MIESIĘCZNIK ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W OLSZTYNIE
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NOWO MIANOWANI GENERAŁOWIE POLICJI
Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych składa gratulacje dla awansowanego przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na stopień generalnego inspektora
- Komendanta Głównego Policji Marka Działoszyńskiego oraz
na stopień nadinspektora – komendantów wojewódzkich policji: w Kielcach Jarosława Szymczyka, w Łodzi Dariusza Banachowicza i we Wrocławiu Wojciecha Ołdyńskiego

Od Redakcji

B

ez wątpienia najważniejszym wydarzeniem minionego miesiąca, wydarzeniem, które objęło całe środowisko policyjne, policjantów „czynnych”, emerytów i
rencistów tego resortu i ich
rodzin, były obchody 95
rocznicy powstania policji.
W Olsztynie uroczystości
odbyły się wcześniej, 18. lipca. Z tej okazji, w części oficjalnej obchodów głos zabrał
kol. Wojciech Kozłowski,
rzeczowo przedstawiając rys
historyczny powstania policji i składając życzenia policjantom garnizonu Olsztyn.
olecamy też Państwu lekturę tekstu kol. Zdzisława Czarneckiego, kandydującego na funkcję prezesa
SEiRP. Tekstu, w którym
wychodząc z przepisów Statutu Stowarzyszenia proponuje kierunki zmian w działaniach SEiRP. Jest to kolejny tekst kol. Czarneckiego,
W czerwcowym wydaniu OBI
zamieściliśmy deklarację i
powody programowe kandydata na prezesa SEiRP.
ądzimy, że warto też prześledzić prognozy rewaloryzacyjne emerytur i przewidywania co wysokości emerytur w ogóle w świetle nowych uregulowań prawnych.
ouczające wydaje się też
być zapoznanie się z in-
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terpelacją pani posłanki
Krystyny Łabackiej w sprawie IPN-owskich nieprawidłowości i „wymijającą” od-

powiedź sekretarza stanu
MSW Piotra Stachańczyka i
komentarz do tej odpowiedzi
kol. Mateusza Koszewskiego.
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Święto Policji w Olsztynie

U

roczystości obchodów 95 rocznicy powstania policji rozpoczęły się przedpołudniową mszą
świętą w byłym kościele garnizonowym, skąd uczestnicy uroczystości przeszli do Amfiteatru
im. Czesława Niemena, gdzie odbyła się główna część uroczystości.
Oprócz policjantów oraz pracowników Policji z całego województwa na czele z komendantem wojewódzkim nadinsp.
Józefem Gdańskim, a także ich rodzin, w amfiteatrze zasiedli również przedstawiciele władz województwa, powiatów, miast i gmin. Był więc m.in. wojewoda Marian Podziewski, marszałek województwa Jacek Protas, prezydent
Olsztyna Piotr Grzymowicz, posłowie i senatorowie: Beata
Bublewicz, Tadeusz Iwiński, Stanisław Żelichowski, Piotr
Cieśliński, Andrzej Orzechowski, Paweł Papke i Ryszard
Górecki. Komendanta Głównego Policji reprezentował nadinsp. Igor Parfieniuk, dyrektor Centralnego Biura Śledczego. Nie zabrakło również najwyższych przedstawicieli
działających w regionie służb i inspekcji. Na uroczystość
Prezes ZG SEiRP
kol. Henryk Borowiński
przyjechał też z Białegostoku poprzedni komendant wojei Prezydent Olsztyna
wódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Sławomir Mierzwa.
Pan Piotr Grzymowicz.
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów, jego Zarząd Główny, reprezentowali, na osobiste zaproszenie Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Olsztynie nadinsp. Józefa
Gdańskiego: prezes Henryk Borowiński i redaktor
„Biuletynu Informacyjnego ZG SEiRP” Janusz Borowiński. Z Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie w uroczystościach uczestniczyła delegacja w
składzie: Eugeniusz Jagiełłowicz, Jerzy K. Kowalewicz, Wojciech Kozłowski, Karol Kuflowski i Leszek
Maruszewski. Kolega Wojciech Kozłowski z estrady
amfiteatru wygłosił krótkie okolicznościowe przemówienie, za które nadinsp. Gdański podziękował
mu osobiście– tekst przemówienia publikujemy na
kolejnej stronie.
Tekst: Jerzy K. Kowalewicz
Foto: Janusz Jurgielewicz,
Nadinspektorzy: Józef Gdański,
Igor Parfieniuk i Sławomir Mierzwa.
Wojciech Sokół, KWP Olsztyn
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W imieniu środowiska policyjnego...

Z

upoważnienia
Zarządu
Wojewódzkiego
SEiRP,
zabieram głos w imieniu
olsztyńskiego
środowiska
byłych
funkcjonariuszy służb
policyjnych, w imieniu
Koleżanek i Kolegów,
którzy
wykonywali
swoje obowiązki w
mundurach
milicyjnych, lub w mundurach milicyjnych, a

następnie policyjnych.
ten świąteczny dzień, z głębokim, należnym szacunkiem wspominam wydarzenia
sprzed 95 lat, kiedy w odradzającej się Polsce
pojawiły się centralne i lokalne inicjatywy stworzenia polskich formacji policyjnych. Proces ten
nie był jednorazowy, ani też jednorodny.
Przypomnieć należy, że powołaną 24 lipca 1919
r. Policję Państwową (na terenie b. Królestwa
Polskiego) poprzedziły formy organizacyjne Milicji Ludowej, Policji Komunalnej tworzone na
mocy dekretów Józefa Piłsudskiego na przełomie
roku 1918 i 1919, w byłych zaborach pruskim,
austriackim oraz na Kresach Wschodnich równolegle istniały polskie formacje o charakterze
policyjnym pod nazwami: Straże Bezpieczeństwa, Straże Obywatelskie, Straże Ludowe, Policja Plebiscytowa (na Śląsku), Żandarmeria Krajowa (w Gdyni) oraz Policja z lokalnymi dopełnieniami w nazwie. Nazewnictwo było więc różnorodne, cele były zbliżone: zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa odradzającego się Państwa i obywateli.
Okres scalania i ujednolicania formacji policyjnych w odrodzonej II Rzeczypospolitej zasadniczo został dokonany w latach 1919 – 1923.
Ostatecznie zreorganizowano Policję Państwową
po wdrożeniu rozporządzenia Prezydenta RP z 6
marca 1928 roku. Ukonstytuowano scentralizowaną, sprawnie działającą formację z jednolitym
zakresem obowiązków, uprawnień i oznaczeń,
zaś liczebność jej kształtowała się na poziomie
do 36 tys. policjantów. Poza tą strukturą odrębność zachowała Policja Województwa Śląskiego z
liczebnością do 3 tysięcy policjantów.
parat policyjny okresu międzywojennego
przestał istnieć we wrześniu 1939 r., po
agresji niemieckiej i radzieckiej.
Przypominam, że funkcjonariusze Policji Państwowej, która wg planów obronnych miała być
włączona do tzw. Wojskowego Korpusu Bezpieczeństwa (KOB), traktowani byli przez agresorów jako szczególne zagrożenie. Ginęli oni w
walkach obronnych - głównie o Warszawę, byli
rozstrzeliwani na linii frontu.
We wrześniu 1939 roku zginęło tak od 2 – 3 tysięcy policjantów. Około 12 tysięcy dostało się

W

A

4

do niewoli radzieckiej, z czego około 6 tysięcy
zamordowano w Ostaszkowie i Twerze, a część
wywieziono w głąb Rosji.
Około 10 tysięcy policjantów internowano na
terenie Rumunii, Węgier, Litwy i Estonii. Część z
nich przedostała się do formowanych polskich
jednostek wojskowych we Francji i Anglii.
Na terenie Generalnego Gubernatorstwa część
polskich policjantów była zmuszona do służby w
formacji porządkowej, utworzonej przez okupanta. Mimo kontrowersyjnych ocen, formacja ta
generalnie była tolerowana przez Polskie Państwo Podziemne.
ddając należyty szacunek Policji Państwowej
Dwudziestolecia Międzywojennego i czcząc
pamięć o policjantach poległych w 1939 roku
oraz zamordowanych przez NKWD, pamiętać też
powinniśmy o policyjnej służbie powstałej po
1944 r., a szczególnie o tych milicjantach, którzy do Olsztyna i na teren Województwa przybyli
wraz z pierwszymi osadnikami i przedstawicielami polskiej administracji już w marcu 1945 roku. To oni przede wszystkim ochraniali i bronili
osadników i ludność autochtoniczną przed
uzbrojonymi rabusiami, przed niedobitkami armii pokonanej, a także w przypadkach samowoli
żołnierzy armii zwycięskiej. Ochraniali też tworzoną na tych terenach polską administrację.
W czasie, nazwanym później kontrowersyjnie
okresem kształtowania się władzy ludowej, ginęli też w walce bratobójczej. Nie do reszty zbadano i oceniono: kto, w jakiej sytuacji i z jakich
powodów strzelał do milicjantów. Broni wtedy
było wiele i powodów też mogło być wiele.
zbiorowej mogile na cmentarzu przy ul.
Poprzecznej w Olsztynie, z napisem nie w
pełni pasującym do czasu minionego, a wśród
wielu budzącym kontrowersje, oraz w innych
mogiłach na terenie województwa, pochowano
ponad 80 milicjantów, którzy zginęli na służbie
w pierwszych powojennych latach. Mogiły te
odwiedzają głównie rodziny poległych, emeryci
służb policyjnych. Czasami pamiętają o nich
lokalne władze administracyjne.
Wspominając, z powodów ograniczeń czasowych, tylko niektóre fragmenty z przeszłości
polskich formacji policyjnych, zauważyć też należy, że w minionym 15-leciu służby te były
poddawane politycznym oddziaływaniom i przekształceniom, a także oceniane doraźnie i historycznie z uwzględnieniem, w ważnym stopniu,
kryteriów politycznych. Wydarzyło się to zwłaszcza po roku 1926, po roku 1944, także po roku
1989. Wynikiem tego były i - niestety - bywają
współcześnie rozwarstwienia stosunku kolejnych pokoleń służb policyjnych do działalności
ich poprzedników.
Życzyć należy wszystkim współcześnie pełniącym służbę w Policji, aby takiej presji i ocenom z
takich powodów nie byli poddawani.
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zanując pamięć o przeszłości, a szczególnie o
wszystkich poległych na służbie w 95-letniej
historii polskich służby policyjnych oraz o policjantach zamordowanych i zaginionych w czasie
II Wojny Światowej – w tym dniu uroczystym – w
imieniu Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w oraz
środowiska byłych funkcjonariuszy – zwracam
się do wszystkich policjantek, policjantów i pracowników cywilnych Policji, obecnie pełniących
służbę - z najlepszymi życzeniami:
- sukcesów w codziennej trudnej pracy w ochronie ładu i porządku publicznego oraz bezpiecznego bytu obywateli;
- stabilnej, odpowiadającej Waszym oczekiwaniom sytuacji zawodowej oraz dobrych warunków służby;
- społecznego uznania i szacunku za Waszą pracę;
- osiągania jak największej satysfakcji zawodowej;
- a każdemu z Was - osobistego i codziennego
szczęścia.
Gratuluję również wszystkim odznaczonym i
awansowanym.
W imieniu naszego środowiska kieruję również
wyrazy podziękowania do:
- Komendanta Wojewódzkiego Policji, nadinspektora Józefa Gdańskiego;
- Kierownictwa KWP w Olsztynie;
- Komendantów Powiatowych;
- Naczelników Wydziałów Kadr i Szkolenia, Komunikacji Społecznej KWP za życzliwość, rozumienie potrzeb środowiska byłych funkcjonariuszy służb policyjnych, za pomoc w zakresie organizacyjnym i socjalnym, a także za wspieranie
naszych inicjatyw.
Bardzo, bardzo dziękujemy Państwu,
a szczególnie Panu, Panie Generale.
Wojciech Kozłowski
Olsztyn, 18 lipca 2014 r.

