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W

naszym
regionie
już
wszystkie Koła terenowe
przeprowadziły wybory zarządów i komisji rewizyjnych. Niewiele w tym względzie zdarzyło
się zmian. W przeważającej
większości Koła zaufały swoim
„starym”, przewodzącym Koła
od wielu kadencji, prezesom.
Niekiedy prezes zamienił się
funkcją z wiceprezesem, czy
sekretarzem, ale to nieliczne
przypadki.
odczas dyskusji w Kołach,
ich
członkowie,
oprócz
„chwalenia się” dokonaniami i
sukcesami w integrujących środowisko policyjne przedsięwzięciach wskazywali na, ich zdaniem, irytujące utrudnienia i
niedogodności. Wskazywali na
zbyt dużą ilość różnego rodzaju
pism i druków do wypełniania i
wysyłki, niepotrzebne podniesienie składki członkowskiej,
opłaty za odznaczenia, brak
refundacji zbiorczej organizowanych przez Koła imprez integracyjnych. Koła Terenowe mają też mniejsze możliwości korzystania z wycieczek i imprez
organizowanych przez Komendę
Wojewódzką Policji, co uniemożliwia
wykorzystanie
„należnych” emerytowi policyjnemu 380 zł rocznej, indywidualnej refundacji na kulturę i
rekreację. Złośliwe uwagi wywołują też posiedzenia ZG organizowane w miejscach innych, niż
siedziba Stowarzyszenia. Dyskutanci uważali, że po to właśnie składki członkowskie zostały podniesione.
Dyskusje nie ograniczały się
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tylko i wyłącznie do krytyki ZW
i ZG, rozmawiano też o stanie i
przyszłości Kół i Stowarzyszenia. Powszechnie znana jest
sytuacja, że stan ilościowy
członków SEiRP na Warmii i
Mazurach systematycznie maleje. Podkreślano fakt, że odchodzenie
policjantów
na
„wcześniejsze”, ustawowo zagwarantowane, emerytury zwykle nie skłania ich do wstąpienia do Naszego Stowarzyszenia.
Zazwyczaj zaczynają szukać
dodatkowych źródeł dochodów
zatrudniając się mniej czy bardziej zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami. Zajęci
tymi ekonomicznymi sprawami
egzystencji codziennej, nie kwapią się do tego, by szukać integracji środowiskowej, by spotykać z dawnymi kolegami „z pracy”.
Klinicznym przykładem takiej
postawy była jedna emerytka
policyjna, która sondująco, w
dosyć prowokacyjny sposób,
zapytała prezesa jednego z Kół:
A co ja z tego będę miała? To
znaczyło: Jakie korzyści odniosłaby ta emerytka zapisując się
do SEiRP? Zaskoczony pytaniem prezes, odrzekł: Nic! Więc
kandydatka na członkinię sobie
poszła.
To pytanie jest stawiane dosyć
często i jeżeli się nie użyje odpowiedzi tzw. „nie wprost”, nie
można zachęcić nikogo do akcesu w SEiRP.
Czy członek SEiRP ma coś
więcej niż „zwykły” emeryt i
rencista policyjny? Zapraszam do dyskusji. Mam nadzieję, że będzie ona jednocześnie
stanowiła swoistą promocję.

Gdy masz pytania
Pytania w sprawie abonamentu RTV można kierować: na adres e-mail:
abonament_rtv@ bydgoszcz.poczta-polska.pl; na adres: Poczta Polska
SA COF Dział Abonamentu RTV, ul. Bernardyńska 15,85-940 Bydgoszcz; telefonicznie w dni robocze w godzinach 8 - 20, pod numerem
(+48) 43 842 06 06 (opłata wg cennika operatora)
Pytania dotyczące rejestracji odbiorników RTV i aktualizacji danych
przez internet należy kierować: na adres e-mail: abonament_rtv@bydgoszcz.poczta-polska.pl
Skargi, wnioski i reklamacje należy kierować na adres:
Poczta Polska SA COF Dział Abonamentu RTV, ul. Bernardyńska
15,85-940 Bydgoszcz (Rozpatrywane są jedynie te podpisane imieniem
i nazwiskiem oraz z podanym adresem zwrotnym. Skargi i wnioski
można
k i e ro w a ć
ró w n i e ż
na
a d re s
e -mail:
s k a rgi_wnioski_rtv@bydgoszcz.poczta-poiska.pl, a reklamacje na adres email: reklamacje_rtv@bydgoszcz.poczta-polska.pl
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Witam
Szanowny Zarząd!
Informuje, że nasze SEiRP
przy KPP w Szczytnie posiada własną stronę internetową, podaje link naszej strony:
emerycikppszczytno.jimdo.com.

Po przeczytaniu biuletynu
ZG, a szczególnie artykułu
pt' Prezes ZG w Szczytnie",
mam jedno pytanie czy pan
Prezes wiedział, że w Szczytnie jest jeszcze jedno Koło
SEiRP. Może nie tak liczne,
jak przy WSPol-u, ale liczące 53 członków. Na Waszej
stronie głównej jest jedna
nieścisłość, Jan Dominik od
dwóch lat nie jest Prezesem
Koła.
Radosnych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych oraz w
naszym przypadku zdrowia,
w imieniu Zarządu Koła
składa
Stanisław Pastuszek.
Kolego Stanisławie!
Uwagi słuszne i bijemy się za nie
w piersi prezesa ZW. Dodać wypada jedynie:
1. Cieszy nas fakt Waszej inicjatywy w utworzeniu strony www.
Zarząd Wojewódzki dopiero planuję uruchomienie takiego medium. Jak do tej pory korzystając
z uprzejmości Komendanta Wojewódzkiego KWP w Olsztynie
nadinsp. Józefa Gdańskiego,
korzystamy ze strony www Komendy. Stąd też nieczęsta aktualizacja danych. Wszystkie dane
uaktualnimy po Walnym Zjeździe
Delegatów ZW Olsztyn.
2. „Prezes ZG w Szczytnie” jest
tytułem notki w tekście której
wszystko się wyjaśnia. A wszelkie tytuły tekstów, krótszych czy
dłuższych mają to do siebie, że
skrótowo informują o tym co
tekst w istocie zawiera. Czasami
mogą też, jak w tym przypadku,bez ukrytych zamiarów dyskredytowania kogokolwiek, wprowadzać w błąd
3. Dziękujemy za Świąteczne
życzenia. Pozdrawiamy, życząc
dalszych sukcesów w integracji
środowiska policyjnego.
Jerzy K. Kowalewicz
Prezes ZW SEiRP w Olsztynie
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Spotkanie w Sejmie nt.

„Aktualne problemy służb mundurowych i problematyka współdziałania”

