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Jeszcze wiosna za morzem,
Jeszcze wiosna za górą,
A już pąki bzów pękają
I ku słońcu się wznoszą.
Wiosno przyjdź! Tu jesteśmy!

JKK

Przyznam, że zaskoczyła mnie dzisiejsza wiadomość
o zgonie Józka Krasuckiego. Józka, jak familiarnie
pozwalał się nazywać.
Poznałem się z nim na VI Walnym Zjeździe SEiRP w
Legionowie cztery lata temu. Przyciągnął moją, i nie
tylko moją, uwagę swoim dosyć kontrowersyjnym
wystąpieniem z trybuny zjazdowej, które wprowadziło pewne wzburzenie na sali obrad i w kuluarach. Incydent opisałem w OBI, i tak się zaczęło. Przyszły
kolejne publikacje, nie zawsze ułożone i „jak by wypadało”, i dalsze zacieśnienie znajomości.
Mam świadomość, że to się „urwało”. Jeszcze w poprzednim OBI (46), na stronie 3, publikowałem Józka „Pożegnanie” z funkcją prezesa Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach i, jak się okazało dzisiaj, z
nami wszystkimi.
Żegnamy Cię Kolego!
Koledzy i Przyjaciele z ZW SEiRP w Olsztynie.

Od Redakcji

J

ak Państwo spostrzegliście,
(było już kilka telefonów w
tej sprawie), marcowe wydanie OBI wychodzi z opóźnieniem
niemal tygodniowym. Powodów
tłumaczących taki stan rzeczy
nazbierało się trochę, co można
zauważyć po zawartości miesięcznika. Najpoważniejszy z nich
to fakt zgrupowania się zebrań
sprawozdawczo-wyborczych w
Kołach na koniec miesiąca. Zebrań na tyle ważnych, że Zarząd
Wojewódzki za konieczne uznał,
by uczestniczyli w nich jego
członkowie.
Chciałbym w tym miejscu podziękować kolegom z Zarządu
Głównego: prezesowi Henrykowi
Borowińskiemu, zastępcy prezesa Zdzisławowi Pietryce, sekretarzowi ZG Zdzisławowi Bartuli i
Szefowi Głównej Komisji Rewizyjnej ZG, kol. Aleksandrowi Kozłowiczowi, którzy „obsłużyli” zebrania w Elblągu, w WSPol Szczytno
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i w Pasłęku umożliwiając w ten
sposób uczestnictwo członków
ZW w innych, odbywających się
w tym samym czasie, zebraniach
Kół. Jeszcze jutro, w sobotę 5
kwietnia, jesteśmy zaproszeni na
zabranie sprawozdawczo wyborcze Koła SEiRP w Kętrzynie. W
ten sposób udało się uczestniczyć w zebraniach niemal połowy
Kół SEiRP w naszym regionie.
Stan naszych Kół ocenimy i opiszemy na Walnym Zebraniu Delegatów w maju 2014 r.

K

oła rozliczały swoje Zarządy z czteroletniej działalności. Oceniano, planowane przedsięwzięcia na kolejną
kadencję i wybierano „nowe” kierownictwa. Najczęściej Koła powierzały „swoje losy” temu samemu „staremu” Zarządowi. Co najwyżej rotacje występowały
„wewnątrz” składu kierowniczego. Pełne składy Zarządów podane zostaną w kwietniowym OBI,
jak wszystkie Koła nadeślą składy Zarządów i Komisji Rewizyjnych.

P

rima aprilisowe spotkanie z
kierownictwem SLD w Sali
Kolumnowej Sejmu było
całkiem serio i traktowało o niezmiernie ważnych i poważnych
sprawach boleśnie dotykających
środowiska mundurowych emerytów. Wyraźnie i z pasją mówili
o tym przybyli na spotkanie szefowie poszczególnych Stowarzyszeń zrzeszonych w Federacji
Stowarzyszeń Służb Mundurowych. Zresztą spotkanie zainicjował prezydent Federacji Zdzisław
Czarnecki. On też rozesłał zawiadomienia i powiadomił wszystkich zainteresowanych przybyciem do Sejmu. Posłowie SLD, z
Leszkiem Millerem włącznie, zapewnili obecnych o tym, że jak
po wyborach staną się realną siłą
polityczną, będą starali się zaradzić przedstawionym na spotkaniu problemom. No cóż obietnica,
jak każda inna, złożona w okresie
przedwyborczym. Chociaż, prawdę mówiąc, to jedynie SLD było
przeciw utworzeniu IPN i obniżce
emerytur służbom specjalnym.
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Wybory w Kole SEiRP przy WSPol. w Szczytnie.

I

tak to nie wiedząc kiedy, weszliśmy w 10 rok
naszej działalności. Latem 2004 r. w trakcie
plenarnych spotkań zakiełkowała myśl by zrzeszyć odchodzących na zaopatrzenie emerytalne
funkcjonariuszy Wyższej Szkoły Policji. Po rozmowach z byłymi funkcjonariuszami, zawiązała się
siedmioosobowa Grupa Inicjatywna mająca na
celu powołanie organizacji zrzeszającej emerytów
WSPol. W wyniku podjętych działań Grupy Inicjatywnej w dniu 27 listopada 2004 r. decyzją 62
członków powstało Koło SE i R przy WSPol.
godnie z wymogami statutowymi. w dniu 22
marca 2014 r. odbyło się Walne zebranie
sprawozdawczo wyborcze, na którym dokonano podsumowanie dotychczasowej działalności
Koła oraz wybrano nowe władze. Zebranie otworzył Prezes Zarządu, który stwierdził, że na koniec
2013 r Koło liczyło 211 członków. Po przywitaniu
przybyłych członków i zaproszonych gości w osobach: I-szy Wiceprezes Z.G. SEiRP Zdzisław Pietryka oraz Kierownik Biura Z.G. Zdzisław Bartula
Komendant Rektor WSPol. insp. dr Piotr Bogdalski. wręczono siedmiu osobom odznaki "Za zasługi
dla SE i RP z Dyplomem" i trzem osobom okolicznościowe Adresy z okazji rocznicy urodzin. Po tych

