytur.
- Rewaloryzacja emerytur i rent 2014.
Monotonne czernie aut
Zmienia słońce w feerię barw
Nakładając na lakiery
Refleks domów, ich fasady…
Olsztyn takie czary tworzy.

„Informator”
KWP Olsztyn

- Dwa lata Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.
JKK

Kończąc, te dosyć osobiste wynurzenia,
chciałbym, w imieniu Kolegów z ZW
SEiRP w Olsztynie, życzyć Ci Józku
o Redakcji przyszedł pocztą elek- zdrowia i dobrego samopoczucia. Nie
troniczną list |str. 2). List szczegól- rezygnuj z pomocy jaką możesz nam
ny, bardzo poruszający. List pisany od udzielać - tego my sobie życzymy.
serca z całą świadomością jego poże***
gnalnego znaczenia. W istocie jest ten
osiedzeniem Zarządu Głównego
list pożegnaniem z jednym okresem
SEiRP (str. 4) w dn. 14 lutego 2014
życia i przejściem do następnego, inne- r., Stowarzyszenie rozpoczęło oficjalną
go, może bardziej interesującego, ale kampanię wyborczą VII kadencji.
jednak zmieniającego tryb, kierunek Uchwałą przyjęto „Ordynację Wybordziałalności.
czą” i „Plan Pracy” ZG na 2014 r. WięKol. Józef Krasucki, prezes Zarządu cej o innych sprawach, którymi ZG zajął
Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emery- się na posiedzeniu w tekście na wskazatów i Rencistów w Katowicach (przez nej stronie.
dwie kadencje) postanowił zrezygnować
***
z intensywnej działalności na rzecz intea dole strony publikujemy Decyzję
gracji środowiska policyjnego i zwolnić
nr 1/2014 Prezesa ZG SEiRP. Denieco obroty wspomagając swoich na- cyzja w sposób jasny i dobitnie wskazustępców.
je na apolityczność Stowarzyszenia i
Z kol. Józkiem niemal od pierwszej zakazuje zawierania politycznych, forchwili znajomości miałem „dobry kon- malnych umów o współpracy z partiami
takt”, rozumieliśmy się bez zbędnych politycznymi. Decyzja ma istotne znasłów. Zostałem mu przedstawiony na VI czenie na czas zbliżających się kampanii
Walnym Zjeździe Delegatów SEiRP w wyborczych do Parlamentu EuropejskieLegionowie w 2010 r., gdzie przeszli- go - te najbliższe, i kolejnych już krajośmy na Ty.
wych: samorządowych, parlamentarnych
To w Legionowie Józef Krasucki po raz i prezydenckiej. Jednak jeśli o zakazie
pierwszy, bodajże, zaprezentował swoje „podpisywania umów o współpracy”
rozumienie sposobu działania Naszego sformułowanie jest jasne, to nie dookreStowarzyszenia. Sposobu, który nie ślono wyrażenia o zakazie „agitacji”…
zyskał poparcia znaczącej części Człon- Interpretacja takiej formy zakazu może
ków SEiRP i jego Kierownictwa, także być niejednolita i budzić wątpliwości, a
nowego, wybranego na tym Zjeździe.
więc i pewne trudności z dostosowaniem
Nie chcę powtórnie przytaczać Józka się do niej.
opinii i proponowanych zmian w Stowa***
rzyszeniu, były one już publikowane w
ożna
sądzić,
że w Lidzbarku
OBI. Rozumiejąc jego racje miałem
Warm. odbyły się pierwsze w
jednak wątpliwości, co do skutków,
jakie przyjęcie owych propozycji, mogą Kraju wybory Zarządu Koła SEiRP, bo
21 lutego 2014 r. Teks i zdjęcia na stroprzynieść zwartości Stowarzyszenia.

Od Redakcji

D

P

N

nach 8 i 9 poświadczają to zdarzenie.
Warto zwrócić uwagę na fakt uczestnictwa w posiedzeniu wszelkich możliwych
władz samorządowych i stowarzyszeń
poza rządowych Miasta. Podkreślić
należy fakt, że owo „uczestnictwo” nie
było biernym odfajkowaniem uczestnictwa, włodarze miejscy obszernie i rzeczowo odpowiadali na pytania członków
Koła.

K

***

oło SEiRP przy Wyższej Szkole
Policji w Szczytnie, balem (str.10)
rozpoczęło obchody 10-lecia swojego
istnienia. To początek obchodów, jak
zapewnił Redakcję prezes Koła Ryszard
Gidziński. Jedno z najliczniejszych Kół
regionu i jedno z najbardziej aktywnych,
zaskoczy zapewne wszystkich, niejednym pomysłem integrującym tamtejsze
środowisko policyjne.

***

Bardzo ważne, dosyć długo oczekiwane
spotkanie Kierownictwa ZG SEiRP z
władzami
Zakładu
EmerytalnoRentowego, odbyło się dn. 18 lutego
2014 r., Tekst na str. 18 (komunikat z
www.seirp pl) przekazuje niewiele informacji. Ale jedno jest istotne: Strony
będą się nadal spotykać!
Jerzy K. Kowalewicz

M
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Pożegnanie.
Jeśli coś, kiedyś się zaczyna, toteż musi się kiedyś skończyć. Taka
jest normalna, nieubłagana kolej rzeczy. W pełni świadomie, po przejściu w
stan spoczynku, zapisałem się do naszego stowarzyszenia. Fakt ten poprzedziła rozmowa, jaką ze mną przeprowadził Bogdan Krysiak, prezes ZK w
Katowicach. Namówił mnie nie tylko do zapisania się do stowarzyszenia
ale i do objęcia prezesury w ZK. Decyzję uzasadniał potrzebą uwspółcześnienia ZK, dlatego to mnie przekonało.

Sprawowałem tą funkcję 8 lat. Dziś od dawna Bogdana Krysiaka nie
ma wśród nas. Kiedy o nim myślę, to uznaję jego klasę. Jestem dumny, że
takiego miałem poprzednika.
Aktualnie upływa prawie 10 lat pełnienia przez mnie funkcji prezesa
ZW w Katowicach oraz członka władz krajowych. W dniu 21.01.2014 złożyłem rezygnację z funkcji prezesa ZW, która została przyjęta.
W ZW w Katowicach miałem z kim pracować dla Katowic i wywierać wpływ na decyzję ZG Stowarzyszenia. Przez pierwsze 6 lat poświęcałem czas na uporządkowanie pracy ZW, w czym pomogli mi koleżanki i koledzy z prezydium ZW.