W

dniu 1 kwietnia 2014 w Sejmie odbyło się
spotkanie posłów Klubu Parlamentarnego
SLD z przedstawicielami stowarzyszeń i związków służb mundurowcy zrzeszonych w FSSM.
Ze strony SLD w spotkaniu brali udział: Jerzy
Wenderlich Wicemarszałek Sejmu – gospodarz
spotkania, Jerzy Miller przewodniczący SLD,
Krzysztof Gawkowski Sekretarz Generalny SLD,
Bogusław Liberadzki – poseł do Euro parlamentu, Stanisława Prządka Przewodnicząca Komisji
Sprawiedliwości i Praw Człowieka Stanisław
Wziątek Wiceprzewodniczący Komisji Obrony
Narodowej, Anna Bańkowska Wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Artur Ostrowski Wiceprzewodniczący Komisji
Spraw Wewnętrznych,
Sebastian Wierzbicki
Przewodniczący SLD w Warszawie oraz Krystyna
Łybacka Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji,
Nauki i Młodzieży, która prowadziła spotkanie.
Stanisław Wziątek – inicjator spotkania poinformował, że SLD nawiązał "partnerską" współpracę z Federacją Stowarzyszeń Służb Mundurowych i organizacjami w niej zrzeszonymi. Współpraca będzie polegała na wspólnym katalogowaniu problemów służb, szukaniu ich rozwiązań
oraz propozycji pozytywnych zmian. Sojusz zamierza w jak największym stopniu korzystać z
doświadczenia, wiedzy i umiejętności, które posiadają przedstawiciele służb i byli żołnierze.
Przewiduje się, że współpraca ta winna być również prowadzona w regionach. Chcemy, żeby
środowiska mundurowe 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.
icemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich
(SLD), który był gospodarzem spotkania
stwierdził - - 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.
Według niego środowisko służb mundurowych w
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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.
rezydent FSSM Zdzisław Czarnecki w swoim
wystąpieniu podkreślił, że środowisko mundurowe (żołnierze i funkcjonariusze) to grupa
społeczna a nastawieniu zdecydowanie pro państwowym i pro obywatelskim, dla której dobro
Państwa i Obywateli jest dobrem najwyższym.
Dlatego niezrozumiały jest brak szacunku dla
żołnierzy i funkcjonariuszy wyrażany publicznie
przez niektórych polityków. Wśród problemów
tej grupy zawodowej wymienił także brak opieki
prawnej dla żołnierzy i funkcjonariuszy wykonujących obowiązki w imieniu państwa.
Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego gen.
Franciszek Puchała wskazał, że organizacje zrzeszające żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych potrzebują większego zainteresowania
dla swoich problemów ze strony polityków. Jego
zdaniem byli żołnierze i funkcjonariusze mogą i
powinni nadal służyć swoją wiedzą państwu.
Franciszek Puchała negatywnie ocenił reformę
dowodzenia siłami zbrojnymi, jako kosztowną i
nie przynoszącą efektów. Przekonywał, że Polska ma luki w swoim systemie obronnym, co
jest istotne w kontekście ostatnich wydarzeń na
Ukrainie.
W perspektywie czasowej negatywnie ocenił aktualną politykę kształtowania świadomości historycznej, opierająca się na doktrynie, że Polska istniała tylko do 1939 roku i od 1990. Według tej doktryny Polski nie było przez 50 lat
odał, że wojskowi emeryci i renciści oczekują większej pomocy ze strony państwa w
zakresie medycznej opieki specjalistycznej. Chcą
także, bo powstały dom emeryta wojskowego
"tak, by wojskowi nie musieli czekać 10 lat na
przyjęcie do jedynego takiego ośrodka w Warszawie".
Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych Henryk Borowiński w swoim wystąpieniu skoncentrował się na obronie funduszu
socjalnego, które prowadzili. W związku z ta
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sprawą podziękował posłom Sojuszu za wsparcie
działam prowadzonych przez organizacje policjantów, strażaków i starzy granicznej. Przypomniał, ze jako organizacje wywodzące się ze
struktur mundurowych deklarowaliśmy swoja
apartyjności i apolityczność. Na zakończenie
swojego wystąpienia zwrócił się do posłów Sojuszu o dalsze wspieranie inicjatyw organizacji
służb mundurowych w obronie spraw socjalnych
emerytów i rencistów.
rezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Pożarnictwa Albin Piątkowski w swoim wystąpieniu skoncentrował się na następujących
problemach. Obrona Funduszu socjalnego tworzonego z odpisu funduszu emerytalnego przez
ZER MSW, BESW oraz WBE jest ważnym elementem w działaniach Naszych organizacji, gdyż
coraz większa liczba emerytów mundurowych
korzysta z pomocy finansowej z tego funduszu.
Podziękował posłom Sojuszu za wsparcie jakiego
udzielili w obronie funduszu socjalnego. Następnie poruszył problem braku solidarności międzypokoleniowej. Daje się to szczególnie odczuć
przy wyróżnianiu medalami i odznakami resortowymi. Prowadzone przez niektórych polityków
prawicy działania zmierzające do podziału społeczeństwa na „Naszych” i „Obcych” powodują
podziały również w służbach. Na nowych
„dobrych” a starych „złych”. Trzeci problem to
nie wydawanie „legitymacji” wszystkim świadczeniobiorcom przez ZER MSW. Dotyczy to w
szczególności wdów i sierot pobierających świadczenia po zmarłych żołnierzach i funkcjonariuszach, w tym również tych, którzy zginęli w służbie. Wielokrotnie składaliśmy w tej sprawie
wnioski i postulaty, które odrzucał Dyrektor
ZER MSW.
rezes Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Janusz Kwiecień w
swoim wystąpieniu poruszył dwa problemy. Po
pierwsze negatywnie ocenił likwidacje ośrodków
szkoleniowych Służby Więziennej, które po przejęciu ich przez samorządy ulęgły dewastacji. Jest
to o tyle przykre dla funkcjonariuszy SW, gdyż
często były tworzone przy udziale ich wkładu,
pracy czy finansowego. Drugi problem to zgłaszany od wielu już lat postulat możliwości awansu funkcjonariusza na emeryturze bez zmiany
składników emerytalnych. Nie zrozumiałym jest
fakt oporu przeciwko tej propozycji. Żołnierze
maja takie możliwości, funkcjonariuszom się
tego odmawia.
rezes Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb
Ochrony Państwa Maciej Niepsuj w krótkich
słowach podziękował Sojuszowi za wszystkie
działania jakie na przestrzeni ostatnich 5 lat
podejmowano w obronie praw nabytych, a w
szczególności przeciwko ustawie z 2009 roku
obniżającej świadczenia emerytalne byłym funkcjonariuszom służb ochrony państwa. Na ręce
posłów Leszka Millera, Krystyny Łybackiej i Stanisława Wziątka przekazał dokument oceniający
aktualny stan prawny realizacji wspomnianej
ustawy.
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Prezes Stowarzyszenia Byłych Funkcjonariuszy
CBŚ Leszek Sucholewski - Najważniejszym problemem dla środowiska mundurowego (żołnierzy
i funkcjonariuszy) jest brak opieki prawnej dla
wykonujących zadania służbowe. Brak takiej
opieki ze strony Państwa spowodowało, ze wielu
policjantów przez szereg lat znanych było opinii
publicznej pod inicjałami : Piotr W., Karol P
(którzy byli obecni w Sejmie). Nawet po oczyszczeniu ich przez Sąd z oszczerstw i pomówień,
nie zostali przeproszeni. Wieloletni okres pozostawania na „marginesie” skutkował utratą
zdrowia, niejednokrotnie rozbiciem rodziny. Tak
być nie może
rezes 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.
odsumowujący spotkanie Jerzy Miller odnosząc się do przedstawionych problemów podkreślił, że SLD był przeciwny następującym rozwiązaniom: ustawie obniżającej świadczenia
emerytalne byłym funkcjonariuszom służb
ochrony państwa, rozwiązaniu WSI, zmianom
warunkom służby i przejściu na emeryturę
funkcjonariuszy i żołnierzy, zmianie wysokości
zasiłków chorobowych.
Złożył deklaracje, ze SLD nie zawiedzie: w przypadku kolejnych prób obniżenia świadczeń emerytalnych dla funkcjonariuszy i żołnierzy, kiedy
trzeba będzie rozliczyć winnych za ujawnianie
aktywów polskiego wywiadu oraz sposobu wdrażania likwidacji WSI. Raport Macierewicza powinien być uznany przez organy państwa jako niezgodny z prawdą.
a 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, Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, Stowarzyszenia Komendantów
Policji, Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb
Ochrony Państwa, Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego, Związku Polskich
Spadochroniarzy, Mundurowego Klubu Motorowy RP, Stowarzyszenia „SOWA” oraz Stowarzyszenia Byłych Funkcjonariuszy CBŚ.