Z
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uroczystych chwilach wybrano Przewodniczącego
zebrania, które przebiegało zgodnie z proponowanym porządkiem obrad. Po dyskusji ustępujący
Zarząd uzyskał absolutorium.
Następnie przystąpiono do realizacji bloku wyborczego, w którym wybrano władze Koła i jedenastu
Delegatów na Zjazd Wojewódzki. W wyniku głosowania wybrano Zarząd Koła:

Ryszard Gidziński Prezes Zarzadu

Zbigniew Nowakowski I Vce Prezes

Wojciech Ostrycharz Vce Prezes

Henryk Radomski Skarbnik

Danuta Kubiak Sekretarz

Stefania Ewa Czerw Członek Zarządu

Stanisław Stefanowicz Członek Zarządu
Po przegłosowaniu przyjętych uchwał, zaproponowanych z sali obrad i podziękowaniu Prezesa Zarządu za zaufanie do nowo wybranych członków
zakończono zebranie.
Opracował
zdjęcia i tekst
Zdzisław Wnukowicz
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Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Elblągu.

W

dniu 22 marca 2014 roku w drugim terminie o godz. 11:30 rozpoczęło się Walne
Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Koła
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych
w Elblągu.
Zebranie odbyło się w świetlicy Komendy Miejskiej
Policji dzięki życzliwości Pana Komendanta Policji
w Elblągu.
Z zaproszonych gości przybyli: Pan Komendant
Policji insp. Marek Osik oraz Pan Prezes Zarządu
Głównego Naszego Stowarzyszenia Kol. Henryk
Borowiński.
Po otwarciu zebrania przez Prezesa Naszego Kola
Kol. Aleksandra Kozłowicza, przywitaniu przybyłych gości oraz członków, uczciliśmy chwilą milczenia tych którzy w minionym roku odeszli z naszych
szeregów na wieczny spoczynek.
Przewodniczącym zebrania został wybrany kol.
Stanisław Olszak występujący tu w podwójnej roli,
członka naszego koła a zarazem wiceprezes Zarzą-
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du Wojewódzkiego Naszego Stowarzyszenia.
Kol. Prezes Koła A. Kozłowicz złożył sprawozdanie z
okresu działalności Koła, a Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lech Pezo z zakresu kontroli działalności Zarządu Koła. W późniejszym terminie zebrania oba sprawozdania uzyskały absolutorium zebranych.
Kol. H. Borowiński przedstawił problemy nurtujące
nasze środowisko emerytów i rencistów policyjnych w skali kraju, oraz plany dalszej działalności.
Pan Komendant M. Osik omówił zamiary i powody
planów zmiany siedzib Komendy policji związane
wysokim szacunkiem kosztów remontu posiadanych obiektów, wręczył naszemu Kol. Prezesowi
ZG Stowarzyszenia pamiątki związane z naszym
miastem.
Dokonano też w głosowaniu jawnym wyboru nowych władz Koła, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Wojewódzki, lista nowych władz i
Komisji Rewizyjnej poniżej.
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W

ramach
dyskusji
padły
wnioski
(odpowiedzi zaznaczam tu kursywą) między innymi o udziale sztandaru w pogrzebach byłych funkcjonariuszy (Kom. M. Osik wyjaśnił, że jest to skomplikowane, bo wymaga całego
złożonego ceremoniału, ale bez problemu jest asysta policyjna o ile członkowie rodziny wyrażą taką
chęć). Zwrócono się też z propozycją organizowania
wycieczek po mieście i okolicy w związku z 777leciem naszego miasta, (piszący te słowa będący
zarazem licencjonowanym przewodnikiem turystycznoterenowym wyjaśnił, że nie ma z tym większego problemu, jednocześnie poinformował, że od
paru lat w okresie letnim przez miejscowy Oddział
PTTK są organizowane „Soboty z przewodnikiem”,
informacje są o tym podawane na stronach internetowych tej organizacji, w prasie lokalnej i gablocie obok siedziby PTTK, jedynym warunkiem jest
przybycie na takie spotkanie.)
Pan Komendant M. Osik mówił też o możliwości
współpracy na tematy historyczne (ponownie piszący te słowa zwrócił uwagę że w roku następnym
mamy kolejną rocznicę a mianowicie 70lecie powrotu naszego miasta do granic Polskich po 173
latach od I rozbioru Polski.)
Zebranie zakończyło się zbiorową fotografią
wszystkich. Zamieszczone fotografie są autorstwa
piszącego te słowa.
Karol Wyszyński
Lista nowo wybranych władz Koła.
 Aleksander Kozłowicz – Prezes Zarządu;
 Karol Wyszyński – I – Wiceprezes Zarządu;
 Andrzej Zwoliński – II – Wiceprezes Zarządu;
 Grzegorz Falkowski – Sekretarz;
 Irena Chwiej Skarbnik;
Tekst i zdjęcia: Karol Wyszyński
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Wybory w Morągu.