Lata 2010-2014 wniosły w nasze stowarzyszeniowe życie wiele
zmian. Uznaliśmy, że musimy dostosować się do nowych warunków społecznych. Uważam, że na tym polu można było znacznie więcej zrobić. Jasne, a więc i czytelne przesłania nie znalazły akceptacji. Szkoda, że nie było
w ZG, a zwłaszcza w Prezydium ludzi takich jak B. Krysiak.
Wiem doskonale, że wielu członków ZG miało poglądy podobne do
moich, ale ich nie ujawnili. Należy postawić pytanie - dlaczego? Czas przyszły pokaże gdzie była racja.
Rozstając się z funkcją prezesa ZW i członka ZG stwierdzam, że
miałem okazję poznać wielu wspaniałych i oddanych naszemu środowisku
kolegów. To był uśmiech losu, że mogłem ich spotkać, więc dziś pozwolę
sobie wymienić niektórych, jak: Zygmunt Kowalczyk, Zdzisław Czarnecki,
Henryk Szczotka, Jerzy Kowalewicz. Nie mogę pominąć mojego głównego
adwersarza, Wiesława. Poczmańskiego.
Miałem też takich znajomych, że po wielu latach dowiedziałem się,
że przeczytaliśmy tą samą książkę, choć inaczej rozumiemy jej treść - Polski Kodeks Honorowy.
W tym miejscu wypada mi skończyć tą przygodę, którą zacząłem 10
lat temu.
Jesteśmy w roku zjazdu, zatem życzę delegatom gorącej dyskusji,
rzetelnej oceny minionej kadencji, dobrych uchwał i trafnych wyborów.
Z oficerskim pozdrowieniem – Józef Krasucki
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POSIEDZENIE PREZYDIUM ZG SEiRP 14 LUTEGO 2014
Posiedzenie prowadził prezes Henryk Borowiński, który przedstawił porządek obrad:
realizacja postanowień poprzedniego posiedzenia prezydium, plan pracy ZG i prezydium
w bieżącym roku, terminowość składek
członkowskich, postępy prac Komisji ds.
Przygotowania VII Krajowego Zjazdu Delegatów, informacja o programie ubezpieczeniowym PZU, II Kongres Federacji Stowarzyszeń
Służb Mundurowych, pytanie prejudycjalne
do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na posiedzenie zaproszono: Z. Czarneckiego, R. Łubińskiego, Z. Bartulę, J. Piaseckiego, H. Grabiec, J. Borowińskiego.
I wiceprezes Zdzisław Pietryka omówił realizację
postanowień styczniowego posiedzenia prezydium. Na naszej stronie internetowej umieszczono apel o wpłatę 1% na OPP SEiRP, zamówiono
płytki okolicznościowe na 25-lecie Stowarzyszenia, komisja organizacyjna zmodyfikuje regulamin na najaktywniejsze koło w kraju. Zaprezentował także plan pracy ZG i jego prezydium.
Skarbnik Antoni Pietraszewski dokonał analizy
składek odprowadzanych przez zarządy wojewódzkie i okręgowe w latach latach 2011-2013, z
której wynika, że w większości zarządów nie ma
zaległości. Prezes H. Borowiński zasugerował
wykorzystanie rozliczenia składek przez GKR.
Wiceprezes ZG, przewodniczący komisji przygotowującej VII KZD Jan Papis stwierdził, że niemal wszystkie materiały są już przygotowane.
Największe zainteresowanie wzbudził projekt
nowego statutu, którego fałszywe wersje są rozpowszechniane w Internecie. Prezes ZG postanowił rozesłać członkom prezydium do konsultacji
ten autoryzowany przez siebie dokument.
Członek prezydium Józefa Łozińska przedstawiła
dane liczbowe o programie ubezpieczeniowym
PZU “SEiRP 2009”. Objętych jest nim ok. 6 tys.
naszych emerytów i rencistów. W ubiegłym roku
największy przyrost ubezpieczonych nastąpił w
ZO w Zielonej Górze, a największy spadek – w
ZW w Warszawie.
Na posiedzenie zaproszono naszą emerytkę Joannę Szczepańską, która zaproponowała bieg po
zdrowie z udziałem członków Stowarzyszenia
we wsi Rytro w powiecie nowosądeckim. Postanowiono rozważyć tę propozycję po przedstawieniu koncepcji zawodów.
Na początku marca odbędzie się kongres Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych. Na ostatnim posiedzeniu ZG SEiRP wybrano 12 delegatów. Prezydium spośród nich rekomenduje na:
prezydenta federacji Zdzisława Czarneckiego,
wiceprezydenta Henryka Borowińskiego, przewodniczącego GKR Zdzisława Pietrykę, skarbnika Ewę Grzegorczyk. Zdzisław Czarnecki zapoznał zebranych z osiągnięciami i niepowodzeniami FSSM oraz planowanymi działaniami, a w
szczególności, czym zaskoczył zebranych, optował za podpisaniem współpracy z jedną z partii.
Nikt z obecnych nie poparł tego zamiaru, a H.
Borowiński, J. Krawczyk, L. Orkisz i J. Borowiń-
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ski byli stanowczo przeciwni. Prezes ZG oświadczył, że Stowarzyszenie jest neutralne politycznie.
Prezydium powołało komisję ds. obchodów 25lecia SEiRP pod kierownictwem Z. Pietryki oraz
członków: H. Grabiec i J. Borowińskiego. Będziemy także brać udział w uroczystościach 95-lecia
policji.
Wiceprezes ZG Jerzy Krawczyk poinformował o
skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE w
Luksemburgu pytania prejudycjalnego, które jest
ostatnią szansą przywrócenia zmniejszonych,
ustawą z 2009 roku, emerytur.
Janusz Borowiński
Źródło: www.seirp.pl
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P L A N PRACY

ZARZĄDU GŁÓWNEGO SEIRP, JEGO PREZYDIUM I KOMISJI NA ROK 2014
KIERUNKI PRACY NACZELNYCH ORGANÓW STOWARZYSZENIA
W roku 2014 we wszystkich strukturach Stowarzyszenia odbędzie się kampania sprawozdawczo-wyborcza, w wyniku której na odbywających się zebraniach sprawozdawczo-wyborczych
zostanie dokonana ocena działalności poszczególnych zarządów, dokona się wybór władz na VII
kadencję i wybór delegatów na Zjazdy ZW/ZO i VII Krajowy Zjazd Delegatów.
VII Zjazd oceni przebieg kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Stowarzyszeniu, dokona wyboru naczelnych władz Stowarzyszenia i nakreśli plan działania na VII-mą kadencję.
Biorąc powyżsże pod uwagę, dla nacżelnych władż SEiRP priorytetem na ten rok są głownie prżygotowania do VII Zjażdu.

Zatem kierunki prac w 2014 roku, zarówno dla władz naczelnych Stowarzyszenia, jak i
organów terenowych, winny być szczególnie zwrócone na:
Rzetelną ocenę pracy aktualnych władz Stowarzyszenia za rok 2013 z uwzględnieniem całej VI kadencji. W
ocenie pracy należy uwzględnić zasługi jak i niedoskonałości w realizacji postano-wień VI Zjazdu SEiRP, realizacji uchwał ZG, jego Prezydium i decyzji Prezesa ZG.
W trakcie trwania kampanii wskazane jest rozpoznanie, zwłaszcza wśród nowo przyjętych członków do Stowarzyszenia, którzy z nich swoim zaangażowaniem i aktywnością mogli by nas reprezentować w nowo wybranych władzach terenowych jak i w Zarządzie Głównym SEiRP w VII kadencji. Po takiej analizie typować ich
jako delegatów na zjazdy wojewódzkie/okręgowe, a podczas zjazdów wojewódzkich/okręgowych na delegatów
na VII Krajowy Zjazd.
Nakreślenie wizji i planów pracy Stowarzyszenia na nową VII-mą kadencję.
Należy przyjąć zasadę, że każde zebranie sprawozdawczo-wyborcze winno być obsłużone i wspierane radą
przez ich opiekunów.
Zebrania sprawozdawczo-wyborcze, a szczególnie VII Zjazd winny być właściwie przygotowane aby przebiegały w atmosferze godnej naszemu Stowarzyszeniu.

W celu zapewnienia stałego rozwoju Stowarzyszenia oraz wspomagania jego
członków, należy na przestrzeni 2014 roku przestrzegać i realizować niżej wymienione zadania:
Wykazywać stałą troskę o dobre imię Stowarzyszenia i jego członków.
Dbać o liczebny i jakościowy rozwój Stowarzyszenia.
Pomnażać finanse. Skutecznie propagować akcję odpisu 1% podatku na rzecz OPP podając przykład korzystania naszych członków z pomocy finansowej w tym zakresie.
Dokonać ocen realizacji uchwał VI Zjazdu, Zarządu Głównego, Prezydium i decyzji Prezesa.
Wdrażać i realizować uchwały VII Krajowego Zjazdu Delegatów.
Zawsze jest i będzie, że podstawą do oceny Stowarzyszenia jest właściwe funkcjonowanie jego Kół, dlatego
koniecznym jest aby w planach pracy ZW/ZO i Kół zwrócono uwagę na ich liczebny rozwój, umacnianie w zakresie organizacji i systematyczności pracy.
Na bieżąco rozpoznawać nastroje naszych członków, informować stosowne władze, a przede wszystkim podejmować skuteczne działania w celu niwelacji zaistniałych niedogodności.
Poprzez statutowe organy Stowarzyszenia udzielać pomocy członkom w załatwianiu ich niekiedy bardzo
trudnych spraw rodzinnych, którzy borykają się z trudnościami finansowymi, zdrowotnymi i innymi wynikającymi z przyczyn losowych.
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POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO SEiRP w 2014r.
TERMIN

TEMATYKA

REALIZACJA

11 kwiecień
2014r.
godz. 11oo
Sala Konferencyjna
KGP

1. Zatwierdzenie planu pracy ZG, Prezydium
na
2014r.
2. Zatwierdzenie planu budżetowego na
2014r.
3. Omówienie przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej w kołach.
4. Informacja dot. przygotowań do kampanii
sprawozdawczo-wyborczej w ZW/ZO.
5. Zatwierdzenia sprawozdania OPP.

I Wiceprezes ZG
Z.Pietryka

12 czerwiec
2014r.
godz.
Sala Konferencyjna
KGP

1. Omówienie przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej w ZW/ZO.
2. Informacja dot. stanu przygotowań do VII
Krajowego Zjazdu Delegatów.
3. Przyjęcie materiałów na VII Zjazd SEiRP.

Wiceprezes ZG
Prezesi ZW/ZO
I Wiceprezes ZG
Z.Pietryka

10 – 11 październik 2014
podczas
VII Zjazdu
Soczewka k/
Płocka

1. Ukonstytuowanie się Prezydium. Wprowa- Prezes ZG
dzenie podziału zadań dla członków Prezydium, Komisji (Zespołów) ZG SEiRP.
2. Zapoznanie się i uchwalenie regulaminu
Sekretarz ZG
ZG SEiRP.
3. Wolne wnioski.