P

P

N

Prezydent Federacji
Zdzisław Czarnecki
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Katowice:
Pożegnaliśmy Józka Krasuckiego

giełd staroci i autorytetem uznawanym w kręgu
Miejsce zmarłych jest nie na cmentarzach, nie tylko śląskich zbieraczy pamiątek historyczale w ludzkich sercach. nych. Miał rozlegle zainteresowania humanistyczne i solidną wiedzę ogólną, historyczną,
Na cmentarzu parafialnym przy ulicy Sien- prawną i menedżerską. W kontaktach z ludźmi
kiewicza w Katowicach odbył się pogrzeb prezentował urok osobisty, kulturę i nienaganne
młodszego inspektora policji w stanie spo- maniery.
czynku, Józefa Krasuckiego, wielokadencyjwielkim zaangażowaniem oddał się również
nego prezesa zarządu SEiRP w Katowicach.
pracy dla środowiska śląskich emerytów i
ózef Krasucki urodził się w styczniu 1945 rencistów milicyjnych i policyjnych. Został wyroku w Radzyniu Podlaskim. Kiedy miał 9 lat brany prezesem Koła SEiRP RSW RP w Katowiumarła mu matka, a dwa lata później ojciec. cach, następnie na trzy kadencje prezesem śląWychowywał się w domu dziecka. Po maturze skiego Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowizdanej w lubelskim Technikum Budowlanym cach, był członkiem Zarządu Głównego SEiRP w
przyjechał na Śląsk. W latach 1960-70 odbył Warszawie. W lutym 2014 roku, po przebytej
zasadniczą służbę wojskową w Elblągu.
operacji, ze względu na poważną chorobę zrezyłużbę milicyjną rozpoczynał w pionie krymi- gnował z pełnionej funkcji. Zmarł nagle, kiedy
nalnym w Będzinie, skąd skierowano go do wszyscy, wraz z nim, cieszyliśmy się z nadziei na
Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie. W pomyślną rekonwalescencję. Osierocił żonę AnKMMO Piekary Śląskie, doszedł do rangi zastęp- nę, córkę Marzenę i syna Andrzeja.
cy komendanta miejskiego, następnie był zaa swe dokonania życiowe, służbowe i spostępcą komendanta RUSW w Rybniku, komenłeczne był wyróżniany wieloma zaszczytnymi
dantem miejskim policji w Raciborzu i w Katowi- odznaczeniami państwowymi, regionalnymi i
cach. Wszędzie dał się poznać jako znakomity, stowarzyszeniowymi. Posiadał godność generałaprzychylny podwładnym przełożony, sprawny majora Międzynarodowego Związku Kozaków.
organizator. W 1979 roku ukończył studia na
ył ideą jedności wszystkich środowisk wetewydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
ranów służb mundurowych w Polsce oraz
Śląskiego.
głębokiej współpracy z policją i Niezależnym Sa1998 roku przeszedł na emeryturę. Po- morządnym Związkiem Zawodowym Policjantów.
święcił się wówczas rozlicznym życiowym Przejawiał niezmordowaną inicjatywę, rzucał
pasjom: kolekcjonował białą broń, własnoręcz- śmiałe plany. Nie doczekał niestety nadania
nie wykonywał jej doskonale repliki, zbierał me- sztandaru dla ZW SEiRP w Katowicach, czego
dale i grafiki, był pasjonatem ojczystych dziejów, był gorącym orędownikiem.
wyznawcą kultu Legionów i marszałka Piłsud- Twardo, odważnie i z uporem bronił swoich raskiego. Był stałym uczestnikiem renomowanych cji. Wypowiadał kontrowersyjne dla adwersarzy
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Poczet sztandarowy ZG SEiRP
osądy na zjazdach SEiRP, w publikacjach na
łamach „Biuletynu Informacyjnego SEiRP” oraz
„Olsztyńskiego
Biuletynu
Informacyjnego
SEiRP”. Nie był jednak człowiekiem dwulicowym
i konfliktowym. Przyjaciół cenił nadzwyczaj i był
im dogłębnie oddany.
ceremonii pogrzebowej asystowały poczty
sztandarowe Komendy Wojewódzkiej Policji i Zarządu Głównego SEiRP w Warszawie,
kompania honorowa Komedy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wraz z Orkiestrą Reprezentacyjna Policji Województwa Śląskiego. Przybyły
liczne delegacje z komend policyjnych i kół
SEiRP, generałowie i oficerowie, przełożeni i towarzysze służby Józefa Krasuckiego, kolekcjonerzy i reprezentacje zaprzyjaźnionych organizacji
oraz przyjaciele, sąsiedzi, znajomi i rodzina.
Nad otwartą mogiłą słowa pożegnania wygłosił
Henryk Borowiński, prezes Zarządu Głównego
SEiRP i wiceprezes Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Obecni byli: Zdzisław Czarnecki prezydent Federacji i były prezes
ZG, Zygmunt Kowalczyk, jako reprezentant Gabinetu Komendanta Głównego Policji, jednoczenie przedstawiciel Stowarzyszenia Generałów
Policji oraz Zdzisław Bartula, przedstawiciel Stowarzyszenia Komendantów Policji.
rnę z prochami Zmarłego złożono do grobu
przy trzykrotnej salwie honorowej i dźwię-

W

kach hejnału "Il Silencio". Orkiestra odegrała też
jego ulubione pieśni: Pierwszą brygadę, Śpij kolego w ciemnym grobie... i Jak to na wojence
ładnie...
Drogi Józefie!
Pozostaniesz w naszej pamięci i sercach!
Przyjaciele
Tekst i zdjęcia:
Barbara i Adam Podgórscy
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POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO

P

ierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu
Głównego, które sprawnie prowadził prezes
Henryk Borowiński, odbyło 11 kwietnia w Warszawie. Poświęcono je przede wszystkim sprawom organizacyjnym.
gromadzeni zatwierdzili plan pracy wraz z
priorytetami Zarządu Głównego i jego Prezydium. Dla Stowarzyszenia najważniejsza jest
kampania sprawozdawczo-wyborcza, która w
kołach już się odbyła, a na szczeblu wojewódzkim i okręgowym zakończy się do końca maja.
Przewodniczący komisji przygotowującej zjazd
krajowy – wiceprezes ZG Jan Papis poinformował, iż harmonogram posiedzeń i podstawowe
dokumenty zjazdowe są opracowane. Na styczniowym posiedzeniu Prezydium ZG debatowano
nad modyfikacją statutu, przedstawiając wiele
propozycji nowelizacji tego- jakże ważnego dla
nas dokumentu. Wiceprezes ZG Jerzy Krawczyk
zrelacjonował końcowe wnioski komisji statutowej, której ostatnio przewodził Wiesław Lipkowski, i zapowiedział zmiany w ustawie o stowarzyszeniach. Komisja zaproponowała 8 poprawek
merytorycznych i 10 redakcyjnych. Ich liczba
jest nieduża, więc najprawdopodobniej uzyska
akceptację organu rejestrującego. Zarząd zaaprobował wnioski komisji.
prawozdanie finansowe za ubiegły rok i plan
finansowy na -bieżący przedstawił skarbnik
Antoni Pietraszewski. Stowarzyszenie jako całość miało na koniec 2013 roku 200 tys. zł nadwyżki. Zarówno centrala, jak i zarządy wojewódzkie i okręgowe są w dobrej kondycji finansowej. Stowarzyszenie liczy 19 tys. członków
płacących składki. Józef Piasecki z GKR pozytywnie ocenił wyniki kontroli w centrali i terenie.
Postulował: zmianę obsługi bankowej, wprowadzenie jednorazowej rocznej składki członkowskiej, zatwierdzenie sprawozdania. Zgromadzeni
uchwalili sprawozdanie i plan finansowy.
Członek Prezydium ZG Lech Kazanecki stworzył
regulamin wzoru i trybu nadawania sztandaru
jednostkom organizacyjnym SEiRP. Dotychczasowe sztandary, mimo nieznacznych uchybień,
będą używane. Tych wad nie będzie miała cho-
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rągiew śląskiego Stowarzyszenia, która zostanie
wręczona 16 lipca na dziedzińcu apelowym
Szkoły Policji w Katowicach. Zarząd podjął jednomyślnie stosowne uchwały.
złonek Prezydium ZG Józefa Łozińska wytknęła uchybienia w procedurach koordynatorów grupowego ubezpieczenia „SEiRP 2009”.
Zdarzają się luki w dokumentacji, niekiedy dane
nie są aktualizowane. Skutkiem niedociągnięć
mogą być konsekwencje finansowe.
arząd zatwierdził wnioski komisji OPP, przegłosował jednomyślnie uchwały o wyróżnieniach i powołaniu komisji ds. obchodów 25-lecia
SEiRP pod przewodnictwem I wiceprezesa ZG
Zdzisława Pietryki.
rezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Zdzisław Czarnecki przedstawił
działania nowych władz wybranych na marcowym kongresie. Zapowiedział spotkania w sejmie
z przedstawicielami niemal wszystkich partii
(odbyło się z jedną), batalię o awanse w stopniach, przebudowę strony internetowej.
dyskusji nad poruszonymi tematami
udział wzięli: Janusz Borowiński, Henryk
Grobelny, Wiktor Kardasz, Lech Kazanecki, Wiktor Kowal, Jerzy Kowalewicz, Jerzy Krawczyk,
Józef Libuda, Ryszard Łubiński, Leszek Orkisz,
Zdzisław Pełka, Jan Pietruszewski, Roman
Skrzeszewski.
Janusz Borowiński
Zdjęcia: Z Bartula i J.K. Kowalewicz
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Dzień Katyński w KWP Olsztyn.
17/04/2014