25

kwietnia 2014 r. w Kole SEiRP w Morągu, z powodu kończącej się kolejnej kadencji władz,
przeprowadzono Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze. Zebranie, a więc sprawozdanie
z działalności i wybory przeprowadzono nadzwyczaj sprawnie przy niemal 80% obecności
członków Koła. Uczestnikiem zebrania, na zaproszenie prezesa Łoszkowskiego Eugeniusza, był także
prezes ZW SEiRP w Olsztynie Jerzy K. Kowalewicz, który przy tej okazji wręczył legitymacje członkowskie nowym członkom Koła. W wyborach, które przeprowadzono po uzyskaniu jednogłośnego absolutorium zostali wybrani: kol. Eugeniusz Łoszkowski - prezesem; kol. Roland Wasylków - sekretarzem; kol.
Eugeniusz Służała - skarbnikiem; kol. Wiesław Nowakowski - członkiem Zarządu Koła. Delegatami na
Zjazd Wojewódzki wybrano kol. Łoszkowskiego Eugenisza i Śnieżewskiego Zdzisława.
Kol. Zdzisław Śnieżewski jest ponadto autorem zamieszczonych tutaj zdjęć i ich oznakowaniem , które
umożliwiają przypisanie nazwiska do osoby widocznej na zdjęciu.
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U góry zdjęcia z posiedzenia Koła SEiRP w Morągu opisanego na poprzedniej stronie. Zebranie prowadził, za przegłosowaną przez zebranych zgodą, kol. Eugeniusz Łoszkowski.

L

Wędrówki Ełckiego Koła SEiRP.

epiej późno niż by nikt o tym wiedział, jak
mawiają mądrzy ludzie. I tak to teraz dopiero
dotarły do OBI informacje o wycieczce członków Koła SEiRP w Ełku do Jedwabnego, Wizny,
Osowca i Nowogrodu.
Wymienione wyżej miejsca i miejscowości, znane z
martyrologii, holocaustu, militarnie przestępczych
działań hitlerowskich Niemiec. W ruinach Twierdzy
Ossowieckiej, w muzeum w Jedwabnem i na terenach obozów jenieckich, w pamięci ożywa ważne
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stwierdzenie, jaki los „ludzie ludziom zgotowali” w
tych miejscach. Dopiero w takich miejscach widać
do czego prowadzi bezprzytomny totalitaryzm.
Dodać wypada, że Koło w Ełku już od dawna specjalizuje się, w takich, jak opisana, jednodniowych
wycieczkach autokarowych (bez noclegów). Taka
forma integracyjnego spędzania czasu powinna
być szerzej rozpowszechniona.
Foto. Eugeniusz Talaronek
Tekst: Redakcja.
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Ukraińcom pomagają? Postępujące w
szybkim tempie zmiany ustrojowo–
polityczne na Ukrainie nie pozwalają na
wyłuskanie słusznych kierunków potrzeb społeczności ukraińskiej, nie tej nacjonalistycznej, lecz
tych czysto ludzkich.
o pełnym rozbudzaniu się doszedłem do
wniosku, że tak naprawdę każdy z nas ma
możliwość wyrażenia podziękowania naszym
Politykom za ich „aktywność”. Nadchodzące wybory do parlamentu europejskiego stwarzają taką
możliwość. Eurodeputowany, który w sposób świadomy obraża Prezydenta niezawisłego Państwa
nazywając go „małym Hitlerkiem” zachowuje się
jak niedouczony kulturalnie sztubak. Lecz w tym
wszystkim najbardziej bolące jest to, że on występuje publicznie w naszym imieniu, w imieniu Polaków i w imieniu moim Bohdana Makowskiego syna
Władysława też! A na to godzić się nie mogę.
tąd też apeluję do wszystkich Koleżanek i
Kolegów! Do Waszych bliskich i znajomych!
Bierzcie czynny udział w wyborach! Oddajcie
głos na ludzi, którzy nas wspomagają, którzy dla
Naszego Kraju, najprościej mówiąc, nie przynoszą
wstydu!
Bohdan Makowski s. Władysława

Życie wokół nas. - wg Bohdana.