Kol. H. Borowiński w rozmowie z kol. W. Kozłowskim, E. Jagiełłowiczem i K. Kuflowskim

Kol. Henryk Borowiński witany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.
Nadinsp. Józef Gdański z parlementarzystami.

Nadinsp. Józef Gdański w rozmowie
z Wojciechem Kozłowskim.
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Aktywność emerycka.
Płomiennymi przemówieniami o patriotyzmie, wolności , niepodległości i podobnych hasłach nie polepszymy naszego codziennego życia…, a
hasła te z czasem stają
się czystą bajką, farsą
i fałszem przeznaczonym dla naiwnych maluśkich….

lecz wynika to z tej naszej realności. Nie wiem z
jakiego to powodu i co było przyczyną wyzbycia
się odpowiedzialności za dobro wspólne, którym
nie wątpliwie były nasze dokonania, za naszą
przeszłość, naszą tradycję. Być może odrobinę
koszlawa z oceny dzisiejszej, lecz to była nasza
młodość. Był wielki zapał, a dziś… zapał gdzieś
rozwiał się po portkach, opluwają nas ze
wszystkich stron, a my w jakimś stopniu zaszywając się w tym fotelu przed telewizorem godzimy się na to.

Z

pewnością każdy z szanownych czytelników
miał taki moment w życiu kiedy to stoimy
przed drzwiami całą grupą. Wejście blokuje
gościu, który ma problemy z dopasowaniem
odpowiedniego klucza i otwarcia drzwi. Po
chwili kolejny delikwent robi to samo i kicha.
Nas stojących w oddali przysłowiowa nagła
krew zalewa, bo wydaje się nam, że my w „try
miga” te cholerne drzwi otworzymy. Po chwili
mamy w swoich łapach te cholerne klucze … i
tak jak nasi poprzednicy nieudolnie pozostajemy pokonani na palcu boju. Po prostu trzeba
specjalisty – ślusarza. Właśnie taka sytuacja w
moim odczuciu plącze się w naszej codziennej
rzeczywistości. Czytając różnej maści publikacje, reportaże, słuchając wynurzeń, a nawet
wielce mądrych osądów obecnych polityków
mam wrażenie, ze jak dochodzi do konkretów to
… kicha. Przykład z naszego podwórka. Opracowując program – plan pracy Koła na bieżący
rok wychodziliśmy z założenia, ze określiliśmy
konkretne i naszym zdaniem atrakcyjne elementy przyszłej działalności. Zaplanowaliśmy w
sumie dość ciekawe tematycznie i cenowo wycieczki – efekt kicha, chętnych około 12 osób.
Nawet ościenne Koła poinformowane o tym fakcie nie podjęły naszego wezwania. Wspólnie z
Kołem PTTK zaproponowaliśmy odrobinę tego
przysłowiowego odchamiania się – wypad do
teatru w Białymstoku. Z całego koła liczącego
około stu członków (z rodzinami to prawie dwa
razy tyle ) chętnych zgłosiło się 6 (słownie sześć
osób). Ręce opadają. Mam takie wrażenie i opinię taką w tej kwestii mają moi koledzy z Zarządu Koła, że tak na prawdę takich aktywnych ,
chętnych do wspólnego spędzania czasu , wraz
z rodzinami jest około 20 osób. Jest to przysłowiowy szok. Po dwakroć ręce opadają. Poplotkować , obgadać zawistnie tych, którzy coś tam
robią to jak gdyby motto wielu naszych Koleżanek i Kolegów. I tak się kisimy w tym naszym
ogródkowo – fotelowym sosie. W takim momencie aby błysnąć erudycją chciało by się zacytować jakieś łacińskie hasło, ale na myśl przychodzi mi tylko to nasze typowo polskie: Młodość musi się wyszaleć a starość jedynie … wypierdzieć.
Przepraszam za moją dosłowność,
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statnio wpadły w moje łapska 4 książki
autora Ryszarda Ćwirleja – „Upiory spacerują nad Wartą” itp. wydawnictwo Zysk i S-ka.
Autor przedstawiany jest nieomalże jako autorytet wiedzy o MO i SB. Czytając te opowieści
kryminalne chytrze wplątane w realia PRLowskiej rzeczywistości z okresu lat 80 – tych
dowiedziałem się m.in. o tajnych strukturach
SB do fizycznej eliminacji przeciwników politycznych. O powiązaniach tych służb z elementem przestępczym, przemytniczych itp. Resztki
włosów na plecach mi się zjeżyły. Sądziłem, że
społeczeństwo nie da się w taki tępy sposób
otumaniać, jednak patrząc po nakładzie, przy
czym książki wcale nie są takie tanie bo po prawie 40 zł za sztukę, uważam, że nadal są to
chwytliwe tematy: „dowalić komuchom”,
„dowalić SB-kom” (a dla wydawcy jak sama
nazwa wskazuje przysporzyć zyski). Gdzieś tam
wyczytałem, że w wyniku badań opinii publicznej Polacy są jednym z najbardziej nietolerancyjnym narodem w Europie. Jest to wielka
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prawda . Lecz co nam pozostaje. Uważam, że w
tym stanie rzeczy nasza rola, tych aktywnych,
można powiedzieć animatorów życia emeryckiego, powinna zmierzać w dwóch zasadniczych
kierunkach:
- dokumentować naszą przeszłość, utrwalać
przed zapomnieniem dowody naszej słusznej
służby dla Kraju i dla Ojczyzny i tym samym
walczyć o nasze dobre imię bez podziałów i rozłamów wewnętrznych,
- pobudzać do aktywności, odciągać od foteli
tych naszych wyalienowanych Kolegów. Stwarzać im możliwości korzystania z życia.

J

ednak w tym momencie znalazłem się jako ten
ostatni bezradny przed drzwiami, które jak
sądziłem z łatwością otworzę. Osobiście wyczerpałem praktycznie wszystkie możliwości realizacji, zwłaszcza tego drugiego punktu. W związku
z tym zwracam się do szanownych Koleżanek i
Kolegów o przyłączenie się do wspólnej pracy w
tej dziedzinie. Nie bójcie się pisać, informować,
wprost chwalić się, a zwłaszcza przekazywać
swoje nowatorskie metody pobudzania do aktywności naszych fotelowo - przytelewizyjnych
leniwców. Wprost do znudzenia powtarzam zasadę „ w kupie siła”. I to od nas zależy jaka na
nasza paczka będzie liczna, a zwłaszcza aktywna
społecznie)1. Jak widać na podstawie wyników
wyborów do euro parlamentu sukces lewicy nie
do końca jest sukcesem. W związku z tym już
dziś winniśmy przygotowywać się do wyborów do
władz lokalnych. Nie ma się co czarować, jeżeli
będziemy ufni jakiejkolwiek formacji prawicowej
możemy obudzić się z ręką w nocniku. Jak do
tej pory wszystkie poczynania prawicy skończyły
się jej sukcesem, aby nam dowalić. Zabrano już
nam bardzo dużo)2 Przepraszam ! Jak na razie
nie zabrano 0.25% funduszu socjalnego. Ale jak
to napisałem jest to na razie, bowiem NIKT ale
to NIKT nie staje w Naszej obronie (poza nielicznym gronem lewicy).

D

la wyjaśnienia dodam ,że w dobie obecnej to
właśnie ten fundusz socjalny jest najistotniejszym elementem scalającym naszą społeczność. Niech mi wybaczą nasi aktywiści , ale taka jest prawda. Proszę sobie przypomnieć okres
naszego funkcjonowania, kiedy to fundusz socjalny mógł być wykorzystywany na tzw. imprezy
integracyjne. Nie były to duże kwoty bo rzędu 20
-30 złoty na głowę, ale...? No właśnie jak nam
zabroniono organizowania takowych imprez frekwencja chętnych na imprezy jedynie na warunkach tzw. koszykowych drastycznie zmalała.
Zastanawiam się czy aby nie warto było by powrócić do tego tematu. Na zawodach strzeleckich „o Puchar Komendanta Powiatowego Policji
w Giżycku” udało się nam skompletować jedynie
dwie drużyny. Opłata za amunicję i bigos w sumie nie duża bo wyniosła jedynie 15 zł od osoby,
lecz innych chętnych nie było. A pamiętam kiedy
to takie zawody były wkomponowane w rodzinny
festyn. Spotykali się emeryci i funkcjonariusze
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czynni oraz ich rodziny. Było super. Dziś takie
imprezy są jedynie miłym wspomnieniem. Jest
to wielką szkodą dla naszej integracji.)3
a zakończenie pragnę jedynie dodać, że
przyszło nam żyć w bardzo trudnych czasach. Obecni decydenci uważając się nieomalże
za półbogów przypisują sobie parowo do orzekania o tym, kto jest potępiony, a kto glorizowany.
Dzisiejsza inkwizycja przyjęła formę lustracji i
dekomunizacji, skłócając społeczeństwo, bazując na najniższych wrednych ludzkich instynktach jakimi jest nienawiść. Doprowadzają do
jątrzenia, do wielkiej zawiści (Ubecy mają emerytury kilka razy większe od „kombatantów” solidarnościowych). Wykorzystują do tego swoją
władzę z nadania 1/3 społeczeństwa (takie są
statystyki wyborcze). Wykorzystują niebywałe
narzędzia w postaci tzw. instytutu nienawiści
narodowej (IPN). Dla tego też, takie jest moje
stanowisko które skrystalizowałem w oparciu o
rozmowy, sygnały powiedział bym oddolne, aby
nie poddawać się. Nie ma co się oszukiwać, jest
to specyficzna walka, której jedynie dzięki naszej
spójności będziemy w stanie podołać. Musimy
patrzeć na ten problem nie tylko dniem dzisiejszym, lecz mieć na uwadze przyszłość, to co po
sobie pozostawimy, bez zakłamań i tzw. sprostowań historycznych na potrzeby obecnych decydentów i polityków. Nie dajemy się, nadal możemy żyć z podniesioną głową i tego z całego serca
wszystkim emerytom policyjnym życzę,
Bohdan Makowski s. Władysława.
Przypisy:
)1 „Pierwszym warunkiem do tego, aby móc zaofiarować swemu sąsiadowi politykę pokojową,
jest być silnym”.
)2- podstawę nabycia emerytury z 10 lat wydłużono do 15,
- wysługę ze 100 % zniwelowano do 75 %
- zabrano darmowe leki,
- zabrano ulgi na przejazdy nam i naszym rodzinom,
- zabrano dodatki za tzw. malowanie,
- pozbawiono prawa przyznawania awansów w
stanie spoczynku itp. itd.
)3Drużyna Emerytów M. Mazurek. W. Sowa i Z.
Bartyzel zdobyła Puchar Komendanta (jeden już
mamy na stałe). Druga drużyna emerycka zajęła IV miejsce.