15 grudzień
2014r.
Sala Konferencyjna KGP

1. Podsumowanie przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Stowarzyszeniu w
tym głównie przebiegu VII Zjazdu SEiRP.
2. Dyskusja.
3. Uroczystość opłatkowa.

skarbnik ZG
A.Pietraszewski
Wiceprezes ZG

Prezesi ZW/ZO
A.Pietraszewski

Sekretarz ZG

Prezes ZG
I Wiceprezes ZG
Sekretarz ZG

Zaprezentowany i przyjęty plan pracy ZG SEiRP na rok 2014 może być modyfikowany lub poszerzany w zależności od potrzeb i ogólnej sytuacji w Stowarzyszeniu.

Uwaga;
VII Krajowy Zjazd Delegatów SEiRP
odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „MAZOWSZE”
w miejscowości Soczewka koło Płocka (09-506 Soczewka ul. Wojskowa 2)
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POSIEDZENIA PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO SEiRP w 2014r.
TERMIN

TEMATYKA

REALIZACJA

17 – 18 stycznia 2014r.
Posiedzenie
wyjazdowe Soczewka

1. Omówienie Ordynacji Wyborczej do władz
SEiRP.
2. Ocena pracy Komisji ds. przygotowań VII
Zjazdu
3. Omówienie zgłoszonych wniosków statutowych
4. Założenia organizacyjne konwencji przedzjazdowych.
5. Ocena wyników OPP

J. Papis

E. Trzepizur
H. Borowiński
Z. Pełka

14 luty 2014 r.
(piątek)
godz.10oo
Sala Bankietowa
KGP

1. Ocena pracy komisji/zespołów problemoPrzewodniczący Komisji
wych w 2013r. działających przy ZG SEiRP.
2. Dyskusja.
3. Przedstawienie planu pracy ZG i Prezydium Sekretarz ZG
na 2014r.
4. Przedstawienie planu budżetowego na
2014r.
5. Wolne wnioski.

15-16 maj
2014r.
Posiedzenie
wyjazdowe
Zielona Góra

1. Omówienie przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej w ZW/ZO.
2. Informacja dotycząca przygotowań do VII
Krajowego Zjazdu Delegatów.

10 – 11 październik 2014r.
Podczas VII
Zjazdu SEiRP
Soczewka k/
Płocka

1. Przyjęcie propozycji uchwały regulaminu
I Wiceprezes ZG
ZG SEiRP.
2. Propozycje ukonstytuowania się Prezydium Prezes ZG
i wprowadzenia podziału zadań dla członków
Prezydium, Komisji i Zespołów ZG SEiRP
3. Wolne wnioski.

21 listopad
2014r

1. Podsumowanie przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Stowarzyszeniu w
tym głównie przebiegu VII Zjazdu.
2. Dyskusja.
3. Wolne wnioski.

Prezes ZG
Wiceprezes J.Papis

Prezes ZG
Sekretarz ZG

Zaprezentowany i przyjęty plan pracy Prezydium ZG SEiRP na rok 2014 może być modyfikowany lub poszerzany w zależności od potrzeb i ogólnej sytuacji w Stowarzyszeniu.
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Sekretarz ZG

Preze s ZG SEiRP

Zdzisław Pietryka

Henryk Bo rowiński
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Nowy Zarząd Koła SEiRP w Lidzbarku Warm.

W

W

W

J

Lidzbarskim Kole SEiRP jest już po wyborach! Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
odbyło się 21 lutego 2014 roku o godz.16.00 w
świetlicy miejscowej komendy powiatowej Policji.
Zebranie przebiegało w/g opracowanego wcześniej
porządku obrad, który wraz z zaproszeniami przesłano członkom Stowarzyszenia .W każdej kopercie
znajdował się również plan pracy Koła na 2014
rok. Jest to dosyć obszerny dokument i jego autorowi zależało aby Koleżanki i Koledzy mieli wystarczający czas na zapoznanie się z nim, by na Walnym Zebraniu móc o nim dyskutować lub też bez
zbędnych uwag zagłosować nad jego zatwierdzeniem i zleceniem do realizacji nowo wybranemu
Zarządowi
walnym zebraniu uczestniczyły 34 osoby
wśród których byli też zaproszeni przez Zarząd Koła goście nie będący członkami Stowarzyszenia. Byli to panie i panowie;

Zenisława Wichowska

Iwona Balińska

Irena Duszak

Stanisław Kwinto - Prezes Zarz. Pow. L.O.K.

asp. Rafał Tkaczuk - Przew. NSZZ Pol. przy
KPP Lidzbarku Warm.,

podinsp. Mariusz Kozłowski I Zastępca Komendanta KPP w Lidzbarku-Warm.,

insp. Tomasz Kamiński - Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku-Warmińskim,

Artur Wajs-Burmistrz Lidzbarka Warm.,

Jan Harhaj - Starosta Powiatu Lidzbark
Warm.

Gościem specjalnym Walnego Zebrania był
kol. Jerzy K. Kowalewicz - Prezes ZW SEiRP.
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specjalnej części zebrania pierwsze trzy Panie
(prywatnie małżonki członków Koła
SEiRP) zostały uhonorowane kwiatami i dyplomami w podzięce za bezinteresowną i pełną poświęcenia pracę na rzecz środowiska emerytów i rencistów policyjnych w Lidzbarku Warmińskim. W podobny sposób wyróżniono też prezesa Zarządu
Powiatowego L.O.K.
Z kolei Starostę Lidzbarskiego i Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji uhonorowano medalami
„XX LAT STOWARZYSZENIA” za zasługi dla SE i
RP z dyplomem za godną naśladowania współpracę ze środowiskiem emerytów i rencistów Policyjnych na terenie powiatu Lidzbark-Warmiński.
ak wspomniano na wstępie w zebraniu uczestniczyły 34 osoby w tym 10-cio osobowa grupa
wspaniałych gości i przyjaciół. Wymagane kworum
dla ważności wyborów w pierwszym terminie zebrania to 18+1. W obradach walnego zebrania brało udział 24 członków tut. Koła SEiRP.
Walne Zebranie przyjęło z pełną akceptacją
wszystkie przedstawione sprawozdania oraz udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi.
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Podczas Walnego Zebrania dokonano wyboru
Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej oraz dwóch
delegatów na Zjazd Wojewódzki. Oto składy personalne:
ZARZĄD KOŁA
1. LUCJAN FIEDOROWICZ - Prezes Zarządu Koła tel.880 036 373,
2. DARIUSZ BALIŃSKI-Wiceprezes,
3. DANUTA GORAJ - Sekretarz Koła,
4. IRENEUSZ RUBACKI - Skarbnik Koła,
5. GERARD WICHOWSKI - Członek Zarządu nowa
osoba,
KOMISJA REWIZYJNA
1.CZESŁAW DUSZAK - Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej -tel.792 181 035,
2.KRZYSZTOF STERNICZUK - Wiceprzewodn,
3.RYSZARD GUDANIEC - Sekretarz/nowa osoba,
poprzednik złożył rezygnację/
W zasadzie jest to „stary” Zarząd Koła i taka sama
Komisja Rewizyjna lecz w nowej odsłonie z niewielkimi zmianami ,wybrane na trzecią już kadencję
na kolejne lata 2014-2017.
DELEGACI NA ZJAZD WOJEWÓDZKI
1.Lucjan Fiedorowicz
2.Dariusz Baliński
Walne Zebranie jednogłośnie zatwierdziło plan pracy zarządu Koła na 2014 rok. Części wyborczej
walnego Zebrania przewodniczył kol. Włodzimierz
Wakuluk, emerytowany Komendant Powiatowy
Policji.

Nowo wybrane władze Koła SE i RP w Lidzbarku
-Warmińskim, za obdarzenie ich kolejny raz,
tak wielkim zaufaniem, składają serdeczne podziękowania. Jednocześnie dziękują wszystkim
Koleżankom i Kolegom ,którzy przyczynili się
do przygotowania i sprawnego przebiegu Walnego Zebrania.
Tekst i zdjęcia: Lucjan Fiedorowicz

Wręczenie Medali Okolicznościowe ”XX Lat Stowarzyszenia dyplomem”Staroście Lidzbarskiemu Janowi Harhajowi i Zastępcy Komendanta
Powiatowego Policji Mariuszowi Kozłowskiemu.
Wręczają: prezes Zarządu Wojewódzkiego
i prezes miejscowego Koła SEiRP.

Wspólne zdjęcie uczestników Walnego Zebrania Koła SEiRP w Lidzbarku Warm.
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(Minęła) Pierwsza dekada Koła SEiRP
w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

W

tym roku Koło SEiRP przy WSPol. w Szczytnie obchodzi 10 rocznicę jego powstania.
Zarząd przygotował swoim członkom wiele przedsięwzięć i atrakcji, a pierwszą był „ Bal Emeryta ”,
który odbył się w dniu 22 lutego 2014 r. Bal został
otwarty przez członków Zarządu, pokazem multimedialnym, w którym przedstawiono migawki z
wszystkich organizowanych imprez na rzecz Koła,
w ciągu całego dziesięciolecia i tradycyjną lampką
szampana.
W balu uczestniczyło 110 osób, a byli to członkowie Koła oraz sympatycy. Do tańca przygrywał zespół muzyczny grając muzykę odpowiednią do naszego wieku. Uczestnicy bal określili jako jeden z
najlepszych, jakie do tej pory były organizowane,
co było widać w trakcie zabawy oraz wynikało z
wypowiedzi bawiących się. Teraz pozostało powiedzieć: do zobaczenia na jubileuszowym balu za
rok.