P

oszedłem spać mając w pamięci obraz rodzin
protestujących w Sejmie, których ten wredny
los potraktował tak nieszczęśliwie, że na ich
barki scedowano utrzymanie osób niepełnosprawnych. Normalka. Rząd stara się, obiecuje, to też
normalka. Również podana w mediach informacja , że jakiś tam pitekantropus schodząc z drzewa, wyciąga drzazgę z nosa, w miejsce tatarakowej
spódniczki wkłada dżinsy z lumpeksu jedzie do
USA (Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej)
nie musi skomleć o wizę, traktowany jest jako normalny człowiek. Normalka. Polak tak postąpić nie
może bo… normalka. Za to Polaczek potrzebny do
utworzenia bazy militarnej NATO jest otumaniany , ze zamiast nafty, ropy, rudy żelaza i gazu sowieckiego dostanie amerykański bo … smaczniejszy. Już nawet kwestia smoleńska gdzieś tam
umyka w oficjalnych dyskusjach . Idę spać, bo
jakich innych „rewelacji” mogę się spodziewać ?!.
Taki obraz naszej codziennej rzeczywistości zakodowałem w swoich szarych komórkach przed zaśnięciem,.
ziś, budząc się z rana dowiaduję się, że żyję
w jakimś zwariowanym Kraju. Ponoć
„Ruskie” w Królewcu – dawnym Königsbergu, nagromadzili tyle siły żywej i tałatajstwa do
zabijania, że wystarczy tylko komenda „wpierod”! i
Polskę w „trymiga” opanują. W tym czasie Prezydent mocarstwa środkowoeuropejskiego wykazuje
się daleko idąca troską, lecz nie o swoich pobratymców… lecz o potomków z pod znaku „Tryzuba”
i Stefana Bandery, i oferuje im … 300.000, złotych
wsparcia.
auperyzacja społeczeństwa, tego zarabiającego średnio na twarz poniżej minimum socjalnego (pracuje tata, a mama i dwójka dzieci
uczących się jest bez pracy – szablon naszej statystycznej rodziny) jest tragiczna. I co czynią nasi
bonzowie? Oni uważaja, że na przekór Ruskim i
Olimpiadzie w Seulu, zrobimy to lepiej, bo stać nas
na wydanie 21 miliardów złoty (piszę słownie miliardów bowiem od tych „zer” aż w głowie mi się
mąci). Wracając do tej nafty, gazu: No, nikt mnie
nie przekona, że transport będzie za darmo, (tam i
nazad przez Atlantyk, to trochę kilometrów jest, a
rura ruskiego gazu tuż, tuż za miedzą). No chyba,
że ta ich „amerykanska” jak Kargul mawiał ropa
jest smaczniejsza od sowieckiej i z tego powodu nie
ważne, że jest droższa.
momencie gdy dowiedziałem się, że aspiracją naszego ministra od zewnętrznych
spraw jest otrzymaniem stanowiska Szefa
NATO, to zostałem całkiem rozbudzony z tego porannego letargu. Przypomniałem sobie, że tenże
Pan Radek już miał okazje nawalać się z Ruskimi
w … Afganistanie wysłany przez… Brytyjczyków w
latach 80-tych. Może ponownie zamarzył mu się
sen o kolejnej wojaczce. Lecz tu nasuwa się, może
z gruntu durnowate pytanie : Dlaczego moim kosztem, kosztem mojej rodziny, moich ziomków???!!!
W dalszym ciągu moich rozważań zastanawiam
się: czy tak do końca nasi Politycy wiedzą, którym

D
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Postscriptum Bohdana M.
Dzisiejsze „Postscriptum” ma odrobinę inny charakter, mianowicie:
1° Byliśmy na bardzo sympatycznej zabawie karnawałowej w nowo odrestaurowanym Hotelu Masovia. Było przeuroczo. Bawiliśmy się do białego
rana.
2° Byliśmy w Białymstoku w ramach Klubu PTTK
na operze„ Upiór w Operze” - to po prostu trzeba
zobaczyć. Nasiorbaliśmy się kultury przez duże „K”
i poczuliśmy w sobie potrzebę ponowienia tego typu imprez,
3° Odbyliśmy Konferencję Sprawozdawczo – Wyborczą. Nowy Zarząd Koła składa się z następujących członków:
 Bohdan Makowski – Prezes
 Ryszard Poboży – v-ce Prezes
 Mieczysław Mazurek – Sekretarz
 Wacław Fejfer – Skarbik
 Wojciech Sowa – członek Zarządu, odpowiedzialny za sekcję Strzelecką
Zaś Komisja Rewizyjna pozostała w nie zmienionym składzie:
 Jan Melaniuk - Przewodniczący
 Jan Borejko
 Krystyn Nosowicz.
Podsumowując minioną kadencję możemy pochwalić się wzrostem ilości członków zwłaszcza w
gronie nowych emerytów, przybyło ich aż siedmiu,
organizowaniem imprez kulturalno - towarzyskich
z udziałem emerytów innych służb i pracowników
cywilnych, jak równie bardzo efektywną współpracą z PTTK w ramach Koła „Kormoran” zrzeszającego nas emerytów i czynnych funkcjonariuszy Policji. O takich detalach jak stworzenie możliwości
korzystania przez emerytów z Koleżeńskiej Kasy
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Oszczędnościowo Pożyczkowej przy KPP w Giżycku, tworzeniu archiwum historycznego i miniwystawy nie ma co wspominać, bowiem jest to
kontynuacja działań podjętych przez naszych
poprzedników, a zwłaszcza Stanisława Paterę współzałożyciela Koła SEiRP w Giżycku. Na kanwie jego rękopisu – pamiętnika opisującego przebieg jego służby jest dokumentowana historia
powstania MO i SB na terenie powiatu giżyckiego
do chwili obecnej.
4° Na konferencji zjawił się wice Starosta Wacław
Strażewicz, złożył nam życzenia i poopowiadali-
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śmy sobie kawały i … ponieważ była to sobota
odjechał z małżonką Heleną na inne spotkanie. I
tak to jest sukces bowiem z zaproszonych gości
…. No cóż nie wszyscy dysponują odrobiną czasu… a i tak nas jak lubią jak to wielokrotnie nas
zapewniano i z tego winniśmy się cieszyć. W naszym sprawozdaniu napisano bardzo fajny zwrot:
Cieszmy się z życia, bo czas tak szybko upływa.
Tak trzymać.
Makowski Bohdan s. Władysława.
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Spotkanie w Sejmie