J

uż po raz piąty na placu przy ulicy Pstrow-

skiego w Olsztynie w ramach programu „Katyń…
ocalić od zapomnienia” odbył się uro-czysty Apel
Pamięci
poświęcony
policjantom
za mordowanym przez NKWD w 1940 r. Licznie
zgromadzeni goście po wysłuchaniu Apelu odczy
-tanego przez jednego z policjantów i po oddaniu
salwy honorowej przez Kompanię Honorową, złożyli kwiaty i znicze pod tablicą pamiątkową poświęconą asp. Konstantemu Wolskiemu.
„Katyń...ocalić od zapomnienia” jest programem, który ma uczcić pamięć Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a zarazem przywrócić ich sylwetki
zbiorowej pamięci narodu poprzez posadzenie 21
857 Dębów Pamięci. Każdy dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze
lub Charkowie, według zasady jeden dąb, to jedno nazwisko.
Dzisiaj na placu przy ulicy Pstrowskiego w Olsztynie odbył się uroczysty Apel Pamięci poświęcony przedwojennym policjantom zamordowanym
przez NKWD.
Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie przywitał gości, wśród których znaleźli się: Piotr Rafalski - wnuk asp. Konstantego Wolskiego, Jarosław Słoma - wicemarszałek województwa warmińsko - mazurskiego, Izabela Smolińska – Letza - wicestarosta olsztyński, Bogusław Szwedowicz - wiceprezydent Olsztyna, st. bryg. Mirosław Hołubowicz - zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Józef
Kłosek - komendant Straży Miejskiej w Olsztynie, płk. Dariusz Bojarski - szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, insp. Andrzej Góźdź - komendant miej-
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ski policji w Olsztynie, asp. Henryk Kołecki oraz
mł. asp. Jarosław Rząp - przedstawiciele Warmińsko – Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego
NSZZ Policjantów w Olsztynie, Jerzy Kowalewicz
- prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów Policyjnych w Olsztynie,
Jerzy Jakubowski - sekretarz Wojewódzkiego
Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Poli-
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cji, oraz policjanci, pracownicy cywilni.
Zaproszeni goście, po wysłuchaniu Apelu Pamięci odczytanego przez jednego z policjantów i po
oddaniu salwy honorowej przez Kompanię Honorową, złożyli kwiaty i znicze pod tablicą pamiątkową asp. Konstantego Wolskiego.
Motto uroczystości stanowiły słowa Jana Pawła
II "Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda
została wydarta pod pozorem niczym nieogra
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-niczonej wolności, nie można zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu Prawdy, która go przerasta, ale która jednocześnie czyni
go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie".
Tekst: Informator KWP Olsztyn nr 104 (5/10)
Foto. Janusz Jurgielewicz
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Zarząd Wojewódzki
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych
w Kielcach

25-372 Kielce ul. Seminaryjska 12 tel. 519 340 128
Kielce dnia 22 kwietnia 2014 r.
Pan
Jerzy KOWALEWICZ
Redaktor
Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego
Gdybyś – Drogi Kolego Jurku – uznał za stosowne, o co proszę, zamieszczenie na stronach Olsztyńskiego Biuletynu Onformacyjnego mojego tekstu dot. wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach w sprawie Józefa Czai
(Czaja), któremu Instytut Pamięci Narodowej
zarzucił tzw. kłamstwo lustracyjne, byłbym
wdzięczny. Wskazanym jest by większe grono zacnych czytelników Twojego OBI, dowiedziało się jakimi to metodami Instytut Pamięci Narodowej z uczciwego emeryta chciał
zrobić kłamcę lustracyjnego, z milicjanta ,,esbeka'', a w konsekwencji człowieka
łamiącego prawo – czyli przestępcę.
Historia (w skrócie) przedstawiała się następująco;
ózef Czaja od listopada 1973 r. był dzielnicowym
później
st.
dzielnicowym,
od
01.03.1984r. inspektorem ds. łączności w b.
RUSW a następnie w KPP Włoszczowa, na którym to stanowisku pracował do 30.04.2001 r.
tj. do czasu przejścia na emeryturę. W roku
2007, startując w wyborach do Sejmu, jak każdy
kandydujący, składał oświadczenie lustracyjne,
w którym stwierdził, iż nie był funkcjonariuszem
organów bezpieczeństwa państwa i z nimi nie
współpracował.
ielecko-krakowski IPN, wykazując się nadgorliwością w interpretowaniu prawa, uznał
go jednak za pracownika Wydziału Łączności
b.WUSW i KWP, a tym samym za funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa i kłamcę lustracyjnego oraz skierował oskarżenie do Sądu Okręgowego w Kielcach. Po rozpoznaniu sprawy kielecki
Sąd nie dopatrzył się kłamstwa i 4.11.2010 r.
postępowanie (IIIK 6/10) umorzył. IPN – a jakże,
znów stanął na wysokości zadania i złożył zażalenie na orzeczenie Sądu argumentując, że ...
wydane zostało z naruszeniem zasad logiki,
wskazań wiedzy historycznej i doświadczenia
życiowego...i było.....następstwem nieposiadania
przez ten organ....(Sąd -przyp. JL) specjalistycznej wiedzy historycznej zwłaszcza z zakresu
funkcjonowania i struktury slużb specjalnych...
(!!!??? -podkr.JL).
rakowski Sąd Apelacyjny uchylił orzeczenie i
skierował do ponownego rozpoznania. Tym
razem Sąd Okręgowy w Kielcach, związany sta-
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nowiskiem apelacji, uznał J. Czaję za winnego i
wymierzył symboliczną karę. Od tego orzeczenia
odwołał się Józef Czaja. Krakowski Apelacyjny
znów uchylił orzeczenie i polecił ponownie ją
rozpoznać.
styczniu 2012 roku, jako Prezes wojewódzkich struktur SEiRP, skierowałem
pismo do Sądu Okręgowego, z którego jednoznacznie wynikało, że „... stanowisko IPN-u jest
daleko posuniętą nadinterpretacją i zakamuflowuje stan faktyczny jaki, w stosunkach pracy, w
tamtych latach, istniał we Włoszczowie''. Do postępowania sądowego, na podstawie art.90 kpk,
włączył się, jako przedstawiciel społeczny, inny
członek naszej Organizacji Janusz Słowiński,
który posiadł dużą wiedzę w zakresie rozwiązań
organizacyjno-prawnych w resorcie spraw wewnętrznych (szczególnie w odniesieniu do pionu
łączności), w tamtych latach, dostarczając sądowi argumentów negujących oskarżycielskie stanowisko IPN-u.
ielecki Sąd Okręgowy, w składzie 3-ech sędziów, rzec można ,,tuzów'' świętokrzyskiej
Temidy, mocno zaangażował się w ustalenie
prawdy obiektywnej żądając
przedstawiania
przez oskarżyciela dokumentów i dowodów potwierdzających tezy oskarżenia – do czego IPN
podchodził wybiórczo ,,dozując'' kolejne materiały (cyt. z uzasadnienia).
rzewód sądowy zamknięto na początku 2014
r., a w dniu 28 lutego b.r. Sąd wydał orzeczenie (prawomocne), stwierdzając wprost, że
oświadczenie Józefa Czai było zgodne z prawdą.
amieszczone na 28 stronach uzasadnienia
sądowego sformułowania przedstawić muszę
wybiórczo, bowiem nie sposób cytować wszystkich argumentów Sądu.
Oto niektore z nich;
IPN ,,dozował'' sądowi, stosownie do sytuacji,
dostęp do poszczególnych dokumentów np.
dopiero po 3,5 r. przedstawił kopie Decyzji
nr 04 MSW z 6.04.1989 r.
IPN przedstawiał wybiórczo bądź dowolnie dobrane dowody i w istocie tylko na poparcie
swojej tezy,
Sąd odnotował też przypadki cytowania na potrzeby formułowanych tez czy też wyprowadzania wniosków, zapisów z dokumentów w
wersji odbiegającej od faktycznej treści,
teza IPN; - Józef Czaja od 1.03.1984 r., z chwilą
mianowania inspektorem ds. łączności we
Włoszczowie, stał się funkcjonariuszem Wydziału Łączności (!!!- J.L.) czyli SB (!!!-J.L.)
oraz, że jego praca była pracą w Wydziale
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(Ciąg dalszy na stronie 12)
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(Ciąg dalszy ze strony 11)