N

P

S. Z okazji Dnia Policjanta wszystkim naszym następcom, życzę dużo cierpliwości,
odwagi w podejmowaniu służbowych decyzji, a
tak niejako przy okazji awansu i nagród finansowych. Pamiętajcie, że jak napisano w najstarszej
bajce: Po dniach chudych nadejdą dni tłuste,… i
w to należy wierzyć. Pozdrawiam.
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Statut Stowarzyszenia
– baza do budowy programu działania
W poprzednim numerze OBI złożyłem deklarację, że będę kandydował na funkcję Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Kandydaturę moją zgłosił Zarząd Wojewódzki SEiRP w Warszawie. Złożona przeze mnie deklaracja
oznacza, że chcę realizować program, który ma nie tylko pomóc dzisiejszym emerytom żyć godnie, w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku wobec Ojczyzny, w rozwiązywaniu ich problemów materialnych i bytowych, lecz także pozwolić im wspólnie z aktualnie pracującymi funkcjonariuszami zbudować silne Stowarzyszenie, które
będzie miało wpływ na losy dzisiejszych i przyszłych emerytów.
Podstawą zbudowania programu działalności Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych jest zdefiniowanie zadań wynikających z celów
określonych w § 12 Statutu Stowarzyszenia.
Jako 1) „zrzeszanie emerytów i rencistów, byłych funkcjonariuszy i żołnierzy resortu spraw
wewnętrznych oraz wdów (wdowców) po nich, dla poprawy warunków socjalno-bytowych
oraz organizowania ich uczestniczenia w życiu społecznym i publicznym swego środowiska, lokalnej społeczności i kraju”
W celu tym wyrażone jest oczekiwanie, aby jak największa liczba osób (emerytów, rencistów,
osób uprawionych) z resortu spraw wewnętrznych:
- zrzeszała się w SEiRP lub organizacjach branżowych w strukturach: Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Służb Specjalnych, Biura Ochrony Rządu dla poprawy warunków socjalno - bytowych. Zrzeszać się w Stowarzyszeniu powinni nie tylko byli policjanci, ale również inni
emeryci mundurowi, poza wojskiem. Dotyczy to szczególnie mniejszych ośrodków, w których, w
przypadku braku struktur innych organizacji, powinniśmy przyjmować chętnych „emerytów policyjnych”, w tym strażników granicznych, strażaków oraz żołnierzy resortu spraw wewnętrznych;
- uczestniczyła w życiu społecznym i publicznym środowiska mundurowego, lokalnej społeczności (w samorządzie mieszkańców, samorządzie terytorialnym) i kraju (biernie i czynnie i wyborach parlamentarnych i samorządowych). Z zadań statutowych wynika, że jesteśmy zobowiązani do aktywnego udziału w „polityce”. Zachowawcza postawa, wyrażająca się ugodowością wobec
rządzących nie jest zgodna z interesem środowiska, a dotychczasowe doświadczenia wskazują,
że tylko aktywność w działalności publicznej oraz wsparcie polityczne są rękojmią dla zabezpieczenia naszych interesów.
Jako 2) „organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dla swych członków i całego środowiska emerytów i rencistów resortu spraw wewnętrznych”
Zadanie to powinno opierać się zarówno na tworzeniu „nowych” imprez kulturalnych i
sportowych, w szczególności jednak na wspieraniu i korzystaniu z już istniejących i funkcjonujących imprez organizowanych w ramach struktur PTTK w służbach mundurowych, komitetu turystyki przy MSW itp. Koordynacja i informacja na poziomie Federacji i Stowarzyszenia powinna być
tożsama . Ścisła współpraca z komórkami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Komendy
Głównej Policji (udział w przygotowaniu kalendarium imprez kulturalnych, wypoczynkowych i sportowych dla środowiska mundurowego - powinno być naszym celem).
Jako 3) „aktywne oddziaływanie w kierunku kształtowania patriotyzmu, wierności
Ojczyźnie i Narodowi oraz właściwej postawy obywatelskiej i etyczno-moralnej, a także pielęgnowaniu pozytywnych doświadczeń historii i tradycji zawodowych w środowisku byłych
funkcjonariuszy, żołnierzy resortu spraw wew
nętrznych oraz ich rodzin”
Zadanie to należy ukierunkować na trzech płaszczyznach:
- opieka nad miejscami pamięci, związanymi ze zdarzeniami z udziałem funkcjonariuszy
Policji, Milicji Obywatelskiej i Służb Ochrony Państwa, w szczególności organizacja spotkań rocznicowych;
- oddziaływanie przedstawicieli naszego środowiska na postawę propaństwową oraz pro
obywatelską współobywateli, szczególnie młodych ludzi (nawiązanie współpracy ze szkołami mundurowymi, w tym wiele o profilu „policyjnym”. Jest ich około 700 w całym kraju na poziomie ponad
podstawowym i są w każdym województwie);
(Ciąg dalszy na stronie 10)
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(Ciąg dalszy ze strony 9)

- udział przedstawicieli SEiRP w uroczystościach państwowych oraz o charakterze patriotycznym organizowanych na terenie działania struktury terenowej SEiRP.
W 2012 roku brałem udział w pracach Komisji Komendy Głównej Policji przygotowującej
„Ceremoniał Policyjny”, gdzie złożyłem szereg przyjętych wniosków, zabezpieczających interesy
organizacji emerytów i rencistów policyjnych.
Jako 4) „ochrona interesów członków Stowarzyszenia w zakresie przysługujących
im z tytułu uprzedniej służby lub pracy, uprawnień socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych oraz sprawowania w tym zakresie kontroli społecznej”
Zadanie to należy do najtrudniejszych nie tylko pod względem organizacyjnym, lecz także
pod względem przygotowania „zespołów monitorujących”, które na bieżąco „kontrolowałyby” poczynania władzy w zakresie zmian w przepisach prawa i struktur organizacyjnych. W skład takiego
zespołu powinni wchodzić prawnicy lub osoby znające przepisy prawa. Głównym ich zadaniem
byłoby „przeczesywanie” drogi legislacyjnej, prowadzonej przez Komendantów (Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej), Szefów Służb, Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Zdrowia oraz prace
prowadzone w komisjach (spraw wewnętrznych, sprawiedliwości, służb specjalnych, obrony narodowej, zdrowia, pracy i polityki społecznej) Parlamentu.
Opracowywanie i przedstawianie stanowiska Stowarzyszenia w sprawach naruszających
interesy środowiskowe. Przygotowywanie dokumentów do interpelacji poselskich w istotnych dla
nas sprawach. Przygotowywanie wniosków do Przewodniczących Komisji Sejmowych w najistotniejszych sprawach o „wysłuchanie społeczne”.
Jako 5) „reprezentowanie interesów emerytów i rencistów resortu spraw wewnętrznych wobec organów władzy i administracji państwowej, w tym także wobec Ministra
Spraw Wewnętrznych i kierownictwa podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych,
jak również wobec samorządów terytorialnych i innych organizacji”
Zadania do realizacji w ramach Zarządu Głównego SEiRP, opierające się na przesłankach:
- wszyscy mówimy jednym głosem, jeśli coś jest ustalone, to bez względu na własne
„odrębne” zdanie wobec „władzy” okazujemy jednomyślność,
- zajmowane stanowisko staramy się skonsultować z żołnierzami, strażakami, strażnikami
granicznymi, więziennikami, bo oni bez nas, tak jak my bez nich, niewiele załatwimy. Jestem orędownikiem wspólnego działania. Po to właśnie w 2010 roku powołaliśmy do działania Federacje
Stowarzyszeń Służb Mundurowych i w ramach tam prowadzonych uzgodnień powinniśmy prowadzić działania.
Jest to zarys działań, które zgodnie ze Statutem powinniśmy realizować. Jestem
gotów do przedstawienia programu i konstruktywnej dyskusji nad jego uszczegółowieniem.
Zdzisław Czarnecki
Prezydent FSSM.

Wypoczynek nad morzem
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, Zarząd Koła w Iławie zorganizował już po
raz siódmy wyjazd swoich członków wraz z rodzinami na turnus rehabilitacyjno - wyczynkowy do Ośrodka „Arka” w Jarosławcu w okresie od 24 maja do 06 czerwca 2014r.
Jest to miejscowość turystyczna położona nad Bałtykiem pomiędzy Ustką a Darłowem. W
turnusie wzięło udział 26 osób.
Pomijając kapryśną pogodę sam pobyt był bardzo udany. Zorganizowany na wysokim poziomie, wliczając w to zakwaterowanie, wyżywienie oraz zajęcia kulturalno - sportowe.
Wszyscy uczestnicy zadowoleni byli z usług rehabilitacyjnych. Codziennie od poniedziałku
do piątku było po sześć zabiegów. Część grupy skorzystała z wycieczki do Ustki, inni indywidualnie zwiedzali Darłowo i Dolinę Charlotty.
Ze względu na zainteresowanie zarówno miejscowością jak i samym ośrodkiem już zarezerwowaliśmy pobyt na czerwiec 2015r. dla 30
osób.
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KIELCZANIE DOOKOŁA HISZPANII
Zwiedzanie Hiszpanii, z Rainbow Tours, planowaliśmy od 3-ech lat. W b.r., z licznej grupy chętnych, zostało kilka osób. Koszty!
Nie tak wielkie, lecz dla emerytów znaczące. Wyjazd z Kielc 1-go czerwca bo nazajutrz o godz.5
min.30 samolot z Katowic startował z nami do
Malagi. Po 3h 30 min. lądowaliśmy w słonecznej
i gorącej Andaluzji.
Przed lotniskiem spotkanie z pilotką Kamilą Kudaszewicz, rodowitą gdynianką, od 2. lat mieszkanką hiszpańskiej Granady. Towarzyszyła nam
przez 8 dni i oprowadzała ,,Dookoła Hiszpanii''.
Po zakwaterowaniu wypoczynek nad morzem
oraz zwiedzanie kurortu.
Rano 3.06. przejazd do stolicy Andaluzji, 700tysięcznej Sewilli, najcieplejszego miasta Hiszpanii, założonego p.n.e. a przejętego przez Rzymian
w 45. r. n.e.
Spacer po centrum oraz zwiedzanie urokliwego
pałacu, dawnej siedziby władców hiszpańskich.
To tu podejmowano decyzje o ekspedycji w 1519
r. Ferdynanda Magellana dookoła ziemskiego
globu. Tu przyjmowany był Krzysztof Kolumb po
podróży do Ameryki.
Następnie gotycka katedra, do której wejście
przez Patio Drzew Pomarańczowych, a w niej
grób Krzysztofa Kolumba. (poniżej) Przy kate-