SLD

nawiązał współpracę z Federacją
Stowarzyszeń Służb Mundurowych (FSSM) poinformował poseł Sojuszu Stanisław Wziątek. Posłowie Sojuszu
spotkali się z członkami FSSM, w tym z przedstawicielami organizacji zrzeszających emerytowanych żołnierzy, policjantów i strażaków.
Posłowie SLD rozmawiali w Sejmie z przedstawicielami organizacji działającymi na rzecz pracowników służb mundurowych w Polsce. Środowiska
służb mundurowych i byłych żołnierzy odczuwają
potrzebę rozmowy, bo wiele problemów, które dotykają te środowiska, jest nierozwiązanych. Te problemy dotyczą obszarów socjalnych, ale także honoru i godności żołnierza i funkcjonariusza podkreślił Wziątek, który jako wiceszef sejmowej komisji obrony był pomysłodawcą spotkania.
Poseł poinformował, że SLD nawiązał "partnerską"
współpracę z Federacją i organizacjami w niej zrzeszonymi. Ta współpraca będzie polegała nie tylko
na wykorzystywaniu doświadczenia, wiedzy i umiejętności, które posiadają przedstawiciele służb i
byli żołnierze. Będziemy też katalogowali wszystkie
problemy tych służb, szukali ich rozwiązań i propozycji zmian zapewnił Wziątek.
Jak zaznaczył, współpraca taka ma być prowadzona w regionach. Chcemy, żeby te środowiska miały
poczucie, że samorządy są blisko byłych żołnierzy i
funkcjonariuszy. Jesteśmy gotowi do tego, żeby
zmieniać rzeczywistość dotyczącą bezpieczeństwa,
ale także żeby wyrażać szacunek i uznanie dla żołnierzy i funkcjonariuszy, bo tego szacunku brakuje podkreślił.
Wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich (SLD),
który był gospodarzem spotkania ocenił, że jego
partia jest "jedyną formacją", która chce się zajmo-
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wać problemami służb mundurowych.
Rozmowa o problemach służb mundurowych, problemach ludzi pełniących tę służbę, a także będących już na emeryturach, jest jednocześnie rozmową o państwie, o bezpieczeństwie obywateli, o porządku publicznym mówił Wenderlich. Według
niego środowisko służb mundurowych w Polsce to
ok. 1,2 mln osób. Nie odczuwamy waszej sympatii
przy urnach wyborczych, ale to nie zwalnia nas z
determinacji, by myśleć o waszych problemach i
sprawach i zwracać na nie uwagę rządzącym zapewniał.
Prezydent FSSM Zdzisław Czarnecki ocenił podczas spotkania, że żołnierze i funkcjonariusze w
Polsce nie są darzeni należytym szacunkiem za
swoją pracę. Wśród problemów tej grupy zawodowej wymienił także brak opieki prawnej dla osób
wykonujących obowiązki w imieniu państwa. Jak
podkreślił, SLD jest jedyną partią, która "wysłuchuje bolączek" środowisk służb mundurowych.
Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego gen.
Franciszek Puchała przyznał, że organizacje zrzeszające pracowników służb mundurowych potrzebują większego zainteresowania dla swoich problemów ze strony polityków. Jego zdaniem byli żołnierze i funkcjonariusze mogą też nadal służyć swoją
wiedzą państwu. Dlatego Puchała w rozmowie z
politykami SLD przekonywał, że Polska ma luki w
swoim systemie obronnym, co jest jego zdaniem
istotne w kontekście ostatnich wydarzeń na Ukrainie.
Dodał, że wojskowi emeryci i renciści oczekują
większej pomocy ze strony państwa w zakresie
opieki specjalistycznej w domach. Chcą także, bo
powstał nowy dom emeryta wojskowego "tak, by
wojskowi nie musieli czekać 10 lat na przyjęcie do
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jedynego takiego ośrodka w Warszawie".
Prezes Stowarzyszenia "Sowa" generał Marek Dukaczewski podzielił się z politykami SLD swoimi
uwagami o ochronie informacji niejawnych w Polsce. Jego zdaniem, choć Polska ma dobrą ustawę
w tym zakresie, nie jest ona egzekwowana. Są liczne przypadki przecieków informacji, które w każdym cywilizowanym kraju są strzeżone. Osoby,
które tego dokonują, są nieosiągalne dla prawa. To
bardzo zły sygnał, który idzie z naszego kraju dla
kandydatów do pracy w służbach, ale również dla
naszych sojuszników - mówił Dukaczewski.
Na spotkaniu w Sejmie z politykami SLD uczestniczyło ok. 250 osób z organizacji zrzeszonych w
FSSM. Wśród nich byli przedstawiciele m.in.
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, Stowarzyszenia Generałów Policji, Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, a także
Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa.

W

spotkaniu z kierownictwem SLD oprócz
Zarządu Głównego SEiRP wzięło udział
ponad 80 członków Stowarzyszenia,
głównie z Warszawy. Z tzw. terenu
przyjechali koledzy z Bydgoszczy i z Olsztyna.
Jak na razie, jedynym źródłem informacji o Spotkaniu jest portal onet.pl:
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/sld -bedziewspolpracowal-z-federacja-stowarzyszen-sluzbmundurowych/w08x6
Jerzy K. Kowalewicz
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„Problemy służb mundurowych w Polsce” - od lewej za stołem prezydialnym: Sebastian Wierzbicki—radny miasta Warszawy, Leszek Miller, Krystyna Łybacka, Zdzisław Czarnecki - prezydent
FSSM, Stanisław Wziątek, Krzysztof Gawkowski.
Poniżej: Sala Kolumnowa Sejmu RP w czasie spotkania.
Źródło:.https://www.facebook.com/sojusz/photos_stream
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/sld-bedzie-wspolpracowal-z-federacja-stowarzyszen-sluzb-mundurowych/w08x6
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Obrady Koła SEiRP w Iławie.