Łączności RUSW Włoszczowa (!!!-J.L.) ze
strony IPN-u jest to ewidentne nadużycie
interpretacyjne dezinformujące
Sąd: nieprawdziwe są stwierdzenia IPNu .jakoby materiały kadrowe potwierdzały
bezspornie przedstawione tezy, że nie potwierdzają tezy oskarżenia ale przeczą jej,
IPN nie miał żadnych podstaw aby taką tezę formułować. Nie dysponował i nie dysponuje
aktem prawnym, który regulowałby zasady
przyznawania tego dodatku wyłącznie funkcjonariuszom SB (chodzi o dodatek specjalny, który był jednym ze składników uposażenia funkcjonariuszy tak w MO jak i w SB (przyp.JL), nadużyciem o cechach dezinformacji było gdy wnioskodawca wykorzystywał
fakty, iż Józef Czaja brał udział w operacji
ZORZA II argumentacja ta (IPN-u -przyp. JL)
jest niedorzeczna,
nie ma żadnego dowodu potwierdzającego tezę
Oddziałowego Biura Lustracyjnego, że Józef
Czaja, z chwilą wejścia w życie decyzji MSW
z 8.12.1983 r. i mianowania go inspektorem
ds. łączności we Włoszczowie, stał się funkcjonariuszem Wydziału Łączności WUSW
Kielce i w jej efekcie został funkcjonariuszem SB,
Oddziałowe Biuro Lustracyjne przemilcza kwestie kiedy i w jakim trybie lustrowany przestał być funkcjonariuszem Wydz. Łączności i
stał się ponownie funkcjonariuszem we
Włoszczowie, skoro z tej jednostki, kończąc
służbę, przeszedł na emeryturę,
zaprezentowana w indywidualnej sprawie taka
interpretacja jest niedopuszczalna i nie może być akceptowana w tym postępowaniu,
organ lustracyjny nie przedstawia spójnej i logicznej argumentacji na poparcie formułowanych tez,
Dokonana przez ten organ ich analiza (chodzi
po analizę stanu prawnego dokonaną przez IPN – przyp. JL) jest w istocie interpretacją
na niekorzyść lustrowanego, opartą na założeniu domniemania nieprawdziwości złożonego przez niego oświadczenia lustracyjnego. Nie zyskuje ona zrozumienia a tym bardziej akceptacji Sądu.
zasadnienie Sądu wręcz zmiażdżyło zarzuty
oskarżenia. Przedstawione w nim tezy zasługują na wyjątkowo wnikliwą analizę. Mogą
być pomocne w toku rozpatrywania innych,
podobnych spraw w kraju – także dotyczących
funkcjonariuszy Wydziałów Łączności b. WUSW,
których – niesłusznie – zaszufladkowano do
struktur SB skutkiem czego zmniejszano im
znacznie wypracowane wcześniej emerytury.
zytając treść uzasadnienia przychodzą na
myśl postanowienia z art.235 kk o tworzeniu
fałszywych dowodów i z innych art. kk, którymi
można ,,obdarować'' nadgorliwców z IPN-u.
Mniemam, że kielecki skład sędziowski wyciągnął właściwe wnioski i zrobił (zrobi) użytek z
poczynionych ustalęń. Nie może być tak by
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funkcjonariusz Państwa działał bezkarnie naruszając dobra innych. Tego co przeszedł Józef
Czaja przez ostatnie 4-5 lat nie można mu zazdrościć !
Czy można to zostawić bez
żadnej reakcji ?
la kieleckich przedstawicieli SE i RP sprawa
Józefa Czai była ,papierkiem lakmusowym''.
Liczyliśmy na jej korzystny wynik.
Mogła i
może mieć wpływ na kilkadziesiąt innych spraw
b. funkcjonariuszy Wydz. Łączności z KWP Kielce toczących się obecnie przed sądami.
A
co z podobnymi sprawami w innych województwach?
rzecież naszym Koleżankom i Kolegom z byłych Wydziałów Łączności, najnormalniej w
świecie, dzieje się krzywda. Musimy im pomóc.
Prawda musi zwyciężyć!
nterpretacja przepisów musi iść w duchu
ustaw policyjnej i emerytalnej. To nie może
być interpretacja IPN jak w sprawie Józefa Czai
bo
ta
,,pachnie''
czynem
zabronionym.
To dobrze, iż trójka rozsądnych kieleckich sędziów zburzyła tę fałszywą strukturę interpretacyjną.
ziś w Kielcach mówimy, ,,...na widok składu
sędziowskiego Panów Mirosława Gajka i
Adama Kabzińskiego oraz Pani Moniki Horeckiej
– czapki z głów''! Dziękujemy Wam Sędziowie za
obiektywną ocenę, rzetelną, uczciwą i solidną
pracę. Życzymy Wam wszystkiego co najlepsze
oraz wielu, wielu takich obiektywnych postanowień.
artwi jednocześnie, że wielu przedstawicieli
innych sądów zbyt łatwo dało się omamić
wybiórczej i tendencyjnej interpretacji, nieprecyzyjnych aktów prawnych, stosowanej przez
przedstawicieli IPN-u.
en sposób interpretacji i IPN-owskiego myślenia trzeba zmienić! Tej problematyce należy
nadać właściwą rangę! Nieodzownym będzie zaangażowanie przedstawicieli władzy ustawodawczej.
dwu ostatnich posiedzeniach Sądu uczestniczyłem osobiście. Gdy słuchałem wywodów przedstawicielki IPN-u to mnie, absolwentowi Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego
i przed laty st. insp. Wydziału Kadr b. KWMO,
tak po świętokrzysku, scyzoryk w kieszeni się
otwierał. Jak można być tak nieobiektywnym i
tendencyjnym? Nie należę do mściwych ale
myśl, iż wielu dzisiejszym pracownikom IPN-u,
za ich ,,zasługi'', przydałoby się naliczanie,
w przyszłości, emerytury według 0,7 % za rok
wysługi, wraca do głowy jak bumerang.
Józef Libuda –
Prezes ZW SE i RP w Kielcach
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ampanie w Kołach SEiRP na Warmii i Mazurach zakończone walnymi zebraniami sprawozdawczymi zakończyły się z końcem marca
tego roku. Na niektórych z nich, bo nie we
wszystkich, brali udział przedstawiciele Zarządu
Głównego, kol.: Henryk Borowiński, Zdzisław
Pietryka i Zdzisław Bartula: Przewodniczący
GKR kol. Aleksander Kozłowicz, a także przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego: Lucjan Kołodziejczyk i Jerzy K. Kowalewicz. Umożliwiło to

13

„obsługę” większej ilości zebrań, niż by mógł
uczynić samo Prezydium Zarządu Wojewódzkiego. Na podsumowanie wyników wyborów będzie
odpowiedni czas, na razie nie wszystkie sprawozdania dotarły do ZW, ale w niemal wszystkich Kołach prezesami na kolejną kadencję zostali wybrani ich dotychczasowi szefowie. Na
foto. u góry. Zebranie w Bartoszycach, a u dołu
w Kole SEiRP w Kętrzynie.
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Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet.