Opracował tekst i zdjęcia
Zdzisław Wnukowicz
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N

iebawem już, do końca kwietnia, jesteśmy zobowiązani do
rozliczenia się z dochodów uzyskanych w roku 2013 r.
Drodzy Czytelnicy, byli policjanci, i
członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Nasze
Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego dla której można
darować 1% odpisu od podatku.
„Wyniki” poprzednich wpłat obrazuje
zamieszczona poniżej tabela wpłat
wyliczająca złotówkową wielkość
przypadającą na jednego członka
SEiRP w Kraju i województwach.
Jerzy K. Kowalewicz
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Odpuśćmy sobie…
P

rzyglądając się projektowi nowego statutu Stowarzyszenia mam mieszane uczucia. Mam
wrażenie że jest to tylko i wałczanie temat zastępczy. Główny projekt zmian dotyczy wprowadzenia
Okręgów. Tak na prawdę nie wiem czemu ma to
służyć. Może moja kiepała już tak nie funkcjonuje,
lecz uważam, ze wprowadzać zmiany niby to
usprawniające wylewa się dziecko z kąpielą.

Z

arządy wojewódzkie umocowane na bazie podziału terytorialnego struktur MSWiA są najwygodniejsze. Nam z Giżycka wszędzie jest daleko.
Przykładowo z chwilą powołania nowego okręgu
jego siedziba będzie w Elblągu. Trudno znaleźć
mądrego, aby przekonał mnie, że dojazd do Elbląga jest korzystniejszy niż do Olsztyna. Siedziby
Zakładów Emerytalno-Rentowych mieszczą się
przy Komendach wojewódzkich. I tak dalej, itp.
Podsumowując ta kwestię zadać można proste pytanie. Po co zmieniać coś co funkcjonuje dobrze ??!!

W

naszej codziennej rzeczywistości spotykamy
się z ludźmi, którzy na przekór tworzonym
mitom darzą nas emerytów zaufaniem i sympatią.
W drodze rewanżu wypadało by ludzi tych wyróżnić nawet w najprostszej postaci. Umieszczenie
tych osób w gronie sympatyków – przyznanie dyplomu, dopuszczenie ich do udziału w imprezach
kulturalno-rozrywkowych na prawach członków
będzie niewątpliwą formą podziękowania za ich
przychylne do na stanowisko. Oczywiście nie płacą
oni składek członkowskich.

W

ydarzenia doby obecnej, kiedy to historycy
spod znaku IPN-u, a nawet wszelkiej maści
politycy swawola sobie w interpretacji historii,
ważną sporawą jest dokumentowanie naszej przeszłości. Tej autentycznej , jeszcze namacalnej. Spisywanie wspomnień naszych seniorów, zbieranie
dokumentów, pamiątek. Śmiem twierdzić , że nikt
za nas tego nie zrobi. Winni jesteśmy tego tym,
którzy odeszli już na wieczną służbę, a ich zasługi
są zapominane , a nawet , co bardziej boli przeinaczane. Obecnie stawia się wyświęcane pomniki
ludziom, którzy z pospolitych rzezimieszków jedynie w wyniku koniunkturalnych poczynań politycznych dominujących partii politycznych stają
się bohaterami. Przykład uznania zdrajcy Kuklińskiego za bohatera narodowego (przez bez mała
400 posłów) sam mówi za siebie. Ta swawola interpretatorów historii takich, jak Antoniego Macierewicza jest porażająca. Nasz skoczek miał logo –
szachownicę na czapce … to hołd poległych pod
Smoleńskiem ??!! nie zakładów lotniczych, które
wspierały skoczka ?! Szkoda słow. „Bohaterowi”
który z ukrycia, z za winkla, strzelał do Polaka mającego odmienne poglądy polityczne dziś dorabia
się bohaterską historię. Syn Szaniawskiego jeździ
po Kraju i obwozi, jak relikwie dokumenty zdrady
Kuklińskiego, z odpowiednim komentarzem wciska
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nową odmianę polskiego pojęcia honoru. Jak widać i na tym można zarobić i czynić to w sposób
bezkarny, bez żadnych ograniczeń moralnych .
Nam natomiast pozostaje dokumentowanie naszego stanowiska, tej naszej przeszłości. Przypominać
o w sumie bezkrwawej rewolucji w Polsce, nie takiej jaka ma miejsce na Ukrainie. Miejmy nadzieje , że przyjdą takie czasy kiedy to historycy będą
tworzyć historie a nie politycy.

P

odsumowując kwestię zmian w statucie , a
raczej mojemu stwierdzeniu ze jest to temat
zastępczy dochodzę do wniosków, ze bardziej istotną jest sprawa przyciągania do nas nowych członków – naszych emerytów. Przynależność mojej żony do stowarzyszenia (§ 10) przysporzy jedynie …
że, moja rodzina zapłaci składki w sumie za dwie
osoby?!. Przepraszam za tak ostre wnioski, lecz
one same się wykłuły w trakcie tworzenia tekstu.
Jednak nie widzę problemu aby moja zona stała
się sympatyczką stowarzyszenia, co czyni bez
wspomnianego tytułu do chwili obecnej.

K

ończąc swoje spostrzeżenia sadzę, że Statut
nasz wymaga jedynie kosmetycznych zmian.
Warto było by pokusić się w stworzeniu możliwości
uczestniczenia w Komisjach rozdysponowujących
np. fundusz socjalny Komendanta Wojewódzkiego.
A o tym jak widać zapominamy. Tym przyciągniemy nowych członków, a nie nowym postanowieniami, zmianami.
Bohdan Makowski s. Władysława
Giżycko dnia 24.02.2014
To na prośbę Redakcji kol. Bohdan Makowski z
Giżycka komentował projekt Statutu SEiRP,
tzw. „gdański”.
Zmian, w stosunku do Statutu obecnie obowiązującego jest sporo i nie miejsce by je wszystkie
prezentować i do nich się odnosić. Warto jednak
przytoczyć opinię o nim, o Statucie, kol. Leszka
Orkisza, który przyrównał ów projekt, do statutu np. Stowarzyszenia Miłośników Kanarków czy coś w tym sensie, - cytat powtarzam z pamięci.
Uwagę, tych którzy zapoznali się z projektem
statutu „gdańskiego” zwróciła treść §10, w którym wymieni są członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, a wśród nich także: „współmałżonek”
emeryta lub rencisty policyjnego.
Ta „nowość”, w oczywisty sposób jest niezgodna
z §1i 17 obecnego statutu, wywołała pewną dyskusję na zebraniach Kół, jak i w kuluarach.
Jednym z argumentów było powiedzenie:
„Dlaczego, żona/mąż ma czekać na zgon, na
śmierć partnera, by móc zostać członkiem zwyczajnym?”
Może to niezbyt racjonalne argumenty, ale są i
wypada je zaprezentować.
Jerzy K. Kowalewicz
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PRZED MARCOWYM KONGRESEM FSSM RP REFLEKSJA O OPIECE SOCJALNEJ I ZDROWOTNEJ
WETERANÓW SŁUŻBY W WOJSKU POLSKIM
II Kongres
Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

W dniu 7 marca bieżącego roku odbędzie się już II Kongres Federacji.
Cztery lata minęły nie wiadomo kiedy? Federację zakładało 5 stowarzyszeń, dziś jest 11. Zadajmy sobie wszyscy
pytanie – czy fakt powstania Federacji pozwolił na integrację środowiska służb mundurowych ? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Miniony okres to czas poświęcony wypracowywaniu metod i form działania samej Federacji oraz
współdziałania poszczególnych Stowarzyszeń członkowskich. Obecny kongres poza wyborem nowych władz, musi
wypracować taki program działania, który będzie wypadkową interesów wszystkich członków Federacji oraz wprowadzi Ją w przestrzeń publiczną organizacji pozarządowych
jako jednolitą reprezentację środowiska służb mundurowych, gotową do podjęcia tematyki interesującej te środowiska.
Wszystko zależy od wyborów nowego składu władz federacji. Jest nas 58 delegatów, do władz powinni kandydować
aktywni Koledzy z pomysłami na funkcjonowanie zgodnie
z oczekiwaniami Wszystkich jej członków.
Życzę owocnych obrad i dobrych wyborów.
Jan Kacprzak – Sekretarz Generalny
Żródło: http://www.fssm.pl/