W

dniu 21 marca 2014r. odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Koła
SEiRP w Iławie, w którym uczestniczyło 37 członków koła. Ponadto w zebraniu uczestniczyli jako zaproszeni goście:
 insp. mgr Krzysztof Konert - Komendant Powiatowy Policji w Iławie,
 Lucjan Kołodziejczyk - Prezes Honorowy Zarządu Wojewódzkiego SEiRP.
Po powitaniu zebranych przez Prezesa Koła Józefa Toczydłowskiego zostały wręczone 4 honorowe
dyplomy za działalność społeczną na rzecz naszego środowiska tj.: -Janowi Kaczyńskiemu,
- Ryszardowi Głowackiemu, -Zygmuntowi Dołkowskiemu i Januszowi Kowalskiemu.
Wręczono również 7 legitymacji nowo przyjętym
członkom Stowarzyszenia : Wojciechowi Zalewskiemu, Dariuszowi Łaniewskiemu, Sławomirowi
Górny, Andrzejowi Lewandowskiemu, Zbigniewowi Kreńskiemu, Dariuszowi Rynkiewiczowi oraz
Danieli Wnuk.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za
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rok 2013 wygłosił Prezes - Józef Toczydłowski,
zaś sprawozdanie finansowe za ubiegły rok
przedstawił przewodniczący Komisji RewizyjnejZygmunt Dołkowski. Zebranie w głosowaniu
udzieliło wotum zaufania dla Zarządu. Następnie
udzielono głosu zaproszonym gościom tj. insp.
Krzysztofowi Konert i Lucjanowi Kołodziejczyk.
o części oficjalnej zebrania przystąpiono do
części roboczej : wybór nowego Zarządu,
Komisji Rewizyjnej i delegatów na Zjazd
Wojewódzki SEiRP.
W wyniku wyborów nowy Zarząd ukształtował się
w następującym składzie:1/ Jan Kaczyński 2/
Józef Toczydłowski 3/ Ryszard Głowacki 4/ Marek
Galiński 5/ Dariusz Cieślak.
Zebranym przedstawiono plany pracy Koła na rok
2014.
Spotkanie zakończyło się serdecznymi rozmowami
„przy kawie”. Rozmowami w których nie brakowało
troski o przyszłą działalność Koła i Stowarzyszenia.
Tekst i zdjecia: Józef Toczydlowski

P
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Zmiany w rentach dla mundurowych
Rząd już zmniejszył mundurowym chorobowe. Kolejna zmiana będzie dotyczyć reformy rent dla policjantów, żołnierzy i strażaków.