czas stanął w miejscu. Wąskie uliczki, zaułki,
kute bramy z żelaza, to wszystko przeniosło nas
w średniowiecze.
Najwspanialszy zabytek to Mezguita (Wielki Meczet budowany od VIII wieku), we wnętrzu której
856 kolumn tworzy powtarzający się układ alej,
wywołując wrażenie sali luster. Jej najbardziej
zwracający uwagę człon to mihrab (nisza wskazująca kierunek Mekki) z oprawą stanowiącą
arcydzieło mauretańskiej sztuki mozaikowej. W
środku (!!!) Wielkiego Meczetu jest też Capilla
Major (Główna Kaplica) chrześcijańskiego kościoła, wybudowana tam w 16 wieku.
Miesiąc przed wyjazdem do Hiszpanii, na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, uczestniczyłem w
wykładzie, z historii sztuki, poświęconym także
kordobańskiej katedrze, lecz to co zobaczyłem
naocznie przeszło moje najśmielsze oczekiwania.
Mezguity nie można nie zobaczyć !!!
Inne wspaniałe zabytki to zabytkowa warowna
rezydencja królewska z 1326 r., oraz Puente
Romano (rzymski most na Gwadalkwirze. Wizyta
na stadionie corridy i zwiedzanie jego muzeum.
Godzi się dopowiedzieć, że Kordoba, przez szereg
stuleci, na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia, było stolicą kalifatu kordobańskiego i
jednym z największych miast ówczesnego świata. Założony w X wieku uniwersytet zasłynął na
całym świecie. Wszędzie kwiaty, egzotyczne drzewa i kwitnące krzewy. Dla uwielbiających kwiaty
niezapomnianymi będą, ciągnące się dziesiątkami kilometrów, pasy kwitnących, rozdzielających jezdnie autostrad, różnokolorowych oleandrze, będąca znakiem rozpoznawczym miasta, drów i innych krzewów. Pamiątkowe zdjęcia i w
93 metrowa mauretańska dzwonnica (ocalała z drogę do Madrytu.
minaretu z 1184-1196 r., zburzonego 100 lat
później) La Giralda, zbudowana tak by można
było wjechać na nią konno bądź na osiołku. Z jej
najwyższych kondygnacji widoki wręcz zniewalające. Tu godzi się potwierdzić słowa starej hiszpańskiej piosenki, że ,,kto nie widział Sewilli,
ten nigdy nie patrzył z zachwytem''. Nic dziwnego, że w tych olśniewających warunkach mogli
wieść swoje życie Bajronowski Don Juan, Carmen Bizeta i cyrulik Rossiniego.
Nieco wolnego czasu i przejazd w okolice Kordoby, oddanej Rzymianom w 152 r. p.n.e. Zwiedzaliśmy to miasto w kolejnym dniu, poczynając od
muzułmańsko-żydowskiej starówki. Tu jakby
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stolicy Hiszpanii panoramiczny ogląd miasta (stadion Atletico i inne), spacer po centrum (Plac Hiszpański) oraz zwiedzanie (już z
lokalnym przewodnikiem) pałacu królewskiego i
katedry. Kolacja, wypoczynek a nazajutrz dalsze
zwiedzanie. Jego głównym punktem Muzeum
Prado, z pracami Velazgueza, El Greco, Tycjana,
Rubensa, Breughla i innych wspaniałych malarzy artystów. Nasz miejscowy przewodnik, rodowity warszawiak, okazał się dobrym znawcą
dzieł wymienionych malarzy. Brawa dla niego!
Ponieważ przed nami ponad 600 km do Barcelony, wizyty w Madrycie, z konieczności, nie mogliśmy przedłużać. Trasę przez Kastylię i Aragonię,
odmienne od kolorowej i wspaniałej Andaluzji,
przebyliśmy w 7 godzin ( z przerwami), nie odczuwając zmęczenia, bo warunki jazdy komfortowe a autostrady super plus. Przed 50 minutowym ,,popasem'' pilotka podpowiadała by, przy
wyborze posiłków, skorzystać z rad pracującej w
barze Polki. Skorzystała większość. My, kielczanie, mieliśmy radochę bo dogadaliśmy się, iż
rodaczka pochodzi ze Starachowic
i mamy
wspólnych znajomych. W Hiszpanii mieszka i
pracuje od 14-tu lat. Krótki czas postoju uniemożliwiał dalszą pogawędkę.

olacja w Katalonii, na obrzeżach pięknej, 3milionowej, Barcelony, zajmującej o połowę
mniej przestrzeni niż nasza Warszawa, po czym
wycieczka ,,Barcelona nocą". Główne punkty jej
programu to słynne, grające fontanny i Sagrada
Familia - dzieło słynnego architekta Antonia
Gaudiego oraz inne zaprojektowane przezeń
obiekty. Równo o 24-tej gasły światła oświetlające Sagradę Familię a dla nas były to ciekawe
spostrzeżenia. Zachwycaliśmy się wszyscy. Nazajutrz dalsze zwiedzanie stolicy Katalonii. Dzielnica gotycka z katedrą, Pałac Gubernatora, ponownie- w ciągu dnia - Sagrada Familia (przy
niej tłumy zwiedzających), Plac Św. Jakuba z
siedzibą władz miasta i regionu oraz Las Ramblas - najsłynniejsza ulica Barcelony, u której
początku, przy nabrzeżu, okazały pomnik
Krzysztofa Kolumba. Dla niektórych czas wolny
a dla chętnych wizyta na Camp Nou - świątyni
katalońskiego klubu. Zaliczyliśmy płytę stadionu, trybuny, loże - także dla sprawozdawców
prasowych, szatnie piłkarzy, dokonując zakupu
drobnych suwenirów.
Opuszczając Barcelonę i Costa Brawa kierowaliśmy się nadmorską autostradą wzdłuż Costa
Daurada (Złociste Wybrzeże) oraz Costa Azahar
(Wybrzeże Kwiatów Pomarańczy) w stronę Walencji, którą zwiedzaliśmy w kolejnym, 6-tym,
dniu wycieczki. Ależ piękne to miasto! Trzeba go
reklamować ! Wspaniała, nowoczesna architektura, czystość, wszędzie kwitnące krzewy i kwiaty. To, podobno, efekt wieloletnich rządów prezydenta kobiety. Na naszą prośbę zwiedzanie ograniczamy, chociaż Giełda Jedwabiu, secesyjny
budynek Hali Targowej i inne aż prosiły się o
dokładne obejrzenie. Zaliczamy katedrę a w niej.
Św. Graal czyli kielich z Ostatniej Wieczerzy.
Następnie krótka wizyta w Purullenie - wiosce
Troglodytów, słynącej z tego, że połowa mieszkańców puebla zamieszkuje w jaskiniach. Obejrzeliśmy jedno takie ,,lokum'', o powierzchni
ponad 200 m kwadratowych, zajmowane przez
rodzinę, wysłuchując informacji gospodarza o
zaletach ,,mieszkania''.
Jeszcze ponad 300 km, wzdłuż Costa Blanca
(Ciepłe Wybrzeże) do ,,perły'' Hiszpanii - Granady, w której mieliśmy (tylko wybrani, a w śród
nich niżej podpisany) możliwość poznać narzeczonego naszej pilotki Pani Kamili, sympatycznego i miłego Hiszpana o imieniu Jezus. Po kolacji uczestnictwo w ponad godzinnym wieczorze
Flamenco. Południowe rytmy i tańce zachwyciły
wszystkich a oklaskom nie było końca.
iódmy dzień rozpoczynaliśmy spacerem po
krętych uliczkach centrum Granady, miasta
będącego w 1492 roku ostatnim bastionem królestwa muzułmanów w Hiszpanii. Następnie bazar, gotycka katedra i piękne budowle Maurów Alhambra (rezydencja arabskich władców Granady, arcydzieło architektury, charakteryzujące
się wspaniałą kompozycją przestrzeni, wody,
światła i dekoracji) oraz Generalife (letnia rezydencja władców z dynastii Nasrydów z 1250 r).
Alhambra uważana za jeden z nieoficjalnych
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cudów świata jest szczytowym osiągnięciem muzułmańskiej wyobraźni i artyzmu, doskonałym
dowodem wysoko rozwiniętej kultury. To rodzaj
pomostu między zmysłowością Orientu i Zachodu. Opisać ją trudno a zobaczyć trzeba !!!
Jeszcze wizyta w urokliwej dzielnicy Albacin z
punktem widokowym, przy kościele św. Michała,
na piękną panoramę Granady oraz Alhambry,
na tle ośnieżonych górskich szczytów Sierra Newada.
rzejazd do hotelu a w kolejnym (8-ym) dniu,
po zakończeniu objazdu, część grupy na lotnisko a my, na wypoczynek, do
wybranych wcześniej, na Costa
del Sol (Słoneczne Wybrzeże),
hoteli. Nasz to Playabella, na
granicy Estepony i Marbeli, rejonu znanego z tego, że upodobali go sobie arabscy szejkowie i
monarchowie europejscy. W
jednej z wypożyczalni pojazdów
można było skorzystać z dwuosobowego, Jaguara'' a jednodniowy koszt to ,,tylko'' 4 (cztery) tysiące euro ( cóż to dla policyjnego emeryta ?!!!). Przy recepcji miłe zaskoczenie bo wita nas osoba bliźniaczo
podobna do policjantki Franczeski z serialu ,,Ranczo''. Nie omieszkaliśmy jej tego, sympatycznie, przekazać. Do końca pobytu była dla
nas Franczeską.
layabella spełniła nasze życzenia i oczekiwania wspaniałym otoczeniem, warunkami zamieszkania i wypoczynku, bliskością morza i
super
plażą, wyposażeniem,
basenami,
z masażami wodnymi włącznie, sympatyczną
obsługą oraz super wyżywieniem. Dobrze, iż nie
wybraliśmy all inclusive, bo to co otrzymywaliśmy było tak obfite, urozmaicone, o bardzo bogatym wyborze, że nie bylibyśmy w stanie więcej
skonsumować niż fizycznie można-.
W Playabelli zaliczyliśmy kolejny pokaz tańców
Flamenco a w środę 11.06. wycieczka do, oddalonego o 39 km, Gibraltaru, jednego z antycznych Słupów Heraklesa. Na szczyt wjazd busikami, chwila zadumy przy pomniku gen. Sikorskiego, wiele spojrzeń w stronę kontynentu afrykańskiego, grota św. Michała z salą koncerto-
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wą , atrakcje z miejscowymi małpkami (magoty),
które w miejscu widokowym potrafiły dobrać się
do plecaków niektórych, naszych turystów
(autentyczne). Odwiedzenie miejscowych sklepów (nic szczególnego) brytyjskiej enklawy, kontrola graniczna i powrót ulicą przecinającą pas
startowy lotniska (gdy samolot startuje-ląduje
ulica jest zamykana dla ruchu).
olejna wycieczka (13.06.) na kontynent afrykański poprzez Ceutę (hiszp.) do marokańskiego Tetuanu z możliwością przejażdżki na
wielbłądach (nieliczni skorzystali). Ceuta śliczna
a zwiedzanie średniowiecznej starówki 300 - tys.
Tetuanu wzbudziło mieszane uczucia niektórych
z nas (w/g muzułmańskiego kalendarza mamy
obecnie 1535 rok). Gdyby nie miejscowi przewodnicy i opiekunowie w zaułkach starówki zgubić można było się bardzo łatwo. Zdjęcia przy
pałacu królewskim, obiad w typowej muzułmańskiej restauracji, z jej typowymi daniami, atrakcjami i muzyką, zwiedzanie wytwórni dywanów,
wizyta w punkcie farmaceutyczno-aptecznym
oraz zakup regionalnych, a znanych w świecie
perfum, dopełniły atrakcji. Powrót i przeprawa
promem przez Cieśninę Gibraltarską, 40tominutowa jazda do hotelu i - dalszy wypoczynek w Playabelli, wokół której wiele wspaniałych, prywatnych rezydencji.
Gdy kończył się pobyt w Hiszpanii przywoływaliśmy znane słowa ś.p. Jana Pawła II - ,,Żal odjeżdżać''. W dniu 16.06., po południu, przejazd
na lotnisko do Malagi, krótka odprawa i o 20
min.15 wylot do Ojczyzny. W samolocie kolejna
atrakcja. Oglądanie, z wysokości 8000 m n.p.m.,
zachodzącego słońca. Niezapomniane widoki.
o wylądowaniu w Katowicach (zimno - brrr.)
odbiór
bagaży
i powrót
do Kielc.
Efekt 16-dniowych wojaży to ogrom wrażeń, doznań, przeżyć a także ponad 1000 zdjęć i 3,5
godzinny film do oglądania w zimowe wieczory.
Warto było podjąć ten wysiłek fizyczny i finansowy. Naprawdę warto . Ci co się nie zdecydowali
na wyjazd niech żałują. Mają czego.
Dziękujemy naszym pilotom i przewodnikom - w
szczególności Pani Kamili- bo to dzięki nim, ich
zaangażowaniu, wiedzy, dobrej organizacji pracy, a także rezydentowi Krystianowi Wróblewskiemu naszą 16-dniową eskapadę zapamiętamy do końca życia.
Józef Libuda - Kielce dnia 29 czerwca 2014 r.
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BYLIŚMY W STOLICY