D

zisiaj, kiedy obserwujemy
żołnierskie
pokolenie
naszych synów i wnuków, którzy wykonują
bardzo niebezpieczne
misje poza granicami
kraju z dużym współczynnikiem zagrożenia zdrowia i życia,
ale także spokoju i rodzinnego bezpieczeństwa dostrzegamy ostrzej niż cywilne osoby wielowątkowość politycznych, społecznych i ekonomicznych
uwarunkowań. Jednocześnie obserwujemy administracyjno – polityczną ociężałość powodującą, że
pokojowe ustawodawstwo nie nadąża za tymi politycznymi wydarzeniami, w których uczestniczą
polscy żołnierze, aby stworzyć dobrą i skuteczną
opiekę zdrowotną, dobrą osłonę społeczno – ekonomiczną dla nowych weteranów i ich rodzin. Zastanawiam się z pewną dozą seniorskiego niepokoju,
czy politycy za kilka czy kilkanaście lat na pewno
będą pamiętali o żołnierskim trudzie pokolenia
naszych synów i wnuków. Czy jak zwykle to bywało i bywa, że emerytowani żołnierze i funkcjonariusze, a także inwalidzi wojskowi oraz innych służb
mundurowych pozostaną znów sami ze swymi
zdrowotnymi i materialnymi problemami, tak jak
to się dzieje z pokoleniem ich dziadków i ojców?
Tym pytaniem nawiązuję do treści mojego artykułu
o opiece zdrowotnej w ostatnim dwudziestoleciu,
który ukazał się w ubiegłym roku na łamach majowego wydaniu (str. 17 i 18) Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego, a także październikowego wy-
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dania Głosu Weterana i Rezerwisty (str. 18 i 19),
miesięcznika ZG ZŻWP. Również to przytoczone
pytanie pozostające nadal bez odpowiedzi nawiązuje także do treści artykułów zawartych w monografii pt. „Jakość życia i opieka zdrowotna weteranów służby Wojsku Polskim”, która ukazała się w
2009 roku i jest w dyspozycji każdego zarządu wojewódzkiego i rejonowego ZŻWP, a także w posiadaniu kol. Zdzisława Czarneckiego, kol. Zdzisława
Pełki z SEiRP, kol. Janusza Kwietnia z KZEiR SW
oraz kol. Ireneusza Mańko z ZEiRP RP. Jest ona
tylko organizacyjnym i książkowym sukcesem
pierwszej ogólnopolskiej konferencji naukowej zainspirowanej i zorganizowanej przez mój Związek
przy aktywnym udziale moich dziekanów Wydziału
Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
prof. dr. hab. n. med. Tomasza Kostki i prof. dr.
hab. n. hum. Mieczysława Gałuszki, na której
cywilni naukowcy z kilku polskich ośrodków naukowych podjęli problematykę szeroko rozumianej
egzystencji, a w tym i jakości opieki zdrowotnej
weteranów służby w Wojsku Polskim. Problematyka oraz merytoryczne referaty naukowe wygłoszone na tej konferencji w pewnym sensie rozprawiły
się z obiegowymi mitami różnych grup i środowisk
społecznych o naszym „uprzywilejowanym życiu”.
Zamierzamy tę formę z taką problematyką kontynuować organizując w 2015 roku drugą ogólnopolską konferencję naukową, tym razem przy udziale
Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego – filia w Piotrkowie Trybunalskim. Także warto w przyszłości pomyśleć o bolących nas problemach opieki zdrowotnej i zorganizować przez Federację konferencji na temat
„Bezpieczeństwa zdrowotnego żołnierzy, funkcjonariuszy, weteranów służb i ich najbliższych”.
Ktoś może zapytać mnie, czy jest sens? A jakie to
będą koszty dla Związku, itp.? I cóż ? Czy zmieniła się w ciągu tych pięciu ostatnich lat optyka patrzenia polityków na tę problematykę? Może niektórych tak, którzy sercem i przyjaźnią są blisko
naszym środowiskom mundurowym. A może mamy podnieść wszyscy ręce do góry i przestać o cokolwiek walczyć, dopominać się należnych praw?
Otóż nie! Nie zabraknie nam determinacji w podejmowaniu różnych form działalności organizacyjnej,
które z jednej strony będą próbować złagodzić narastające problemy socjalne i szeroko rozumianej
opieki zdrowotnej naszych członków i ich rodzin, a
z drugiej strony będą poruszyć sumienia poszczególnych polityków, do których uda nam się dotrzeć
w okresie zbliżających się kampanii wyborczych
zwracając im uwagę na szerokie uwarunkowania
pogarszającej się egzystencji weteranów służb
mundurowych, którzy całe swoje dorosłe życie oddali do dyspozycji państwa polskiego!
Nasi członkowie mundurowych środowisk wchodzące w skład Federacji Stowarzyszeń Służb Mun(Ciąg dalszy na stronie 14)
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(Ciąg dalszy ze strony 13)

durowych Rzeczypospolitej Polskiej, tak jak każde
inne środowiska senioralne, mamy marzenia Europejczyków XXI wieku bez względu na wykonywany
wcześniej zawód i posiadane wykształcenie. Przede
wszystkim aby posiadanie godziwych warunków
życia nie traktowano jako mundurowego przywileju, aby otrzymywana emerytura czy renta inwalidzka nie była odbierana przez nas, jako jałmużna
dana przez państwo. Czy mamy na to jakikolwiek
wpływ? Czy dzisiaj czujemy się pokoleniem spełnionym, szczęśliwym, cieszącym się życiem?
Sądzę, że na tak postawione pytania zbyt szybko
nie znajdziemy optymistycznej odpowiedzi. Chociaż
gwarantują nam tę egzystencję zapisy zawarte w
„Deklaracji Zasad ONZ dotyczącą ludzi starszych”,
zwaną także „Deklaracją Wiedeńską”. Określała
ona pięć głównych zasad dotyczących ludzi starszych, w których zobowiązywała państwa członkowskie ONZ do:
Niezależności ludzi starszych, co miało się przekładać na spełnianie odpowiednich warunków bytowych, opieki zdrowotnej, stwarzania warunków do
podjęcia pracy oraz korzystania z programów
kształcenia;
Współdecydowania, wyrażające się pełnym uczestnictwem w życiu społecznym;
Opieki, rozumianej jako opieki zdrowotnej, społecznej, rodzinnej i instytucjonalnej;
Samorealizacji, spostrzeganej jako możliwość rozwoju potencjału osobowego i duchowego z możliwością dostępu do dóbr kultury.
Godności, rozumianej jako prawo do sprawiedliwego traktowania i szacunku.
Również zapisy Artykułu 25 „Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej” podkreślają, iż państwa
Unii uznają i szanują prawa osób w podeszłym
wieku do godnego i niezależnego życia oraz do
uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym.
Unia jako całość ma świadomość, że starzenie się
to niewątpliwie wyzwanie dla każdego społeczeństwa poszczególnych krajów członkowskich i dla
wszystkich pokoleń w Europie. Jest to również
kwestia solidarności międzypokoleniowej i kwestia
dotycząca każdej rodziny. Rada Europejska wielokrotnie podkreślała na swych posiedzeniach potrzebę uwzględniania wpływu starzenia się społeczeństw na europejskie modele społeczne. Za tym
świadczą także decyzje Parlamentu Europejskiego i
Rady Europy podjęte tylko w ostatnich kilku latach. Do nich należy między innymi ustanowienie
roku 2012 Europejskim Rokiem Aktywności Osób
Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.
Pomimo uznawania przez większość europejskich państw prowadzenia wobec osób starszych krajowej polityki społecznej, to trudno odnaleźć jednobrzmiącą definicję, która jednoznacznie
określałaby działania wobec tej grupy społeczeństwa w danym kraju.
Większość działań w tym obszarze w Polsce
sprowadza się do określenia potrzeb ludzi starszych i nakreślenia dla nich celów działania, które
określałyby system działań oświatowych, działań w
obszarze kultury, organizacji czasu wolnego, a także ochrony pracy osób starszych, doskonalenia
opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem
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pomocy dla obłożnie chorych. Do tych działań należałoby dopisać potrzebę kształtowania właściwych warunków mieszkaniowych, bytowych i pomocy instytucjonalnej.
Powtarzając za Profesorem Piotrem Błędowskim
przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, wręcz krzyczącą już niezbędnością w
warunkach naszego kraju staje się zapewnienie
osobom w podeszłym wieku następujących:
Warunków do tworzenia się różnych form aktywności;
Stworzenia systemu wczesnej rehabilitacji, która
będzie zapobiegała powstawaniu i pogłębianiu fizjologicznej niepełnosprawności;
Wsparcia osób potrzebujących pomocy w codziennych czynnościach;
Uruchomienia systemu zapobiegania i zwalczania
przejawów wykluczenia społecznego.
Dobrze się stało, że naprzeciw tym społecznym
oczekiwaniom artykułowanym przez środowiska
naukowe rząd podjął działania, poprzez powołanie
w lutym ubiegłego roku Rady ds. Polityki Senioralnej i Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz opracowanie
„Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014 –
2020”. Ponadto na podkreślanie zasługuje fakt, że
autorzy opracowując ten dokument zastosowali
zasadę partnerstwa publiczno – społecznego, integrując jednocześnie działania środowisk osób starszych z administracją publiczną. Jest to w dzisiejszych czasach ważny wymóg, bowiem jak wykazują pogłębione analizy i naukowe debaty podejmujące problematykę demograficzną i społeczną, opracowanie przez państwo takiego ramowego programu pozwoli w przyszłości na wypracowanie zintegrowanej formuły odnoszącej się do różnorodnych
potrzeb oraz interesów istotnych dla wrażliwej społecznie fazy życia człowieka, jakim jest wiek senioralny. Upatrujemy w tych dokumentach rządowych swoistej szansy dla naszej działalności socjalno – zdrowotnej prowadzonej przez Związek
Żołnierz Wojska Polskiego, a mam także i taką nadzieję, że przez inne organizacje mundurowe skupione w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej.
Obliguje nas do takiego działania także zapisy w
naszych statutach i uchwałach programowych
naszych zjazdów, a także mam nadzieję znaleźć
takie zapisy w dokumentach Kongresu FSSM RP.
Płk emer. dr n. hum. Czesław Marmura
Wiceprezes ds. Socjalno- Zdrowotnych ZG ZŻWP