O

bchody Światowego Dnia Kobiet w lidzbarskim Kole
SE i RP już od kilku lat wchodzą do katalogu imprez
jako stały punkt w rocznych planach pracy zarządu Koła,
na równi z innymi ważnymi i stałymi pozycjami jak np.
Święto Policji, Święto Niepodległości, Spotkanie Opłatkowe, plenerowe rozpoczęcie i zakończenie sezonu letniego
itp.
rganizatorzy imprezy starają się aby uroczyste spotkania z tej okazji każdego roku odbywały się w innym
miejscu. Tym razem obchody Dnia Kobiet zorganizowano
07 marca w miejscowym barze „WIKA”. O godzinie 16.30
przybyłych na uroczyste spotkanie przywitał prezes Koła
SE i RP w Lidzbarku-Warmińskim. Wśród 43 gości byli
członkowie Koła ,współmałżonkowie, przyjaciele i sympatycy Stowarzyszenia.
aniom, które były w przeważającej większości złożono
życzenia. Były też kwiaty, słodycze, drinki. Ten wspaniały wieczór odbywał się w sympatycznej atmosferze,
przy muzyce odtwarzanej przez DJ’a. Najwytrwalsi z
gości opuścili lokal dopiero po północy.
Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Lidzbarku-Warmińskim oraz wszyscy goście

O

składają serdeczne podziękowania właścicielom baru
„WIKA” za wspaniale przygotowaną imprezę.
Tekst : Lucjan Fiedorowicz
Zdjęcia: Duszak, Fiedorowicz
Na fotogramach uczestnicy spotkania z okazji Światowego
Dnia Kobiet

P
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No i kolejny dylemat ?!
Nie wiem gdzie to słyszałem, lecz jest to aktualne na czasie stwierdzenie: „Gdy rozpoczyna się polityka tam nie ma człowieka.”
olega Ryszard Sikorski w Biuletynie Informacyjnym ZG SEiRP nr. 1/20/2005 na temat
wampirów w artykule „Są w Polsce wampiry…”
był uprzejmy stwierdzić , że ciągoty wampirów
do wyzyskiwania i krwiopijstwa wzięły w Polsce
znowu górę. Przyglądając się kampanii do Parlamentu Europejskiego obecnie również widzę takich naszych narodowych wampirów, którzy
różnymi metodami starają się omanić swój elektorat. Obiecankom i nadziejom składanym prostym i nieuświadomionym ludziom nie ma końca. Politycy czytaj: Wampiry, zmieniają opcje
polityczne jak rękawiczki. W tym momencie
mam wrażenie, ze do grona tych otumanianych
i ja się zaliczam. Bo tak na prawdę to nie jestem
przekonany na kogo głosować. Kto jest godny
reprezentowania nas (mnie) w Parlamencie Europejskim? Kto mógłby swoją postawa tworzyć
pozytywny obraz nas wszystkich - Polaków. Jakoś tak się dziwnie składa, że w większości do
chwili zaprzysiężenie wszyscy są sympatyczni,
wszyscy swoją postawą wzbudzają zaufanie, lecz
po zaprzysiężeniu wstępuje w nich jakaś inna
osobowość, brak nawet tej przysłowiowej kindersztuby.
tym momencie zastanawiam się czy w tym
przypadku stanowisko, zaprezentowane
przez Zarząd Główny jest delikatnie mówiąc nie
dokońca zrozumiałe. Apel aby nie wiązać się z
żadnym ugrupowaniem politycznym jest dla nas,
moim zdaniem, niewykorzystaną szansą. My
żyjący daleko od salonów politycznych, na dalekiej prowincji, mający informacje za pośrednictwem koślawych mediów nie do końca znamy
kandydatów. Jak wiemy w Federacji Służb Mundurowych działają Koleżanki i Koledzy najprościej mówiąc obracający się w środowiskach
zbliżonych do różnych grup politycznych. Ich
opinie o kandydatach były by autentyczne i bardzo wiarygodne. (przypomnieć warto wysoce nie
sprawiedliwą ustawę deubekizacyjną przeciw
której było tylko 51 posłów (50 z Lewicy i 1 nie
zrzeszony).
oje spostrzeżenie na pewno nie jest odosobnione. Bowiem już w dniu 27 czerwca 2005
w BI nbr.3/22/2005w Apelu ZG Stowarzyszenia
napisano:
„Na jakie partie i ugrupowania oraz na kogo personalnie głosować należy do suwerennej decyzji
wyborców.”
„Porozumienie” apeluje aby głosować na te ugrupowania i tych kandydatów, którzy dają rękojmię, iż będą godnie reprezentować interesy Państwa Polskiego…. Zadbają o poprawę sytuacji
materialnej emerytów i rencistów ….
ic dodać nic odjąć. O informacje na temat
takich kandydatów trudno zadbać czerpiąc
wiedzę z nierzetelnych mediów i różnego rodzaju
połajanek nawet na szczeblu centralnym. To
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członkowie naszych Władz naczelnych spotykają
się nie tylko na oficjalnych spotkaniach, lecz
nawet łączą ich czysto ludzkie stosunki koleżeńskie z kandydatami. My wiedzy o nich nie posiadamy. Bardzo mylnym jest, jak powiedział jeden
kolega, że on wszystkie wybory ,ma w nosie. Nie
chodzi na wybory. Jest to z gruntu bardzo nie
odpowiedzialne stanowisko. Właśnie należy brać
udział w wyborach, aby później nie wstydzić się
za wypowiedzi (O zgrozo człowieka o dziennikarskim wykształceniu), który czując się bezkarnie
ubliżał głowie suwerennego państwa. O żerowaniu na ludzkich słabościach wykorzystując tragedie smoleńską nie warto wspominać.
ończąc pragnę podkreślić, że moją intencją
w żadnym stopniu nie jest oczekiwanie na
wskazówki lub nie daj Boże (z dowolnego kościoła), jak to niegdyś bywało wskazanie jedynie
słusznych kandydatów. Ja po prostu w rozmowie z moimi Koleżankami I Kolegami nie do końca jestem w stanie udzielić wiarygodnych informacji o kandydatach. W tej naszej odległej prowincji często się zdarza, że głosy dostają osoby
nie znane lub co najgorsze znane np. z kabaretu, kina itp. durnowatych argumentów. Stąd też
dzisiejszy mój wątek nie można traktować jako
retoryczne pytanie, lecz jako problem na który
sam nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi.
Pamiętam takie stwierdzenie (to chyba był Gũnter Grass - „Blaszany bębenek”). Który powiedział, że wszystko można odpowiednio opisać i
przekazać. Np. taki mak w zbożu jest chwastem,
lecz czy tak od razu można go nazywać chwastem, a czy nie można nazwać go jedynie niechciana rośliną. Bowiem ten mak rosnący pod
domen na klombie jest rośliną lubianą, zaś samosiejka - zboże na klombie - jest nie koniecznie
lubianą i czy można nazywać ją chwastem. Tak
w życiu bywa, że nie od razu postępując jak niektórzy kandydaci, a nawet obecni połowie można
używać określeń: chwasty polityczne itp. Oni nie
koniecznie muszą być lubiani przez wszystkich,
a być może przydadzą się w innym środowisku
nie koniecznie jako posłowie Parlamentu Europejskiego. A nam za niebranie udziału w wyborach z powodu braku należytej wiedzy nie będą
po nocach śniły się koszmary.
Pozdrawiam: B.M. s. Władysława.
Czyli nasz stały korespondent
Bohdan Makowski s. Władysława.