R

ealizując zamierzenia z okazji 10-cio lecia
powstania Koła Stowarzyszenia Emerytów i
Rencistów Policji przy WSPol. w Szczytnie, w
dniu 27-06-2014 r. Zarząd zorganizował wyjazd
do Warszawy. Celem wycieczki, w której wzięło
udział 40 członków Koła, było zwiedzanie Centrum Nauki Kopernika i Stadionu Narodowego.
Wrażenia ze zwiedzanych obiektów było bardzo
pozytywne. Uczestnicy wycieczki byli zafascynowani wynalazkami i innowacjami technicznymi
dostępnymi dla zwiedzających.
tadion został określony jako prawdziwie Narodowy. Faktem jest, że pojemność stadionu
jest mniejsza od stadionu 10-cio lecia ale możliwości i wyposażenie techniczne należy określić poziom europejski. Wycieczkowicze stwierdzili,
że wyjazd był bardzo udany i owocny, proponując organizowanie więcej tego typu imprez.

Tekst i zdjęcia
Zdzisław Wnukowicz
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Interpelacja

(nr 26119)
do ministra spraw wewnętrznych
w sprawie nieprawidłowości w postępowaniach administracyjnych
prowadzonych przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSW
Szanowny Panie Ministrze! Od jesieni 2009 r. Zakład Emerytalno-Rentowy MSW, realizując postanowienia ustawy ze stycznia 2009 r. tzw. dezubekizacyjnej, wydaje decyzje administracyjne o zmianie naliczeń emerytur policyjnych. Dotychczas takich decyzji wydano blisko 40 tysięcy, a nadal
wydawane są nowe.
Proces techniczny wydawania takiej decyzji wygląda następująco: dane z informacji IPN, zawierającej daty graniczne (od do) pracownik ZER MSW zwany „aprobantem” wprowadza do systemu komputerowego. System automatycznie oblicza i drukuje tzw. załącznik Z-1, który załącza się do gotowej, wydrukowanej decyzji, do której tylko wstawia się dane liczbowe. Decyzję, opatrzoną klauzulą
natychmiastowej wykonalności, przesyła się konkretnej osobie.
Ten sposób postępowania administracyjnego jest sprzeczny z przepisami Kodeksu postępowania
administracyjnego oraz art. 34 ust. 1 ustawy emerytalnej z 1994 r.; nadto stanowi naruszenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 stycznia 2011 r. sygn. K 36/09.
Łamanie zasad kodeksowych k.p.a. odnośnie do postępowań administracyjnych odbywa się poprzez:
—
pominięcie przepisów rozdziału 13 K.p.a., a szczególnie art. 155 § 1 K.p.a.
—
niedotrzymanie zapisów art. 61 § 4 K.p.a. (o niezwłocznym zawiadomieniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego)
—
naruszenie art. 10 § 1 K.p.a. poprzez odsunięcie zainteresowanego, jako strony procesowej,
od czynnego uczestnictwa w postępowaniu
—
niezakładanie, wymaganej przepisem art. 62a K.p.a. metryki sprawy
— całkowite poniechanie wymogu art. 77 § K.p.a. - o wszechstronnym wyjaśnieniu okoliczności
sprawy, czyli przeprowadzenia niezbędnego postępowania dowodowego.
Taki tryb postępowania powoduje pozbawienie uprawnień procesowych, wynikających z ustawy
całej grupy obywateli. Jednocześnie przyjmowanie jako aksjomat informacji IPN i brak jej weryfikacji pod względem merytorycznym, prawnym i faktycznym powoduje, że jedyną formą procedowania
jest długotrwały i pracochłonny proces sadowy przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych, ergo
zalane falą pozwów sądy muszą naprawiać błędy i uchybienia popełnione w fazie postępowania
administracyjnego, poprzedzającego wydanie decyzji.
Nie ulega wątpliwości, że skrupulatne przestrzeganie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w żaden sposób nie wpłynęłoby na realizację decyzji zmieniających, aczkolwiek byłoby
bardziej pracochłonne. Teraz wszakże wady postępowania administracyjnego mogą zaowocować
ewentualnością prawną zanegowania mocy prawnej wszystkich wydanych decyzji i ich skutków
(również finansowych).
Przesłanką ku temu jest wyrok Wydziału III Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 25 września 2012 r.
sygn. III AUa 402/12 (dotyczący obniżenia emerytury mundurowej z przyczyn niepolitycznych).
Odpowiadając na interpelację nr 8856 z 11 września 2012 r., sekretarz stanu w MSW pan Piotr
Stachańczyk, niezgodnie z prawdą poinformował: Organ emerytalny nie ma przy tym prawnej możliwości weryfikacji informacji sporządzonej przez IPN, jak również nie posiada wiedzy w zakresie
stosowanych przez IPN kryteriów oceny.
Tymczasem w uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 36/09: „Ponadto,
informacja o przebiegu służby sporządzona przez IPN stanowi tylko i wyłącznie dowód z akt osobowych funkcjonariusza w postępowaniu przed organem emerytalnym w sprawie ponownego ustalenia prawa do świadczenia emerytalnego oraz jego wysokości. Informacja, będąc tylko jednym ze
środków dowodowych w postępowaniu przed organem emerytalnym, w żadnym wypadku nie rozstrzyga sprawy indywidualnej z zakresu zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariusza. Z istoty zaświadczenia jako czynności materialno-technicznej wynika bowiem, że jest ono - jak niniejsza informacja - aktem wiedzy, a nie woli IPN i nie ma charakteru prawotwórczego, w szczególności nie
zmienia zakresu praw i obowiązków funkcjonariuszy, nie wywołuje bezpośrednio żadnych skutków
materialnych w sferze ich uprawnień emerytalnych, choć pośrednio może mieć wpływ na realizację
niektórych praw i obowiązków. Zaświadczeniem organ potwierdza jedynie istnienie określonego
stanu faktycznego na podstawie posiadanych już danych. Rozstrzygnięciem władczym o indywidualnych prawach i obowiązkach byłego funkcjonariusza organów bezpieczeństwa PRL jest dopiero
decyzja właściwego organu emerytalnego w przedmiocie ponownego ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego i jego wysokości. Co więcej, to właśnie w tym postępowaniu organ emerytalny,
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zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, w celu ustalenia okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń pieniężnych z tytułu zaopatrzenia emerytalnego
funkcjonariuszy przeprowadza postępowanie dowodowe i ocenia tym samym także urzędowe poświadczenie faktów zawarte w informacji IPN. Treść informacji IPN, stanowiącej dokument urzędowy, może zatem ulec weryfikacji w postępowaniu dowodowym. W myśl art. 76 § 3 K.p.a. dopuszczalne jest bowiem nawet obalenie domniemania zgodności z prawdą dokumentu urzędowego w
drodze przeprowadzenia dowodu przeciwko treści takiego dokumentu. Decyzja organu emerytalnego zapada więc po przeprowadzenia stosownego postępowania dowodowego i podlega następnie
zaskarżeniu do sądu powszechnego”.
Bardzo proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania: Czy znane są Panu Ministrowi
przedstawione wyżej zastrzeżenia dotyczące sposobu prowadzenia postepowań administracyjnych
realizowanych w ramach przepisów ustawy z 23 stycznia 2009 r., a także jakie działania zamierza
podjąć Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w celu usunięcia wskazanych nieprawidłowości?
Z poważaniem
Poseł Krystyna Łybacka
Poznań, dnia 24 kwietnia 2014 r.

Odpowiedź (poniżej) Ministra Spraw Wewnętrznych
na interpelację poseł Krystyny Łybackiej nr2619
w sprawie błędnej procedury ZER wydawania decyzji obniżania emerytur.
Jak zwykle w imieniu ministra odpowiada Sekretarz Stanu Piotr Stachańczyk nie na temat.
Na 5 postawionych zarzutów, odpowiedział na 1 najmniej istotny problem prowadzenia metryk
spraw, informując, że procedura ta nie obowiązuje od połowy 2012r. Na postawione pytania nie
odpowiedział.
Na postawiony zarzut kłamliwej informacji Sejmu w odpowiedzi na interpelację nr 8856 nie
odpowiedział ani słowa.
Wybiórczo przedstawił obszerną informację TK K/36/09 wyjaśniającą czym jest informacja IPN
w/g art 13a ustawy emerytalnej.
Odpowiedź na interpelację 26119 jest dowodem o niedopełnianiu obowiązków i nieprzestrzeganiu przepisów prawa przez ZER i IPN. Wysoki urzędnik państwowy drwi z Sejmu i emerytów.
Na temat obowiązków IPN i ZER oraz czym jest informacja IPN obszerne wyjaśnienie zawarte
jest w uzasadnieniu wyroku TK z 11 stycznia 2012r. K36/09 Lex 577819 pkt 6 str 6-7.
Z wyrazami szacunku
Mateusz Koszewski
Odpowiedź MSW na interpelację nr 26119
ogłoszoną 25.06.2014 r.
na 70 posiedzeniu Sejmu.
Minister Spraw Wewnętrznych BMP-0713-4-15/2014/KG/PS
Warszawa,29 maja 2014 r.