Koledzy Redaktorzy!!!
W załączeniu przekazuje artykuł Kol. Czesława Marmury jaki otrzymałem droga elektroniczna a dotyczący
także naszego środowiska emeryckiego. Pod przemyśleniami kol. Czesława podpisuję sie i potwierdzam zawarte w nich wnioski. Jeżeli będziecie uważali że jest to
materiał do dalszej publikacji, proszę o zamieszczenie go
w Biuletynach Informacyjnych i stronach internetowych.
Pozdrawiam: Zdzisław Pełka
Prezes ZW SEiRP w Łodzi
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JAK ZUS ODBIERA I ODDAJE.
LESZEK KOSTRZEWSKI PIOTR MIĄCZYŃSKI
Zakład odebrał tysiącom Polaków emerytury.
Od wczoraj (20 lutego 2014 r. – przypis Redakcji) mogą starać się je odzyskać.
Średnio każdy dostanie po 43 tys. zł. Jeśli złoży wniosek.
ostatnich dwóch latach wysłuchaliśmy wielu historii ludzi, którzy-jak przyznają - stracili zaufanie do państwa. Na początku pozwoliło im
łączyć emeryturę z pensją Uznali więc, że mając
dwa źródła dochodu, mogą pozwolić sobie na zakup telewizora na raty, lodówki czy samochodu.
Wyliczyli, że przy wypłacie pensji i emerytury stać
ich będzie na czynsz za mieszkanie i jednocześnie
raty. Na- glew2011r. dostali pismo z ZUS, że nie
mogą łączyć emerytury z pensją I jeśli nie zwolnią
się z pracy, to ZUS im emeryturę zabierze. A co z
kredytem? ZUS to nie obchodzi.
ZUS słowa dotrzymał i od października 2011 r.
zawiesił emerytury osobom, które z pracy się nie
zwolniły. Tak mu kazał parlament. Teraz będzie
musiał je jednak oddać. Znów z woli parlamentu.
Wczoraj weszła w życie ustawą która pozwoli odzyskać Polakom zabrane pieniądze. Jej wprowadzenia domagała się m.in. „Wyborcza”.
Emerycką hucpę wywołało Ministerstwo Pracy pod
wodzą Jolanty Fedak (PSL). Zgodnie z jej planem
emeryci mieli odejść z pracy, a ich miejsce zająć
młodzi bezrobotni. Resort zgrzeszył arogancją, nie
biorąc pod uwagę dwóch rzeczy, które specjaliści
od ubezpieczeń mu powtarzali.
Po pierwsze, młodzi pracownicy nie zastępują ot
tak doświadczonych pracowników, bo nie mają ku
temu kwalifikacji. W całej Europie Zachodniej występuje za to inna zależność: im więcej osób starszych ma pracę, tym mniejsze bezrobocie wśród
młodych.
Po drugie, to samo ministerstwo w styczniu 2009
r. pozwoliło pobierać emeryturę, a jednocześnie
bez zwalniania się zarabiać w dotychczasowym
miejscu pracy. Był to element programu 50+. Cel:
zwiększenie aktywności zawodowej osób po pięćdziesiątce.
Sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. Ten
regulacje uznał za niezgodne z zasadą ochrony
zaufania obywatela do państwa i stanowionego
przez niego prawa. - Należy dotrzymywać zawartych umów-tłumaczył sędzia Marek Kotlinowski.
ZUS po wyroku postanowił osobom, którym zawiesił emerytury, ponownie je wypłacać. Tyle tylko, że
od momentu wydania orzeczenia Trybunału, czyli
od 22 listopada 2012 r. Nie chciał oddać zaległych
świadczeń, których nie wypłacał od października
2011 do 21 listopada 2012 r.
Tłumaczył, że odda zalegle emerytury, jeśli będzie
miał podstawę prawną. Teraz ją ma i zacznie wypłacać Polakom wszystkie zawieszone emerytury z
odsetkami i waloryzacją.
W sumie zalegle pieniądze dostanie 23 tys. osób.
Państwo razem z odsetkami będzie musiało oddać
emerytom 989 min zł. Średnio każdy dostanie 43
tys. zł. Pieniądze będą pochodzić oczywiście z budżetu. ZUS nikogo nie będzie jednak powiadamiać,
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że może starać się o wypłatę zaległych pieniędzy.
Nie wyśle listu, nie zadzwoni. Choć mógłby to zrobić. Do każdego emeryta ma adres. Zresztą gdy
zabierał emerytom pieniądze, każdemu z nich wysiał w tej sprawie do domu pismo.
Takie podejście oznacza problemy zwłaszcza dla
emerytów przebywających np. za granicą Oni mogą
mieć problemy z uzyskaniem informacji o zmianie
prawa. Aby odzyskać zawieszone emerytury, każdy
będzie musiał wystąpić do ZUS z wnioskiem.
Jeśli emeryt wniosku nie napisze, zalegle emerytury pozostaną w ZUS.
CO WPISAĆ WE WNIOSKU?
Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania emeryta
numer emerytury. Trzeba też napisać, że wniosek
„dotyczy wypłaty emerytury zawieszonej w okresie
od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012.r.
wraz z odsetkami”. ZUS wypłaci zaległości z odsetkami, ale do którego dnia będą liczone? Do 19 lutego, czyli do dnia wejścia w życie ustawy. Zatem
jeżeli ktoś wystąpi z wnioskiem o wypłatę zaległej
emerytury w 2015 czy 2016 r., licząc, że aż do tego
czasu dostanie odsetki, może się przeliczyć.
Co z osobami, którym zabrano emeryturę i które
przed wyrokiem Trybunału na własną rękę poszły
do sądu?
Nie możemy im wypłacać pieniędzy, dopóki nie
zakończą postępowania przed sądem - tłumaczy
ZUS. Ale takie osoby nie powinny załamywać rąk.
Wystarczy że wycofają odwołanie z sądu, co spowoduje że sąd wyda postanowienie o umorzeniu
postępowania. Wtedy wystarczy, że zgłoszą się do
ZUS i dostaną (na podstawie nowych przepisów)
zaległą emeryturę A co gdy ktoś skierował sprawę
do sądu i zapadł już dla niego korzystny wyrok, ale
ZUS złożył apelację?
ZUS obiecuje, że po wejściu w życie nowej ustawy
wycofa wszystkie apelacje złożone od negatywnych
dla siebie wyroków. Zakończenie tych spraw w
sądzie pozwoli emerytom na szybkie odzyskanie
zaległych emerytur na podstawie nowej ustawy.
Co z osobami, którym wypłacono zawieszoną emeryturę na podstawie prawomocnego wyroku, ale
sąd oddalił roszczenie o odsetki?
Takie osoby powinny zgłosić wniosek do ZUS o
wypłatę odsetek. We wniosku należy napisać: „Na
podstawie wyroku dostałem już zaległe emerytury.
Teraz proszę o wypłatę odsetek, których sąd nie
zasadził, a które należą mi się po wejściu w życie
nowej ustawy”. ZUS musi wypłacić.
Co z osobami, które po zmianie przepisów o zakazie łączenia pensji z emeryturą wybrały emeryturę
i musiały zwolnić się z pracy?
Aby dostać odszkodowanie, trzeba pójść do sądu.
Innej drogi nie ma. ZUS pieniędzy nie wypłaci.
Źródło: Gazeta Wyborcza, 20 luty 2014 r.
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Waloryzacja rent i emerytur 2014
LESZEK KOSTRZEWSKI, PIOTR MIĄCZYŃSKI
W tym roku emeryci i renciści dostaną jedną z
najskromniejszych podwyżek od lat. Najniższe
świadczenie wzrośnie jedynie o 13 zł.
W ubiegłym roku w marcu wszystkie emerytury i renty podniesiono o 4 proc. Nie brakowało
wtedy głosów, że taka podwyżka to żadna podwyżka. Niestety, w tym roku będzie jeszcze
niższa. Wszystko z powodu niewielkiej inflacji.
CO WPŁYWA NA WALORYZACJĘ?
O wysokości podwyżki decydują dwa wskaźniki (z
roku poprzedzającego waloryzację): inflacja w gospodarstwach emeryckich, czyli podwyżki cen towarów, które głównie kupują emeryci, i 20 proc.
realnego wzrostu plac - chodzi o podwyżki, jakie
dostają pracujący Polacy.
Co prawda wskaźnik wzrostu płac może być wyższy i wynosić nawet 40 czy 50 proc., ale muszą się
na to zgodzić związki, pracodawcy i rząd.
W tym roku pozostał na niezmienionym poziomie
20 proc.
JAKA WIĘC BĘDZIE
TEGOROCZNA WALORYZACJA?
W styczniu GUS ogłosił, że średnioroczna inflacja
w gospodarstwach emeryckich w 2013 r. wyniosła
1,1 proc. 11 lutego poznaliśmy dane o realnym
wzroście plac. Wyniósł on2,5 proc. Jedna piąta z
tego to 0,5 proc.
I TAK EMERYTURY I RENTY
WZROSNĄ 01,60 PROC.
- W budżecie rząd założył, że waloryzacja wyniesie
2,14 proc. Oznacza to, że budżet państwa w stosunku do pierwotnych planów zaoszczędzi około
850 min zł - wylicza Łukasz Wacławik, specjalista
od ubezpieczeń społecznych z krakowskiej AGH.
Wiktor Wojciechowski, główny ekonomista Plus
Banku, przyznaje, że z perspektywy finansów publicznych niższe koszty waloryzacji świadczeń
emerytalno-rentowych to dobra in- formacja, bo
pozwoli to w 2014 r. na mniejszy, niż zakładano,
przyrost długu publicznego. Te oszczędności nie są
jednak wielkie, bo całkowity deficyt w systemie
ubezpieczeń społecznych wynosi obecnie ok. 80
mld zł.
To, co dobre dla budżetu, niekoniecznie jest dobre
dla emerytów i rencistów. Bo oni dostaną najniższą podwyżkę od lat.
O ILE WZROSNĄ
POSZCZEGÓLNE ŚWIADCZENIA?
Skoro wiemy, że waloryzacja w marcu 2014 roku
wyniesie 1,60 proc., to łatwo możemy wyliczyć, o
ile wzrosną poszczególne świadczenia.