K

Od Redakcji:
W Statucie SEiRP zapisano wyraźnie (§2, pkt4), że
stowarzysza ono osoby „niezależnie od ich poglądów politycznych, ideowych, jak i światopoglądowych”. A punkt 5 tego paragrafu uszczegółowia:
„Stowarzyszenie jest organizacją neutralną światopoglądowo”, a nie, że „Stowarzyszenie jest neutralne politycznie” - jak zapisano w Decyzji nr 1/2014
Prezesa ZG z dn. 18.02.2014 r. w paragrafie 1).
W świetle tych zapisów, w podstawowym dla Stowarzyszenia dokumencie, nic nie nakazuje jego,
(Stowarzyszenia), apolityczności, ani też nie zakazuje, jakiejkolwiek formy prezentowania preferencji politycznych.

Jerzy K. Kowalewicz
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Tadeusz Różewicz
"Przelewanie krwi"
krew
młoda krew
z "tamtych lat"

27 kwietnia 2014 r., w 118 rocznicę urodzin
generała Zygmunta Berlinga, przy jego pomniku - obok mostu Łazienkowskiego, który w
latach 1981-1998 roku nosił jego imię, złożono
wiązanki kwiatów i zapalono znicze. W uroczystości wzięła udził delegacja ZG SEiRP (kol. Z.
Pietryka, R. Łubiński i M. Stankiewicz) i FSSM
(kol. R. Czarneki i Z. Bartula).
Zdjęcia i informacja z uroczystości:
Zdzisław Bartula.

rozwodniona pomyjami
i nienawiścią
starców
którzy przeżyli
krew przelana kiedyś
za wolność równość i niepodległość
za Boga Honor i Ojczyznę
przelewana jest teraz
z pustego w próżne
przez dwieście związków
które walczą ze sobą
o pomniki tablice
litery i szmal
staruszkowie z butnymi
minami w rogatywkach
bardzo rogatych
i opadających spodniach
walczą ze sobą
oko za oko
ząb za ząb
kiedy słucham
towarzyszy broni
salutujących do pustych głów
którzy
zamiast zjeść wspólnie
grochówkę wojskową
wypić kielicha
pośpiewać (popierdzieć)
warczą i plują
na siebie
kiedy słucham tych potępieńczych
swarów
to mnie krew zalewa
Ze zbiorku - „Szara strefa”.
Redakcja dziękuje kol. Jadwidze K. za
„wynalezienie” i udostępnienie wiersza

Redakcji OBI.
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Nie płacisz abonamentu
– spodziewaj się kary.
Choć większość Polaków nie płaci abonamentu
radiowo-telewizyjnego, to wpływy z tego tytułu
rosną. Wszystko dzięki coraz lepszej skuteczności
w ściąganiu „abonamentowych” długów

KRZYSZTOF AŁADOWICZ
edia publiczne z coraz większą niecierpliwością czekają na wprowadzenie zapowiadanej przez rząd opłaty audiowizualnej. Miałaby to
być obowiązkowa oplata na rzecz mediów publicznych, płacona przez każde gospodarstwo
domowe w wysokości nie- przekraczającej ok. 10
-20 zł miesięcznie. Zastąpiłaby abonament radiowo-telewizyjny, którego ściągalność od lat
bardzo kuleje. Kłopot w tym, że prace nad ustawą przeciągają się i nie wiadomo, od kiedy miałaby zacząć obowiązywać.
Projekt ustawy o opłacie audiowizualnej prowadzi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale ciągle jeszcze nie wiadomo, jak ostatecznie ta oplata będzie pobierana.
W ubiegłym roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji z tytułu abonamentu ściągnęła 721 min
zł, co jest najlepszym wynikiem od pięciu lat.
Tak wysokie wpływy to zasługa zdecydowanie
skuteczniejszej windykacji długów od osób, które unikały płacenia w przeszłości.
Z danych Rady wynika, że regularnie płaci około
miliona gospodarstw domowych, a aż około
trzech milionów nie płaci. Nasze zaległości wynoszą ponad 2 mld zł.
KARA MOŻE BYĆ WYSOKA
Poczta Polska - to ona zajmuje się egzekucją
opłat abonamentowych - może wystawić rachunek z tytułu zaległości do pięciu lat wstecz. Abonament radiowo-telewizyjny jest traktowany jak
zobowiązanie podatkowe, a takie przedawnia się
w ciągu pięciu lat. To oznacza, że możemy otrzymać wezwanie do zapłaty opiewające nawet na
1,5 tys. zł. Czasu na zapłatę tej kwoty nie będzie
dużo, bo tylko siedem dni. Jeśli w dalszym ciągu
będziemy się uchylać, to Poczta Polska może
wystawić tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego, który zajmie się egzekucją długu. Konsekwencje będą bardzo nieprzyjemne: skarbówka
może zająć pensję, rentę, emeryturę itd.
Uwaga! Wezwania dostają tylko te osoby, które
mają zarejestrowany odbiornik radiowy i telewizyjny i przestały płacić. Jeśli nigdy nie zarejestrowałeś telewizora, możesz spać spokojnie.
Egzekutor długów cię nie dopadnie, nawet jeśli
np. płacisz za kablówkę albo za kablówkę albo
telewizję cyfrową. Operator kablowy czy cyfrowy
nie może przekazywać Poczcie Polskiej bazy swoich abonentów. Co prawda Poczta straszy, że
może wysłać do mieszkań kontrolerów, którzy
sprawdzą, czy masz telewizor, ale ty nie musisz
ich wpuszczać do domu ani z nimi rozmawiać.
Uwaga! Takich kontroli nie przeprowadza listonosz, ale upoważniony pracownik Poczty Pol-
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skiej. Kontroler musi mieć przy sobie upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych,
legitymację służbową i - na żądanie kontrolowanego - musi też okazać dowód osobisty.
Gdyby w jakiś sposób kontrolerowi udało się
udowodnić, że mamy niezarejestrowany odbiornik, to nałoży na nas opłatę w wysokości 30krotności miesięcznej opłaty abonamentowej,
czyli w chwili obecnej 579 zł.
ROZŁÓŻ DŁUG NA RATY
Wezwanie do zapłaty 1,5 tys. zł może okazać się
dużym szokiem. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może albo rozłożyć dług na raty, albo całkowicie go umorzyć. Musi za tym przemawiać
ważny powód. Np. śmierć kogoś bliskiego, choroba, skutki klęski żywiołowej, niskie dochody.
Rada przychyli się do wniosku o umorzenie długu, jeśli:
w rodzinie miesięczny dochód na członka rodziny jest niższy niż 55,5 proc. najniższego wynagrodzenia - obecnie to 924 zł brutto,
w przypadku osoby samotnej, gdy jej miesięczny
dochód jest niższy niż 74 proc. najniższego wynagrodzenia - obecnie to 1221 zł brutto.
Rocznie KRRiT otrzymuje ok. 90 tys. wnioskowo
rozłożenie na raty lub umorzenie zobowiązania,
a pozytywnie rozpatrywany jest mniej więcej co
trzeci.
Jeśli chcemy wnieść do Rady o rozłożenie na raty
lub umorzenie długu, musimy skierować wniosek
listownie na adres: Biuro Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji, Departament Budżetu i Finansów,
skwer kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa.
Informacje w tej sprawie są udzielane pod nr. tel.
22 597 3101 lub w siedzibie Wydziału Abonamentu
RTV w KRRiT przy ul. Sobieskiego 101 w Warszawie.