LESZEK KOSTRZEWSKI PIOTR MIĄCZYŃSKI
MSW przygotowało projekt ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw. Za tymi sformułowaniami kryją się zmiany w zasadach przyznawania rent
mundurowym.
Ustalenia dotyczące nowej ustawy trwają od dawna i właśnie powoli zmierzaj ą do końca. 13 marca
zapytaliśmy, jak mają się prace nad projektem.
Otrzymaliśmy odpowiedź: „Projekt ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych został przyjęty przez
Stały Komitet Rady Ministrów 20 lutego 2014r. i
będzie w najbliższym czasie kierowany pod obrady
Rady Ministrów”.
ZNIKNIE TRZECIA GRUPA
Modyfikacje proponowane przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych dotyczą wprowadzenia
dwóch grup inwalidzkich w miejsce obecnych
trzech. Mają to być: niezdolny do służby i niezdolny do służby ze znacznym ograniczeniem
sprawności organizmu. Z listy zniknie trzecia grupa inwalidzka - niezdolny do służby, ale zdolny do
pracy.
Orzeczenie o niezdolności będzie wydawane bezterminowo lub czasowo do trzech lat.
Mundurowy będzie musiał wykazać, że niezdolność do służby powstała w trakcie jej trwania albo
nie później niż w ciągu 18 miesięcy od jej zakończenia. U żołnierzy zawodowych ten okres będzie
dłuższy - do trzech lat od zakończenia służby.
Nie zmieni się wysokość renty. Dla osób uznanych
za niezdolne do służby ze znacznym naruszeniem
sprawności organizmu będzie to 80 proc. podstawy
wymiaru, a dla osób niezdolnych do służby 70
proc. podstawy wymiaru.
Jak wyliczyć podstawę wymiaru? Otóż będzie to,
jak obecnie, uposażenie otrzymywane przez funkcjonariusza na ostatnio zajmowanym stanowisku,
a w przypadku żołnierzy zawodowych uposażenie z
ostatniego miesiąca pełnienia służby.
Podobnie jak do tej pory, gdy nie-zdolność do służby powstała „wskutek wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z właściwościami lub
warunkami służby”, renta z tego tytułu zwiększy o
10 proc. podstawę wymiaru. Ponadto osoba niezdolna do służby nadal będzie mogła wystąpić o
przyznanie dodatku pielęgnacyjnego, jeśli wobec
niej zostanie orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji.
Renta z tytułu trzeciej grupy inwalidzkiej aktualnie
może zwiększyć emeryturę nawet o 15 proc., jeśli
inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą.
Można ją dostać już za niewielki uszczerbek na
zdrowiu. Nic więc dziwnego, że mundurowi masowo korzystają z tego przywileju. Ze 141 tys. mundurowych emerytów aż 58 tys. jest jednocześnie
uprawnionych do otrzymywania renty. Po zmianach przestanie to być możliwe. Rent trzeciej gru-
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py nie stracą ci, którym już je przyznano, o ile
„przesłanki ustalenia tej grupy nie ustały”. Nie
dostaną ich zaś nowi emeryci
TRZY KOMISJE
Rząd ma zamiar wprowadzić także nowy system
orzekania o niezdolności do służby dla mundurowych.
Obecnie mamy trzy instancje orzekające:
 wojewódzka komisja lekarska,
 okręgowa komisja lekarska,
 centralna komisja lekarska.
W pierwszej instancji decyzję wy-daje wojewódzka
komisja lekarska. Od wydanej przez nią decyzji
strona może odwołać się do okręgowej komisji lekarskiej. Z kolei decyzję okręgowej komisji lekarskiej można zaskarżyć
Wkrótce zamiast modelu trójinstancyjnego zacznie
działać system dwuinstancyjny.
Pozostaną jedynie rejonowe komisje lekarskie i
centralna komisja lekarska.
Centralna komisja lekarska będzie orzekać w składzie trzech lekarzy jak dotychczas. Jednym z jej
zadań będzie rozpatrywanie odwołań od orzeczeń
rejonowych komisji lekarskich.
Natomiast rejonowa komisja lekarska zajmie się
orzekaniem o:
 zdolności fizycznej i psychicznej kandydatów
oraz funkcjonariuszy do służby,
 niezdolności do służby i jej związku z właściwościami lub warunkami służby,
 potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego.
Do jej obowiązków będzie należeć również kontrola
zwolnień lekarskich.
Wszystkie komisje lekarskie mają działać w strukturze Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW. To
nowość, bo część obecnie istniejących komisji lekarskich funkcjonuje w ramach za-kładów opieki
zdrowotnej MSW.
Resort spraw wewnętrznych uzasadnia: „Obecnie
koszty związane z pracami komisji lekarskich pokrywają różne jednostki organizacyjne. Przykładem
mogą być koszty badań wstępnych oraz koszty
badań w trakcie służby fi-nansowane z budżetu
poszczególnych formacji. Skupienie wydatków w
ob-rębie jednego dysponenta środków bud-żetu
państwa pozwoli obniżyć koszty funkcjonowania
komisji lekarskich”.
AKTYWIZACJA ZAWODOWA
Rozwiązania proponowane przez MSW zakładają
dodatkowo, że 0,25 proc. planowanego rocznego
budżetu na wypłaty emerytur i rent będzie przeznaczane na aktywizację zawodową oraz prewencję
rentową.
Ma to pomóc w doradztwie i prze-kwalifikowaniu
zawodowym mundurowych. Środki na aktywizację
zawodową zostaną przeznaczone na dofinansowanie (w całości lub w części) studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów zawodowych i
językowych.
W pierwszej kolejności do pomocy uprawnieni będą funkcjonariusze odchodzący ze służby z przyczyn od nich niezależnych, którzy jednocześnie nie
nabyli prawa do emerytury.
Część pieniędzy z tej puli (owych 0,25 proc.) pomo-
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że w sfinansowaniu prewencji rentowej, w tym rehabilitacji leczniczej, czyli wyjazdów policjantów i
strażaków do sanatorium.
CYWILNE CHOROBOWE
Wcześniej niż zmiany w rentach wejdą zmiany w
chorobowym. Tym bardziej że w styczniu odpowiednią ustawę przegłosował Sejm, a w lutym Senat (za odrzuceniem ustawy była jedna z komisji
senackich).
Zmiany dotyczą zasad przebywania mundurowych
na zwolnieniu chorobowym. Reforma obejmie około 240 tys. pracowników, m.in.: policjantów, żołnierzy, strażaków, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Służby Więziennej, BOR, CBA i ABW.