Najniższa emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza
dziś wynosi 831,15 zł. Po podwyżce o 1,6
proc. wzrośnie o 13,29 zł - do 844,44 zł

Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy z 637,92 zł wzrośnie do
648,12 zł (o 10,20 zł)

Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub
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chorobą zawodową z 997,38 zł do 1013,33
zł (o 15,95 zł)

Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub
chorobą zawodową z 765,50 zł do 789,22 zł
(o 12,24 zł)

Świadczenie przedemerytalne z 975,78 zł do
991,39 zł (o 15,61 zł)
A o ile wzrosną przeciętne świadczenia?

Średnia emerytura wypłacana przez ZUS 1987 zł, wzrośnie o 31,79 zł

Średnia renta -1506 zl, wzrośnie o 24,09 zł

Średnia renta rodzinna -1764 zł, wzrośnie o
28,22 zł

Średnia emerytura rolna wypłaca przez
KRUS - ok. 1123 zł, wzrośnie o 17,96 zł
DODATKI TEŻ W GÓRĘ
Waloryzacji podlegają wszystkie dodatki do świadczeń emerytalnych. I tak:

dodatek pielęgnacyjny, dodatek za tajne nauczanie - dziś 203,50 zł, wzrośnie o 3,25 zł

dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji - dziś 305,25 zł, wzrośnie o 4,88 zł

dodatek dla sierot zupełnych - obecnie
382,50, wzrośnie o 6,12 zł

dodatek kombatancki - 203,50 zł, wzrośnie
o 3,25 zł
TERMIN
Zwaloryzowana emerytura lub renta wraz z dodatkami wypłacana jest w terminach, w których poszczególni emeryci odbierają świadczenia. A więc
jeżeli ktoś dostaje emeryturę pierwszego dnia każdego miesiąca, to emeryturę razem z podwyżką
dostanie 1 marca.
Gdy jednak ZUS przelewa nam emeryturę 15. dnia
każdego miesiąca, waloryzację dostaniemy 15 marca.
Uwaga! Jeśli komuś z nas nie pasuje termin, w
którym ZUS przelewa mu na konto emeryturę, może go zmienić
- Od 2011 roku ze względu na potrzeby klientów
wprowadziliśmy zmiany. Teraz terminów jest więcej, wystarczy napisać pismo, a pieniądze będziemy wysyłać w dniu wskazanym przez odbiorcę zapewnia ZUS. O podwyżkę waloryzacyjną nie trzeba wnioskować. Każdy, kto pobiera świadczenie,
dostanie w marcu więcej pieniędzy.
Waloryzacja nie jest zarezerwowana tylko dla osób,
które podlegają ZUS. Wyższe emerytury dostaną
też osoby ubezpieczone w KRUS (rolnicy) oraz
klienci Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA
(emerytowani funkcjonariusze policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, strażacy), Wojskowego Biura Emerytalnego MON
(emerytowani żołnierze) i Biura Emerytalnego Służby Więziennej (pracownicy więziennictwa).
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ILE MOŻNA DOROBIĆ
Jeżeli jesteśmy na tzw. ustawowej emeryturze, możemy dorabiać, ile chcemy. Bez ograniczeń.
Jednak na wcześniejszej emeryturze można dorobić tylko do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego (od 1 grudnia 2013 r. to 2556,20 zł
brutto). Jeśli ktoś przekroczy ten limit, emerytura
zostanie mu zmniejszona. Jeżeli ktoś, dorabiając,
przekroczy 130 proc. przeciętnej pensji (od grudnia2013r. to 4747,30 zł brutto), ZUS wstrzymuje
wypłatę emerytury.
ZMIANA ZASAD?
Być może w kolejnych latach zmienią się zasady
waloryzacji. Chce tego minister pracy Władysław
Kosiniak-Kamysz. Wszystko po to, aby pomóc najbiedniejszym. Obecnie emerytury i renty rosną
wszystkim o ustalony procent. W rezultacie najbiedniejsi dostają podwyżkę groszową, za to najbogatsi całkiem sporą. Takie zasady powodują, że z
każdym rokiem różnica między najbiedniejszymi i
najbogatszymi się zwiększa. Na niekorzyść tych
pierwszych. Minister pracy chce to zmienić. Jak?
Ustalając nowe zasady waloryzacji. Minister
chciałby wszystkim emerytom dawać podwyżki o
wskaźnik inflacji, a tylko tym najbiedniejszych o
inflację i jeszcze dodatkowo o realny wzrost płac.
Dziś najniższe świadczenia pobiera z ZUS ok. 470
tys. emerytowi rencistów. Do tego dochodzi kilkaset tysięcy osób z KRUS.
Kamil Rakocy, były członek kierowanego przez Michała Boniego Zespołu Doradców Strategicznych
Prezesa Rady Ministrów, przyznaje, że zmiany są
konieczne. Wyliczył, że bez nich w 2060 r. emerytura minimalna będzie stanowić zaledwie 9,4 proc.
średniej pensji. Obecnie to ok. 23 proc. średniego
wynagrodzenia.
Przeciwnicy twierdzą, że to karanie ludzi z emeryturami po kilka tysięcy złotych, którzy całe życie
na te wysokie emerytury ciężko pracowali.
Pod koniec stycznia minister pracy rozmawiał o
swoim pomyśle ze związkowcami i z pracodawcami. Do porozumienia jednak nie doszło.
- Moja propozycja jest zgodna z konstytucją - zapewniał na spotkaniu minister. - Bo nikt realnie
nie traci.
Była to aluzja do waloryzacji kwotowej (równej dla
wszystkich, po mniej więcej 70 zł), którą rząd
wprowadził na jeden rok. Taka waloryzacja powodowała, że ktoś, kto miał 1400 zł, realnie tracił, bo
siła nabywcza jego świadczenia spadała. Wszystko
dlatego, że podwyżka nie rekompensowała inflacji.
W propozycji Wład. Kosiniaka-Kamysza wszyscy
podwyżkę o inflację mają zagwarantowaną. Związkowcy propozycją ministra nie byli zachwyceni.
- Oczywiście najniższe świadczenia trzeba podnieść. Mówiliśmy już o tym w 2011 r. i w 2012. A
w tym roku napisaliśmy nawet w tej sprawie pismo
do premiera - mówi Wiesława Taranowska z OPZZ.
Jej organizacja proponuje pozostawienie obecnej
waloryzacji bez zmian. Z czego więc ma być większa podwyżka dla najbiedniejszych? Z oszczędności, które rząd mógłby znaleźć w budżecie.
Kosiniak-Kamysz zapewnia, że nie ma jeszcze żadnej gotowej ustawy. Nowe zasady waloryzacji mogą
być wprowadzone najwcześniej w 2015 roku.
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POMYSŁY POLITYKÓW
Po ujawnieniu pomysłu ministra pracy na zmianę
zasad waloryzacji rozgorzała dyskusja, czy jest
dobry, czy zły? Każdego dnia pojawiają się nowe
rozwiązania. Własne propozycje mają związkowcy.
Oto co nam przysłała NSZZ „Solidarność”: „Dziś
ustala się wspólny wskaźnik inflacyjny dla wszystkich emerytów niezależnie, czy ktoś dostaje 1 tys.
zł emerytury czy ktoś ma 3-4 tys. zł. A przecież
wiadomo, że ten, kto ma 1 tys. zł, kupuje inne rzeczy niż ten, kto ma 4 tys. Ten biedniejszy większy
procent ze swojego świadczenia przeznacza na
żywność, opłaty za mieszkanie. Powinno się więc
przy waloryzacji stworzyć osobne koszyki inflacyjne dla biedniejszych i bogatszych emerytów. I w
oparciu o te koszyki podwyższać świadczenia. Wtedy waloryzacja będzie sprawiedliwsza”.
Związkowcom chodzi o to, że biedniejszy wydaje
pieniądze na inne rzeczy niż bogatszy. A więc przy
waloryzowaniu jego emerytury powinno się brać
pod uwagę wzrost cen tych produktów, które on
konkretnie kupuje.
SLD zmieniać waloryzacji nie chce. Ale pomóc
biednym już tak. Jak? Każdemu dać po 200 zł
podwyżki. Skąd? SLD tłumaczy, że przecież rząd
dobrał się do pieniędzy OFE, czyli pieniądze na
podwyżkę ma.
Ruch Palikota chce „zmian systemowych”. Uważa,
że zmiana waloryzacji to polityka krótkowzroczna.
A długowzroczna to emerytury obywatelskie. One
rozwiążą problemy Polaków. Każdy bowiem dostanie taką samą emeryturę. A jeśli ktoś chce mieć
większą, niech sam dodatkowo oszczędza.
Taka obywatelska emerytura miałaby pochodzić z
opłacania niewielkich składek, dużo mniejszych
niż dziś. Pozostaje jednak pytanie, co się stanie,
gdy nagle zmniejszymy składki do już dziś niebilansującego się budżetu ZUS. Skąd brać pieniądze
na wypłatę bieżących emerytur przy jeszcze bardziej zmniejszonych wpływach?
Wszystkie kwoty w tekście i tabeli są brutto