Szanowna Pani Marszałek !

Pani
Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu RP

W nawiązaniu do pisma z dnia 30 kwietnia 2014 roku (sygn. SPS-023-26119/14), dotyczącego
interpelacji posła na Sejm RP Pani Krystyny Łybackiej w sprawie nieprawidłowości w prowadzonych przez Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych postępowaniach administracyjnych, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.
Zgodnie z art. 180 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach z zakresu Ubezpieczeń społecznych stosuje się przepisy kodeksu, chyba że przepisy dotyczące ubezpieczeń ustalają
odmienne zasady postępowania w tych sprawach. Powyższe oznacza, że przepisy o ubezpieczeniach społecznych mają pierwszeństwo przed przepisami kodeksu, o ile zawierają odrębności w
stosunku do uregulowań zawartych w kodeksie. Wskazana zasada odnosi się także do spraw wynikających z zaopatrzenia emerytalnego.
(Ciąg dalszy na stronie 17)
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(Ciąg dalszy ze strony 16)

Tryb ustalania prawa i wysokości świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego określają przepisy
ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j.: Dz. U. z 2013 roku, poz.
667 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą zaopatrzeniową" oraz przepisy rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2004 roku w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży
Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 239,
poz. 2404 z późno zm.).
Ustalając prawo i wysokość świadczeń policyjnych organ emerytalny jest zatem zobowiązany
prowadzić postępowanie zgodnie z przepisami ustawy zaopatrzeniowej oraz ww. rozporządzenia,
natomiast przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego – stosować wyłącznie w sprawach
nieuregulowanych w ww. ustawie (stosownie do art. 11 ustawy zaopatrzeniowej).
Tryb postępowania organu emerytalnego przy ponownym ustalaniu wysokości świadczeń osobom, które pozostawały w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 roku i pełniły służbę w charakterze funkcjonariusza w organach bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 października
2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 19441990 oraz treści tych dokumentów (t.].: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1388), został wprowadzony do
ustawy zaopatrzeniowej ustawą z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
(Dz. U. Nr 24, poz. 145).
Stosownie do art. 13a ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu sporządza, na wniosek organu emerytalnego, na
podstawie akt osobowych funkcjonariusza informację o przebiegu służby funkcjonariusza w organach bezpieczeństwa państwa, która jest równoważna z zaświadczeniem o przebiegu służby, sporządzanym na podstawie akt osobowych (art. 13 ust. 5 ustawy zaopatrzeniowej). Wskazana informacja Instytutu Pamięci Narodowej stanowi zatem dla organu emerytalnego środek dowodowy będący podstawą do ponownego ustalenia wysokości świadczenia.
Po otrzymaniu ww. informacji o przebiegu służby organ emerytalny jest zobowiązany do ponownego ustalenia na podstawie art. 15b ustawy zaopatrzeniowej, wysokości emerytury funkcjonariuszom, którzy pełnili służbę w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych wart. 2 ustawy o
ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.
Jednocześnie należy podkreślić, na co również zwracał uwagę Trybunał Konstytucyjny, że informacja Instytutu Pamięci Narodowej ma charakter zaświadczenia, czyli dokumentu urzędowego,
który korzysta z domniemania autentyczności oraz domniemania zgodności z prawdą tego, co zostało w nim urzędowo zaświadczone. Za powyższym przemawia zarówno brzmienie art. 13a ust. 5
ustawy zaopatrzeniowej, zgodnie z którym ww. informacja IPN o przebiegu służby jest równoważna
z zaświadczeniem o przebiegu służby sporządzanym na podstawie akt osobowych przez właściwe
organy służby, jak i treść tej informacji nawiązująca do dokumentacji osobowej funkcjonariusza.
Ponadto, zgodnie z art. 13a ust. 6 wskazanej ustawy, do ww. informacji nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z tym brak jest możliwości kwestionowania treści tej informacji. Wobec powyższego, dopiero wydanie decyzji przez organ emerytalny
stwarza możliwość kwestionowania przez osobę zainteresowaną wykazanych w informacji okresów
służby w organach bezpieczeństwa państwa.
Wydając decyzję o ponownym ustaleniu wysokości świadczenia organ emerytalny sprawdza
otrzymaną informację z innymi dokumentami dotyczącymi okresów służby funkcjonariusza i dopiero w przypadku nieścisłości lub nieprawidłowości podejmuje postępowanie wyjaśniające. Stosownie bowiem do art. 34 ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej, organ emerytalny w celu ustalenia okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokość może wzywać lub przesłuchiwać zainteresowanych lub żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów lub dowodów.
W przypadku, gdy informacja sporządzona w oparciu o posiadane przez IPN akta osobowe funkcjonariusza nie budzi wątpliwości, organ emerytalny na podstawie art. 15b ustawy zaopatrzeniowej
dokonuje ponownego ustalenia świadczenia, wydając decyzję. Wskazana decyzja podlega zaskarżeniu do właściwego sądu, według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego
(art. 32 ust. 4 ww. ustawy).
(Ciąg dalszy na stronie 18)
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W przypadku wniesienia przez świadczeniobiorcę odwołania od decyzji organu emerytalnego, w
którym zainteresowany wskazywał nowe istotne dla sprawy okoliczności i fakty, mogące mieć
wpływ na wysokość świadczenia, organ emerytalny występował do Instytutu Pamięci Narodowej o
sprawdzenie poprawności wystawionej informacji. Po dokonaniu przez IPN ponownej weryfikacji
informacji o przebiegu służby i wskazaniu innego okresu pełnienia służby w organach bezpieczeństwa państwa, na podstawie dokonanej korekty, organ emerytalny ponownie ustalał wysokość
emerytury. Z prośbą o weryfikację ww. informacji i przeprowadzenie ponownej kwerendy dokumentacji mogą również występować zainteresowani świadczeniobiorcy.
Prawidłowość postępowania w przedmiocie ponownego ustalenia wysokości świadczenia na podstawie informacji Instytutu Pamięci Narodowej potwierdził Sąd Najwyższy, który w postanowieniu z
dnia 12 grudnia 2011 roku (sygn. akt II UZP 10/11) podkreślił, że w przeciwieństwie do sądu
ubezpieczeń społecznych organ emerytalny jest związany treścią informacji o przebiegu służby i
przy wydawaniu decyzji musi kierować się danymi zawartymi w tej informacji. Sąd Najwyższy
uznał, że stanowisko Instytutu Pamięci Narodowej nie wiąże sądu co oznacza, że ostateczna decyzja co do zakwalifikowania okresów służby jako okresów służby w organach bezpieczeństwa państwa należy do sądu ubezpieczeń społecznych.
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 11 stycznia 2012 roku (sygn. akt K 36/09) wskazał,
że w razie zaskarżenia decyzji organu emerytalnego o ostatecznym ukształtowaniu praw emerytalnych funkcjonariusza rozstrzyga co do istoty sąd powszechny, który nie jest prawnie związany treścią informacji o przebiegu służby, sporządzoną przez Instytut Pamięci Narodowej.
Ponadto należy wskazać, że zgodnie z punktem 26 Załącznika Nr 1 rozporządzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony (Dz. U. z 2012 roku, poz. 269), w sprawach rozpatrywanych na podstawie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, obowiązek prowadzenia metryki sprawy został wyłączony.
Z poważaniem
Minister Spraw Wewnętrznych
Z up. Piotr Stachańczyk
Sekretarz Stanu
Otrzymują:
Departament Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Waloryzacja emerytur i rent 2015.
W przyszłym roku emeryci i renciści nie
powinni się spodziewać dużej podwyżki.
Średnio dostaną o 40 zł więcej, ale najbiedniejsi tylko 17.
LESZEK KOSTRZEWSKI, PIOTR MIĄCZYŃSKI
W tym roku w marcu wszystkie emerytury i
renty podniesiono o 1,6 proc. W przyszłym może być niewiele więcej, a na pewno trzeba zapomnieć o podwyżkach sprzed kilku lat, które
wynosiły po 4 czy nawet 6 proc.
INFLACJA PLUS PŁACE
O wysokości podwyżki decydują dwa wskaźniki
z roku poprzedzającego waloryzację. Są to inflacja w gospodarstwach emeryckich, czyli podwyżki cen towarów, które kupują głównie emeryci, i 20 proc. realnego wzrostu płac, czyli
podwyżki, jakie dostają pracujący Polacy. Ustawodawcy uznali, że skoro rosną pensje, to emerytury także powinny.
Wskaźnik wzrostu plac może być wyższy, ale
muszą się na to zgodzić związki, pracodawcy i
rząd.
W 2015r. emerytury będą podniesione o 20
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proc. realnego wzrostu płac.
Jaka będzie waloryzacja w marcu 2015 r.?
Oto, co napisało nam Ministerstwo Finansów:
„Rada Ministrów przyjęła w czerwcu propozycję
zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i
rent w 2015 r. Prognozowany wskaźnik wynosi
2,02 proc.”.
Rząd założył, że inflacja „emerycka” wyniesie
1,5 proc., a realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia - 2,6 proc. (20 proc. z tego to 0,52
proc.).
Gdy więc do 1,5 proc. dodamy 0,52 proc., to
mamy 2,02 proc.
O ILE WZROSNĄ NAJNIŻSZE ŚWIADCZENIA?
Skoro wiemy, że waloryzacja w marcu 2015 r.
ma wynieść 2,02 proc., łatwo możemy wyliczyć,
o ile powinny wzrosnąć poszczególne świadczenia.

Najniższa emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu
całkowitej niezdolności do pracy oraz
renta rolnicza wzrośnie z 844,45 zł bruto
do 861,51 zł (o 17,06 zł).
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Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie z 648,13 zł
do 661,22 zł (o 13,09 zł).

Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową - z 1013,34
zł do 1033,81 zł (o 20,47 zł).

Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową - z 777,76 zł
do 793,47 zł brutto (o 15,71 zł).

Świadczenie przedemerytalne - z 991,39 zł
do 1011,42 zł (o 20,03 zł).
O ILE PRZECIĘTNIE?

Średnia emerytura wypłacana przez ZUS 2059 zł - wzrośnie o 41,59 zł.

Średnia renta -1540 zł - wzrośnie o 31,10
zł.

Średnia renta rodzinna -1768 zł -wzrośnie
o 35,71 zł.

Średnia emerytura pomostowa - 2287 zł wzrośnie o 46,19 zł.