Na zwolnieniu mundurowych zaczną obowiązywać
podobne zasady jak cywilów. Dotychczas otrzymywali 100 proc. pensji. Według nowych warunków
dostaną tylko 80 proc., a każdego dnia pobytu na
chorobowym będzie się zmniejszać także suma ich
nagrody rocznej.
„Zmiany powinny spowodować zwiększenie liczby
efektywnie pracujących funkcjonariuszy” - ma nadzieję MSW.
Ministerstwo szacuje, że po zmianach liczba chorych policjantów spad- nie o połowę. Oznacza to
codziennie 3 tys. dodatkowych funkcjonariuszy.
Oszczędności nie pójdą do budżetu. Zostaną przeznaczone na nagrody dla pracowników, którzy nie
będą chorować.
ZMIANY W KONTROLI
Ustawa wprowadza kontrolę mundurowych przebywających na zwolnieniach lekarskich przez
orzeczników z ZUS, którzy będą też sprawdzać, czy
zwolnienie lekarskie zostało wystawione prawidłowo.
Oprócz tego w Sejmie przeszła po-prawka, która
zakłada, że po roku od wejścia w życie ustawy raport o funkcjonowaniu nowych przepisów przedstawi nie tylko MSW, ale także MON.
ZWIĄZKOWCY PRZECIWNI ZMIANOM
„Nie można zmniejszać chorobowego, gdy nie mamy dodatków za służbę w niedzielę, święta, w nocy
ani re-kompensat za nadgodziny” - twierdzą związkowcy z NSZZ Policjantów.
Przekonują oni, że propozycja rządu stworzy nierówność pomiędzy mundurowymi a normalnymi
pracownikami, którzy za pracę w święta dostają
pieniądze.
Projekt rządowy przewiduje, że w razie kłopotów
zdrowotnych będących efektem służby mundurowi
nadal będą dostawać zasiłek równy 100 proc. wynagrodzenia.
Związkowcy zgłaszają wątpliwości. Wskazują, iż
taki zapis nie jest precyzyjny, ponieważ trudno
udowodnić, czy choroba ma związek ze służbą.
„Nie ulega wątpliwości, że powinno się w pierwszej
kolejności eliminować przyczyny, a nie skutki,
tymczasem projekt zmierza dokładnie w odwrotnym kierunku. W pewnym sensie dąży on także do
karania pełniących efektywnie codzienną służbę,
którzy np. w wyniku ekstremalnych warunków
atmosferycznych bądź wskutek kontaktu z z osobą
chorą zapadną na okrślone3 schorzenie lub dolegliwości, a nie zawsze uda się dowieść związku
tego typu chorób ze4 służb” – tłumaczy w specjal-
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nym liście protestacyjnym Federacja Związków
Zawodowych Służb Mundurowych.
Już po głosowaniu w senacie na stronie internetowej ZGNSZZ policjantów pojawił się komunikat, w
którym związkowcy mówią o swoich dalszych planach „(…) wiemy, co dalej powinniśmy robić. Przede wszystkim zatem pod czas kolejnych wyborów
my, nasze żony i nasi mężowie, nasze córki i nasi
synowie, nasi emeryci i renciści i ich rodziny, my
wszyscy musimy pamiętać, jak kto w parlamencie
głosował w sprawach dla nas najistotniejszych. Nie
możemy o tym zapominać! Ta wiedza musi się
przełożyć na nasze decyzje wyborcze”.
Związkowcy zamierzają szukać pomocy w Trybunale Konstytucyjnym i przygotować obywatelski
projekt ustawy.
„ (...) będziemy konsekwentnie realizować nasze
zamierzenia w zakresie wniosków do Trybunału
Konstytucyjnego (w sprawie art. 15a ustawy emerytalnej i ustawy o L-4) oraz obywatelskiego projektu ustawy regulującej kwestię nadgodzin i ekwiwalentu za służbę pełnioną w porze nocnej, niedziele i święta. Będziemy zabiegać o poprawę sytuacji materialnej funkcjonariuszy. Sytuacja, w której rząd dąży do zabierania nam kolejnych uprawnień, nie dając nic w zamian, jest nie do przyjęcia.
Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych w najbliższym czasie opracuje szczegółowy
plan działania na następne miesiące”.
WSTRZYMANIE ŚWIADCZEŃ
4 grudnia 2013 r. Rada Ministrów przy- jęla inny
projekt ustawy dotyczący zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym mundurowych. Mowa tu o
wypłatach wstrzymanych emerytur.
To konsekwencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z lutego 2013 r., który orzekł niezgodność
przepisu do-tyczącego zasad wypłaty wstrzymanych świadczeń z Konstytucją RP.
Zmiany przewidują identyczne procedury, jakie
obowiązują wobec wstrzymanych świadczeń w
ZUS. Jak więc będzie po zmianach? Otóż w przypadku, gdy wypłata emerytury lub renty
(dodatków, zasiłków i świadczeń pieniężnych) została wstrzymana z po- więc będzie po zmianach?
Otóż w przypadku, gdy wypłata emerytury lub renty (dodatków, zasiłkowi świadczeń pieniężnych)
została wstrzymana z powodu niemożności jej doręczenia z przyczyn niezależnych od organu emerytalnego, np. z powodu problemu ustalenia adresu
odbiorcy, wyplata świadczeń ma być wznowiona od
miesiąca, w którym ją wstrzymano, ale za okres
nie dłuższy niż trzy lata wstecz, licząc od miesiąca,
w którym złożono wniosek o wznowienie wypłaty.
W projekcie ustawy zawarto przepis przejściowy
wskazujący, że z dniem wejścia w życie nowelizacji
do wniosków już złożonych, a jeszcze nie rozpatrzonych przez organ emerytalny, powinny być
stosowane nowe przepisy.
Projektowana ustawa powinna wejść w życie po 14
dniach od dnia jej ogłoszenia
Żródło: Gazeta Wyborcza wtorek 1 kwietnia 2014r.
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Drodzy Państwo!
Szanowni Czytelnicy Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego!
Członkowie SEiRP i sympatycy Naszego Stowarzyszenia!
Z okazji Wiosennych Świąt Wielkiej Nocy

Życzymy Wam serdecznie
Zdrowia najlepszego i wszelkiej pomyślności.
Aby mazurki na Waszym świątecznym stole
koncertowały tak słodko, jak co roku,
aby zajączki wielkanocne nie skąpiły Wam podarków,
a dobry Los - swojej łaski.
Wesołego Alleluja!
Zarząd Wojewódzki SEiRP w Olsztynie

Olsztyn, 20 kwietnia 2014 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
10542 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: Pękające pąki bzów
Okładka ostatnia: Z cyklu Zamki Warmii i Mazur.
Zamek Kapituły Warmińskiej
w Olsztynie
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