Jaka podwyżka emerytur i rent
w marcu 2014 r.
* wskaźnik waloryzacji wyniesie 1,6 proc.
1.Kwota emerytury lub renty dziś

2.Kwota podwyżki
3.Kwota emerytury lub renty po podwyżce

1
2
3
850 zł
13,60
863,60
900 zł
14,40
914,40
1000 zł
16,00
1016,00
1100 zł
17,60
1117,60
1200 zł
19,20
1219,20
1300 zł
20,80
1320,80
1400 zł
22,40
1422,40
1500 zł
24,00
1524,00
1600 zł
25,60
1625,60
1700 zł
27,20
1727,20
1900 zł
30,40
1930,40
2000 zł
32,00
2032,00
2500 zł
40,00
2540,00
3000 zł
48,00
3048,00
4000 zł
64,00
4064,00
5000 zł
80,00
5080,00
6000 zł
96,00
6096,00
Źródło: Gazeta Wyborcza 24 luty 2014 r.

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr. 2(46) 2014

Spotkanie z kierownictwem
Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW

W dniu 18 lutego 2014 roku w siedzibie SEiRP
w Warszawie odbyło się robocze spotkanie z
kierownictwem Zakładu Emerytalno-Rentowego
MSW.
ZER MSW reprezentowali:
- Artur Wdowczyk - Dyrektor Zakładu,
- Zofia Chojnacka - Zastępca Naczelnika Wydziału Analiz i Współpracy Międzynarodowej,
- Robert Stebnicki - Główny Specjalista Wydziału
Analiz i Współpracy Międzynarodowej.

zytywnie odniósł się do naszych sugestii. W pozostałych tematach istnieją bariery prawne ograniczające działanie Zakładu. Są one przedmiotem
zainteresowania i projektem zmian legislacyjnych/
legitymacje rodzinne, sprawa odpisu przy ew. odpisie na rzecz kościołów /. Nie przewiduje się natomiast w najbliższym czasie działań w zakresie rewaloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, tym
bardziej, że opinii społeczeństwa panuje przekonanie, że są one i tak wyższe od świadczeń publicznych.
Ze strony Stowarzyszenia w spotkaniu uczestR. Łubiński przedłożył Dyrektorowi ZER MSW proniczyli:
jekt pisma dotyczącego prośby o podanie danych o
- Henryk Borowiński – Prezes ZG,
wysokości aktualnej średniej emerytury byłych
- Zdzisław Pełka – V-ce Prezes ZG,
pracowników SB z uwagi na jej zawyżanie przez
- Ryszard Łubiński – Prezes ZW w Warszawie,
polityków i parlamentarzystów. A. Wdowczyk
- Zdzisław Bartula – Kier. Biura ZG.
stwierdził, że nie dysponuje danymi, o które prosiModeratorem spotkania był Z. Pełka.Tematem roz- my i udzieli pisemnie odpowiedzi na to pismo.
mów były między innymi sprawy związane z :
Pani Z. Chojnacka wskazała na możliwość umiesz• rewaloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych, czenia na stronie ZER MSW linku naszego Stowa• rodzinnymi legitymacjami dla osób pobierająrzyszenia umożliwiającego „odwiedzającym” stronę
cych renty rodzinne,
Zakładu bezpośrednie przekierowanie na stronę
• udzielaniem przez ZER MSW informacji dla ZW/ SEiRP.
ZO Stowarzyszenia,
Podsumowując spotkanie H. Borowiński stwierdził,
• możliwością wykorzystania poczty ZER MSW kie- że należy ocenić go pozytywnie. Zaprosił Dyrektorowanej do świadczeniobiorców dla celów markera, A. Wdowczyka na VII KZD, który z kolei zaprotingowych Stowarzyszenia,
ponował aby następne spotkanie odbyło się w sie• możliwością dokonywania przez ZER MSW odpi- dzibie ZER MSW. Propozycja została przyjęta.
su 1 % od podatku dochodowego na rzecz SE i RP
na podstawie oświadczenia emeryta-rencisty.
/-/ Zdzisław Bartula
Jedynie w temacie udzielania przez ZER MSW
Źródło: http://www.seirp.pl/
informacji Dyrektor Zakładu, Artur Wdowczyk po-
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D

wulecie kierowania Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie przez
nadinspektora Józefa Gdańskiego, to
dobry okres dla emerytów i rencistów
policyjnych naszego regionu.
Pan Komendant wielokrotnie okazywał
przychylność i zrozumienie sprawom
absorbujących byłych policjantów.
Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Olsztynie serdecznie pozdrawia Pana Komendanta i życzy, także sobie, by kierowanie
KWP trwało jak najdłużej, niech
„dwulecie”
zmieni
się
w
„dwudziestolecie”.
Znacznie więcej, o tym dlaczego Pan Komendant jest ceniony i szanowany na
Warmii i Mazurach, w „Informatorze”
KWP, który także dołączam w poczcie
elektronicznej.

Na
zdjęciu
obok
Pan
Generał
z
wnuczkiem
Jerzego Kowalewicza,
Tomkiem,
przed
gmachem
TVP
Olsztyn
po
jednym
z
wywiadów, w
lipcu 2013 r.

Adres do korespondencji:

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Sekcja Socjalna
ul. Partyzantów 6/8
10-950 Olsztyn
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych

Dane do faktur /wzór/
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH
ZARZĄD KOŁA W OLSZTYNIE
10-542 OLSZTYN, UL. DĄBROWSZCZAKÓW 41
NIP: 8512442679
Konto Bankowe Zarządu Wojewódzkiego
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH
ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE
Bank Zachodni WBK Oddział w Olsztynie
Nr konta: 93 1500 1298 1212 9004 1729 0000

Okładka pierwsza: Olsztyn, parking przy ul. Mickiewicza
Okładka tylna: Zamki Warmii i Mazur
„Stary i nowy” zamek biskupów warmińskich
w Lidzbarku Warm.
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