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne - 2018 zł - wzrośnie o 40,76 zł.
O ILE DODATKI
Waloryzacji podlegają też wszystkie dodatki:

dodatek pielęgnacyjny, dodatek za tajne
nauczanie - 206,76 zł - wzrośnie o 4,18 zł;

dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i
samodzielnej egzystencji - 310,14 zł wzrośnie o 6,26 zł;

dodatek dla sierot zupełnych - 388,62 zł wzrośnie o 7,85 zł;

dodatek kombatancki - 206,76 zł - wzrośnie o 4,18 zł
MOŻE BYĆ MNIEJ, NIŻ ZAŁOŻYŁ RZĄD
Choć podaliśmy, że waloryzacja według rządu
będzie niewielka i wyniesie tylko 2,02 proc., to
ekonomiści prze- widują, że może być jeszcze
niższa z powodu niskiej inflacji.
- Jeśli inflacja będzie niższa od założeń rządowych, to spowoduje, że automatycznie waloryzacji a będzie niższa - mówi Łukasz Wacławik, specjalista od ubezpieczeń społecznych z krakowskiej AGH.
Jak popatrzymy tylko na ceny samej żywności,
to już mamy nawet deflację. Wyniosła ona w
maju 0,8 proc., głównie za sprawą taniejących
warzyw, cukru, ryżu i nabiału. Deflację cen żywności ostatni raz mieliśmy w 2006 roku.
Dlaczego żywność tanieje? - Mamy dobre zbiory,
a poza tym ceny w dół pcha niższy eksport na
Ukrainę i do Rosji. Po prostu więcej żywności
zostaje w kraju - mówił Jakub Borowski, główny
ekonomista banku Credit Agricole.
Wiktor Wojciechowski, główny ekonomista Plus
Banku, spodziewa się, że w kolejnych miesiącach (w lipcu, sierpniu) ceny żywności nadal
mogą spadać, a na pewno nie wzrosną.
Według niego waloryzacja zamiast -jak przewi-
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duje rząd - 2,02 proc. może wynieść tylko nieco
ponad 1 proc.
- Choć wywoła to zdenerwowanie u niejednego
emeryta, na pewno nie zmartwi ministra finansów. Bo mniej pieniędzy będzie musiał wydać na
podwyżki z budżetu - mówi Wojciechowski.
Jak wyliczył nam Łukasz Wacławik, gdyby waloryzacja wyniosła 2,02 proc., kosztowałoby to
budżet w przyszłym roku 3,9 mld zł.
Przy 1 proc. waloryzacji koszty te spadną do 1,9
mld zł. Biorąc pod uwagę, że w ubiegłym roku
państwo przeznaczyło na waloryzację 6,3 mld zł,
a w 2012 r. ponad 7 mld zł, wydaje się, że to
niezbyt wiele.
CZY EMERYTURY MOGĄ BYĆ OBNIŻONE?
A co by się stało w naj czarniejszym scenariuszu
dla emerytów? Czyli w sytuacji, gdy w całym
2014 roku będziemy mieli (średnioroczną) deflację, tj. ceny spadną, a nie wzrosną?
Czy to oznacza, że emerytury będą zmniejszane?
Na szczęście ustawodawca przewidział taką
ewentualność i zapisał w ustawie, że emerytury
mogą tylko wzrastać, ewentualnie stać w miejscu, ale nigdy nie mogą się zmniejszać.
Deflacja oznacza więc mniejszą - bo tylko ze
wzrostu płac - podwyżkę lub żadną, gdyby się
okazało, że nie będzie też realnego wzrostu płac.
W PORTUGALII OBNIŻKI
Co ciekawe, w niektórych krajach w trosce o
budżet w ogóle zrezygnowano z waloryzacji emerytur.
Indeksację świadczeń zawieszono np. w Hiszpanii w 2011 roku, w Grecji w latach 2010-14, na
Litwie w latach 2011-14, w Irlandii w latach
2009-14, w Rumunii w 2011 roku i na Cyprze w
latach 2013-16.
ILE MOŻNA DOROBIĆ DO EMERYTURY
Jeżeli jesteśmy na tzw. ustawowej emeryturze,
możemy dorabiać, ile chcemy. Nie ma tu żadnych ograniczeń.
Jednak na wcześniejszej emeryturze, rencie,
świadczeniu przedemerytalnym można dorobić
tylko do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego (od 1 czerwca 2014 r. to 2726,80
zł brutto). Jeśli ktoś przekroczy ten limit, emerytura zostanie mu zmniejszona. Jeśli ktoś, dorabiając, przekroczy 130 proc. przeciętnej pensji
(od czerwca 2014 r. to 5063,90 zł brutto), ZUS
wstrzyma wypłatę emerytury.
ZMIANA ZASAD?
To już pewne - w 2015 r. nie zmienią się zasady
waloryzacji. Chce tego minister pracy Władysław
Kosiniak-Kamysz. Wszystko po to, aby pomóc
najbiedniejszym. Obecnie emerytury i renty rosną wszystkim o ustalony procent. W rezultacie
najbiedniejsi dostają podwyżkę groszową, za to
najbogatsi - całkiem sporą. Takie zasady powodują, że z każdym rokiem różnica między najbiedniejszymi i najbogatszymi się zwiększa Na
niekorzyść tych pierwszych minister pracy
chciał nowych zasad. Proponował wszystkim
emerytom dać podwyżki o wskaźnik inflacji, a
tylko tym najbiedniejszym o inflację i jeszcze
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dodatkowo o realny wzrost płac.
Dziś najniższe świadczenia pobiera z ZUS ok.
470 tys. emerytów i rencistów. Do tego dochodzi
kilkaset tysięcy osób z KRUS.
Pod koniec stycznia minister pracy rozmawiał o
swoim pomyśle ze związkowcami i pracodawcami. Do porozumienia jednak nie doszło.
- Moja propozycja jest zgodna z konstytucją zapewniał minister. - Bo nikt realnie nie traci.
Była to aluzja do waloryzacji kwotowej (równej
dla wszystkich, tj. po mniej więcej 70 zł), którą
rząd wprowadził na jeden rok. Ustawę prezydent
Bronisław Komorowski od razu posłał do Trybunału Konstytucyjnego. Taka waloryzacja powodowała bowiem, że ktoś, kto miał 1400 zł, realnie tracił, bo siła nabywcza jego świadczenia
spadała. Wszystko dlatego, że podwyżka nie rekompensowała inflacji. W propozycji Władysława
Kosiniaka-Kamysza wszyscy podwyżkę o inflację mają gwarantowaną.
Ostatecznie minister uznał, że w 2015 r. zmian
nie wprowadził. Nie wyklucza ich jednak w kolejnych latach.
NIE TYLKO ZUS
Aby ZUS dał nam podwyżkę związaną z waloryzacją, nie trzeba pisać żadnych wniosków ani
nigdzie występować. ZUS wszystko sam wyliczy i
wypłaci.

Waloryzacja nie jest zarezerwowana tylko dla
osób, które podlegają pod ZUS. Obejmuje ponad
9 min osób. Dotyczy bowiem Polaków, którzy co
miesiąc dostają emerytury, renty czy świadczenia przedemerytalne z ZUS (np. górnicy, pielęgniarki, nauczyciele), ale też z KRUS (rolnicy)
oraz z Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA
(emerytowani funkcjonariusze policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego
Biura Antykorupcyjne- go, Biura Ochrony Rządu, strażacy), Wojskowego Biura Emerytalnego
MON (emerytowani żołnierze) i Biura Emerytalnego Służby Więziennej (pracownicy więziennictwa).
Waloryzacja rozpocznie się 1 marca 2015 r. Jest
ona wypłacana w terminach, wtórych poszczególni emeryci odbierają świadczenia. A więc jeżeli ktoś dostaje emeryturę 1. dnia każdego miesiąca, to emeryturę razem z podwyżką dostanie
1 marca.
Gdy ZUS przelewa nam emeryturę 25. dnia każdego miesiąca, waloryzację dostaniemy 25 marca. Zakład ma kilka terminów, w których przekazuj e świadczenia. Są to: 1., 5., 6., 10., 15.,
20., 25. dzień każdego miesiąca. W niektórych
oddziałach nie wszystkie terminy płatności są
stosowane.
Źródło: Gazeta Wyborcza,
poniedziałek, 30 czerwca 2014 r.

Legendy o nowej emeryturze
Pracuj dłużej, a otrzymasz większą emeryturę. To nie do końca prawda. Dłuższa praca
opłaci się bogatym, biednym niekoniecznie.
LESZEK KOSTRZEWSKI,
PIOTR MIĄCZYŃSKI
merytury budzą emocje nie mniejsze niż in
yitro czy żywność GMO. Ten temat został
poruszony nawet wśród nagrań publikowanych
przez „Wprost”. Piotr Wawrzynowicz (biznesmen)
raczył zauważyć, że za 30 lat nasz system emerytalny będzie - i tu padło słowo uznawane powszechnie za nieparlamentarne, powiedzmy
zamiast tego: „pomidor”. A dalej pan Wawrzynowicz dodał, że nie wierzy, iż to wszystko w sensie emerytury „dojedzie”, z czym zgodził się Stanisław Gawłowski (wiceminister środowiska). W
końcu obaj martwili się, że ich emerytury będą
marne.
Zresztą podobne przemyślenia mają nie tylko
oni. W 2012 r. ówczesny wicepremier Waldemar
Pawlak przed kamerą wypalił: - „Ja nie za bardzo wierzę w państwowe emerytury”. Dodał, że
woli inwestować w... dobre relacje z dziećmi.
Jednak biznesmenowi i wiceministrowi wcale
nie musi być tak źle. Ba, wirowym systemie
emerytalnym, na który tak narzekają, może im
być nawet lepiej niż w starym. Jak to możliwe?
O tym za chwilę.
Zacznijmy od początku.