Uwaga! Zwrócenie się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o rozłożenie lub umorzenie długu
już po otrzymaniu wezwania do zapłaty może
być czynnością spóźnioną. Rozpatrywanie podań
z reguły trwa dość długo (nawet kilkanaście tygodni), ale jeśli w międzyczasie w wyniku postępowania egzekucyjnego urzędowi skarbowemu
uda się odzyskać część czy całość zobowiązania,
to nie otrzymamy już zwrotu pobranej kwoty.
Dlatego warto sprawdzić wcześniej, czy nie jesteśmy dłużnikami. Będziemy mieli wówczas pewność, że nie będziemy musieli szukać dużej sumy w ciągu kilku dni po tym, jak otrzymamy
informację o długu od Poczty Polskiej.

Jeśli nie wiemy, ile wynosi nasz dług i gdzie wpłacić pieniądze, powinniśmy zapytać mailowo pod
adresem:
abonament_rtv@bydgoszcz.poczta polska.pl lub nr. tel. 43 842 06 06 - od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 20. Tam uzyskamy

informację o wysokości zadłużenia, nr. Rachunku bankowego, nr identyfikacyjnym abonanenta. Na stronie www.poczta-polska.pl znajduje się
też kalkulator obliczania zaległości (wraz z odsetkami). Wpisujemy tam termin, od którego nie
płacimy, uzupełniamy, czy posiada- my jedynie
odbiornik radiowy czy również telewizyjny. I sys(Ciąg dalszy na stronie 18)
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cjalną; są niesłyszące; są niewidome;

tem obliczy nam, ile jesteśmy winni.
SPRAWDŹ, CZY NIE MUSISZ PŁACIĆ
Lista zwolnionych z obowiązku płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego jest bardzo długa.
Jeśli wciąż płacimy, a znaleźliśmy się wśród
uprawnionych do zwolnienia z tej opłaty, to możemy iść na pocztę i wyrejestrować odbiornik.
Musimy mieć przy sobie dowód osobisty, dowód
potwierdzający fakt, jesteśmy uprzywilejowanej
grupie, i wypełnione specjalne oświadczenie
(szczegółowy spis dokumentów oraz wzór
oświadczenia znajdziemy na stronie www.poczta-polska.pl). Zwolnienie z opłaty obowiązuj e od
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
wyrejestrowaliśmy odbiornik.
Uwaga! Możemy otrzymać okresowe zwolnienie z
opłaty w sytuacji, gdy warunek zwalniający nas
z abonamentu może minąć. Po tym okresie musimy przedstawić aktualny dowód wskazujący
na fakt, że nie musimy płacić. Jeśli tego nie zrobimy, powinniśmy zacząć wnosić opłaty.
Z abonamentu zwolnione są osoby, które
spełniają co najmniej jeden z warunków:

są inwalidami wojennymi i wojskowymi;
są kombatantami będącymi inwalidami

ukończyły

60 lat i mają prawo do emerytury
nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 50 proc.
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym (obecnie to
1825,02 zł brutto). Ten punkt wywołuje dużo
kontrowersji wśród osób, które spełniają te kryteria, ale mają zawieszoną emeryturę z powodu
pobierania renty rodzinnej. Osoby takie czują się
pokrzywdzone, twierdząc, że również powinny
być zwolnione z opłaty. KRRiT stoi jednak na
stanowisku, że gdyby taka była wola ustawodawcy, to wśród osób zwolnionych z opłat umieściłby także zapis o tych, które pobierają renty
rodzinne. A takiego zapisu tam nie ma. Stąd
obowiązek wnoszenia abonamentu;

spełniają

kryteria dochodowe wynikające z
ustawy o świadczeniach rodzinnych (obecnie
dochód 539 zł na osobę w rodzinie lub 623 zł na
osobę w rodzinie w sytuacji, gdy znajduje się w
niej dziecko niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym);

mają

prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych, np. zasiłku stałego, zasiłku okresowego, pomocy dla rodzin zastępczych itp.;

bezrobotne;
posiadają prawo

do zasiłku przedemerytalnego
lub świadczenia przedemerytalnego;

wojennymi i wojskowymi lub są członkami rodzin pozostającymi po nich;

mają status osoby represjonowanej i są zaliczane do jednej z grup inwalidów lub są członkami
ich rodzin pozostającymi po nich, jeśli osoby
uprawnione w chwili śmierci pobierały rentę z
tytułu inwalidztwa;

są inwalidami na skutek przymusowego pełnie-

nia wojskowej służby zastępczej w kopalniach
węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu
lub batalionach budowlanych.
ILE KOSZTUJE ABONAMENT?
Jeśli w domu mamy jedynie radio, to obowiązuj
e nas opłata w wysokości 5,9 zł oraz 19,3 zł, gdy
posiadamy radio i telewizor. Opłatę regulujemy
do 25. dnia danego miesiąca. Możemy też zapłacić z góry za kilka miesięcy.
Gdy zdecydujemy się na opłatę za rok z góry, to
za abonament za radio zapłacimy 63,7 zł
(oszczędzamy 7,1 zł w stosunku do comiesięcznych opłat), a za radio i telewizję-208,45 zł
(oszczędzamy 23,15 zł).
Uwaga! Wcale nie musimy oglądać telewizji publicznej czy słuchać publicznego radia. Nawet
gdy nie mamy programów publicznych nastawionych w odbiornikach, to abonament musimy
płacić. Od opłaty nie zwalnia nas też fałd, że
płacimy abonament naszej telewizji kablowej czy
operatorowi telewizji cyfrowej. Abonament radiowo-telewizyjny jest opłatą oddzielną od opłat
wnoszonych na rzecz komercyjnych operatorów.
I jeszcze jedna ważna kwestia! Jeśli w domu mamy kilka odbiorników telewizyjnych i radiowych,
to płacimy abonament za jeden odbiornik. Jeśli
mamy dwa mieszkania, a w nich również radia i
telewizory, to też płacimy jeden abonament. Ale
gdy poza mieszkaniem prowadzimy działalność
gospodarczą i w naszej firmie - obiekcie handlowym, usługowym czy produkcyjnym - również
posiadamy odbiorniki, to już płacimy osobne
abonamenty: jeden z tytułu mieszkania, drugi z
tytułu firmy.
Natomiast w przypadku firm - ich właściciel płaci abonament za każdy odbiornik z osobna łącznie z tym, że obowiązkowe jest uiszczenie
abonamentu za radioodbiornik w samochodach
służbowych.
Źródło: Gazeta Wyborcza, 29.04.2014 r.

mają

Prawdę mówiąc/pisząc - właściwie, nas emerytów w większości nie dotyczy hamletyzujące:
„płacić, czy nie płacić”. My płacimy! Sądzę jednak, że wiedza o możliwościach płacenia, czy nie
będzie przydatną dla innych, dla naszych Rodzin
i znajomych. Lepiej wszak wiedzieć, niż popełnić
błąd z niewiedzy właśnie.
To przekonanie jest powodem tego rodzaju prze ukończymy to lat;
druków z prawnymi radami na co dzień.
Jerzy K. Kowalewicz
otrzymują świadczenie socjalne lub rentę soorzeczenie o I grupie inwalidzkiej lub są
całkowicie niezdolne do pracy, lub mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub
są całkowicie niezdolne do pracy, lub mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
lub są całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, trwale lub okresowo
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Kol. Zdzisław ,Jaworski -honorowy wiceprezes ZG SEiRP prezentuje „odnaleziony” zmięty, zwinięty
na dnie pudła, zapomniany, wyciągnięty z lamusa: „stary” sztandar naszego Stowarzyszenia.
Wreszcie znalazł stosowne miejsce. Nie jest ono w pełni spełniające wymagania i satysfakcjonujące
fundatorów i członków SEiRP, ale przynajmniej sztandar może być oglądany. Kiedyś zapewne doczeka się godniejszego miejsca. Póki co można go podziwiać w sali 118 przy Domaniewskiej
Zdzisław Bartula

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: Jezioro Browarne w Jakubowie/Olsztynie
Okładka tylna: Zamek Olsztyński
na pocztówce z 1922 r.
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