E
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NOWI ŚREDNI TRACĄ
Generalnie prawdą jest, że w nowym systemie
emerytury będą niższe. Za 40 lat stopa zastąpienia (czyli stosunek pierwszej emerytury do
ostatniej pensji) wyniesie mniej niż 33 proc.
(dziś to ok. 60 proc.). To dane Rady Gospodarczej przy premierze. Oznacza to, że osoba zarabiająca 3500 zł dostanie w najlepszym wypadku
tylko 1155 zł emerytury miesięcznie.
Że to nie tylko wydumana prognoza, ale całkiem
realne zagrożenie, pokazują twarde dane ZUS.
Już dzisiaj Polacy (głównie kobiety) dostają tzw.
nowe, zreformowane emerytury, które biorą się
z odkładanych przez nas składek, a nie z miliardowych dotacji państwa. Jednocześnie niektórzy
rodacy spełniający określone kryteria wciąż mogą się ubiegać o „starą”, dotowaną przez państwo emeryturę.
Wystarczy porównać jedne z drugimi, a okaże
się, że te nowe są o 1 tys. zł niższe od starych.
W 2012 r. średnia emerytura przyznana według
starych zasad wynosiła 2759 zł brutto, a liczona
według nowych - już tylko 1728 zł.
W 2011 roku było to odpowiednio 2660 zł i
1694 zł. Wniosek jest prosty - emerytury będą
coraz niższe, bo docelowo wszyscy będziemy
pobierać je według nowych zasad.
(Ciąg dalszy na stronie 21)
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KOMU DŁUŻSZA PRACA,
NIESTETY, NIE POPŁACA
Te wyliczenia dotyczą jednak średnich emerytur.
Wrogowie takiej kalkulacji mówią, że jeśli prezes
zarabia 10 tys. zł, a pracownik 2 tys., to średnio
mają po 6 tys. zł, choć nikt tyle nie dostaje. Podobnie jest z emeryturami. Nowy system zapoczątkowany reformą z 1999 r. będzie sprzyjał
dobrze zarabiającym, długo pracującymi i odchodzącym na emeryturę w późnym wieku. Takie osoby otrzymają świadczenie... wyższe od
dzisiejszych.
Pan Adam, profesor wyższej uczelni, pensja 12,5
tys. brutto. Na emeryturę odejdzie po 40 latach
pracy w wieku 70 lat. Stare zasady dałyby mu
5200 zł emerytury, nowe ok. 5010 zł. Gdyby
pracował pięć lat dłużej (co na uczelni nie należy
do wyjątków), w starym systemie miałby5700, a
w nowym 7065 zł (na dzisiejsze pieniądze, bez
inflacji). Na zmianie systemu emerytalnego może
więc zyskać.
A kto straci? Najbiedniejsi, z niską pensją, z długimi okresami bezrobocia.
Pani Ania sprząta i zarabia ok 1850 zł, czyli połowę średniej krajowej. Pracuje 25 lat i idzie na
emeryturę w wieku 65 lat (kobiety do 671at będą musiały pracować dopiero od2040 r.). Według starych zasad otrzymałaby ok. 1470, według nowych - 510 zł emerytury. A więc prawie
trzy razy mniej!
Oczywiście, pani Ania nie będzie musiała żyć za
510 zł, bo państwo dopłaci jej do emerytury minimalnej (dziś to 844 zł brutto).
A teraz załóżmy, że pani Ania przy tych samych
zarobkach będzie pracować 10 lat dłużej, czyli
35 lat.
Dużo wyższą będzie miała emeryturę? Otóż nie
zwiększy jej ani o złotówkę. Bo i tak nie wypracuje emerytury minimalnej (gdy odejdzie z pracy,
mając 65 lat, wyjdzie jej 710 zł). Znów państwo
będzie musiało j ej dołożyć do najniższej emerytury.
- Osobom najbiedniejszym nie będzie się opłacała dłuższa praca. Bo czy ktoś popracuje 25, czy
35, lat i tak dostanie taką samą, minimalną
emeryturę. To może powodować, że ludzie będą
kombinować i w pewnym momencie przechodzić
do szarej strefy, i nie płacić składek. No bo po
co? Skoro i tak nie podwyższy to ich emerytury tłumaczy Łukasz Wacławik, specjalista od ubezpieczeń społecznych z krakowskiej AGH.
PRZERWA UDERZA PO KIESZENI
Stary system nie karał szczególnie za przerwy w
pracy. Emeryturę mieliśmy wyliczaną tylko z 10
bądź 20 lat, w których najlepiej zarabialiśmy.
W nowym systemie liczy się każdy rok pracy, bo
emerytura jest wyliczana ze wszystkich odłożonych przez nas składek. Im więc dłużej pracujemy, tym więcej odłożymy. A jak mamy przerwę w
pracy (bezrobocie) lub lata ze słabymi zarobkami, nasza emerytura na tym cierpi.
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I jeszcze jedna różnica. W starym systemie wcześniejsze odchodzenie na emeryturę nie miało
istotnego wpływu na jej wysokość. W nowym im
później odejdziemy z pracy, tym będziemy więcej
na starość dostawać.
UMOWY O DZIEŁO JAK CHOROBA
Niestety, nowy system stworzy też całą kastę
ludzi wykluczonych. Takie osoby - co bardziej
świadome - klną na system emerytalny niezależnie od tego, czy wiedzą, że są nagrywane, czy
nie. O kogo chodzi?

O osoby zwolnione po pięćdziesiątce, których nikt nie chce przyjąć do pracy. Problem dotyczy gównie kobiet, które gdy
jeszcze pracowały, zarabiały mniej od
mężczyzn i miały więcej przerw w pracy
związanych z wychowaniem dzieci.

O pracujących na umowę o dzieło. Oni nie
podlegają ubezpieczeniom społecznym i
nie odprowadzają składek. Chodzi głównie
o ludzi młodych.

osoby które często były na chorobowym. A
jeżeli brały zwolnienie, nie odkładały na
emeryturę ani złotówki! Oni wszyscy mogą
nie dostać nawet emerytury minimalnej. A
nawet j eże- li jakimś cudem spełnią warunki (udowodnią minimum 25 lat stażu
pracy), z minimalnej nie wyżyją.
MINIMALNA = GŁODOWA
Bo choć już dziś emerytury minimalne są niskie,
to w przyszłości - w co
trudno uwierzyć - będą jeszcze niższe. W 2060 r.
spadną z dzisiejszych 23 proc. do 9 proc. średniej pensji.
- O tych osobach państwo musi pomyśleć. I nie
ma co się cieszyć, że budżet zaoszczędzi, wypłacając im groszowe emerytury. Ci ludzie ustawią
się bowiem w kolej ce do pomocy społecznej i
trzeba będzie im wypłacić zasiłki. Państwo więc
nic nie zaoszczędzi. A wręcz przeciwnie, będzie
dokładać do systemu, tylko że z innej kieszeni,
za co i tak przecież zapłaci podatnik - mówi prof.
Irena Kotowska, demograf z warszawskiej SGH.
Jakie jest wyjście? Rząd zapowiedział ostatnio
oskładkowanie umów- -zleceń. Teraz jest tak:
pracownicy zatrudnieni na umowach o pracę
płacą składki na ZUS od całego wynagrodzenia.
Osoby pracujące na umowach- -zleceniach mogą
opłacać je tylko od wybranej umowy, od kolejnych już nie mają takiego obowiązku. Część pracodawców, żeby obniżyć koszty pracy, opłaca
składki pracownikowi od najniższej, często symbolicznej umowy. Rząd proponuje: oskładkujmy
kolejne zlecenia w miesiącu przynajmniej do
wysokości płacy minimalnej. Tyle że to i tak nie
pozwoli na otrzymanie emerytury wyższej niż
minimalna.
Oczywiście pomysł jest słuszny, ale raczej jest to
ograniczenie patologii, a nie szansa na lepsze
życie na starość.
KODEKS PRACY DO REWIZJI
(Ciąg dalszy na stronie 22)
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Rozwiązanie sugerowane przez niektórych ekspertów od rynku pracy to choć częściowe zrównanie umowy o pracę z umową-zleceniem czy
umową o dzieło. To zniechęciłoby firmy do nadużywania tych ostatnich.
Wciąż też czekamy na realizację rządowego programu aktywizacji osób po sześćdziesiątce. Rząd
zapowiedział go, gdy podnosił wiek emerytalny
do 67 lat. To ważne, bo jeżeli ludzie mają odprowadzać składki, to muszą przecież gdzieś pracować.
Własne pomysły mają też politycy z PSL i Twojego Ruchu. Proponują
emerytury obywatelskie - czyli równe dla wszystkich. A jak ktoś chce większą, niech sam dodatkowo oszczędza.
Taka obywatelska emerytura miałaby pochodzić
z opłacania niewielkich składek, dużo mniejszych niż dziś. Pozostaje jednak pytanie, skąd
brać pieniądze na wypłatę bieżących emerytur?
Tym bardziej że obecne składki i tak nie wystarczają na wypłaty emerytur i rent. Co roku ZUSowi brakuje 30-40 mld zł. Dziurę zasypuje państwo dotacją z budżetu.
ZADBAJ SAM O SIEBIE
Wróćmy do naszych rozmówców z nielegalnych
nagrań. Biznesmen Piotr Wawrzynowicz ma ra-

cję, że jako przedsiębiorca dostanie niewielką
emeryturę. Ale - jeżeli tak będzie - to po części
na własne życzenie.
godnie z prawem właściciele firm mogą bowiem płacić niskie składki emerytalne. Pracownik im więcej zarobi, tym więcej odkłada. Na
emeryturę ZUS zawsze potrąca mu ok. 20 proc.
pensji.
Przedsiębiorcy płacą składkę od 60 proc. średniego wynagrodzenia. Niezależnie, czy zarobią w
miesiącu 10 czy 50 tys. zł, płacą tyle samo - dziś
ok. 1 tys. zł. Mogą płacić więcej, ale robi to 2
proc. z nich. Niskie składki to mniej oszczędności i niewielka emerytura.
Jeżeli więc Wawrzynowicz nie chce dostawać
białej gorączki na myśl o swojej emeryturze, powinien więcej odkładać do ZUS. A wiceminister
Stanisław Gawłowski? Powinien pomyśleć o
dłuższej pracy. Może też odkładać dodatkowe
pieniądze wjednym z prywatnych funduszy.
Na pewno jednak obaj mają więcej możliwości
zadbania o swoją starość niż 30-latek na umowie o dzieło za 2 tys. brutto czy 50-letnia Polka z
najniższą krajową.

Z

Źródło: Gazeta Wyborcza,
wtorek, 8 lipca 2014

Bez Gallupa
Nie trzeba do tego
aż badań Gallupa,
by od mądrego
odróżnić przygłupa.
Wszechobecność głupoty
Głupota jest nieprzewidywalna
Niech mądry wreszcie
Gdy do głosu dochodzi,
się przekona,
sytuacja jest fatalna,
walcząc z głupotą zużyje się
Niewiadomo, co z tego zrodzi,
do cna,
głupota jest nieprzewidywalna. a ona będzie niezwyciężona,
Mądrość i głupota
bo jest wszechmocna.
Mądrość jest potrzebą
Myśląca głupota
naturalną Myślenie, to istota
człowieka i jego istotą,
ludzkiego istnienia
a chorobą zazwyczaj
i nawet głupota,
- nieuleczalną. nie zwalnia od myślenia.
Nadmiar paradoksów
Biblioteka „Dziejów głupoty”
W Polsce zwykle rozumu
Choć na głupotę się narzeka,
było mało
ona wciąż ma wzloty.
I u wolnomyślicieli
Wkrótce chyba nas czeka
i ortodoksów cała biblioteka
za to nie brakowało
„Dziejów Głupoty.
nigdy różnych paradoksów.
Bezlitosność głupców
Głupia pycha
Mądrość innych głupich złości
Pysznią się zwykle nicponie,
bo głupotę ich rozpoznawają,
co jest po prostu ,
głupcy więc nie mają litości
bo nawet król na tronie
jak mądrych wykańczają.
siedzi na własnej dupie
Ucieczka głupoty w siłę
Bez wartości w cenie
Oznaką głupoty jest tępota
Głupota nie ma wartości
od subtelności umysłowej
przez nią się tylko traci,
daleka
ale nie należy do rzadkości
dlatego tak często głupota
gdy za nią drogo się płaci.
do siły się ucieka.

Kazimierza Otłowskiego

„Potyczki
z głupotą”
Własna pieczeń
Nie jest też rzadkością,
nie zauważa tego tylko glupiec,
że w związku z jakąś
okolicznością
wielu chciałoby swoją pieczeń
upiec.
Sieroce decyzje
Trydno się uwolnić od mniemania,
że pewne decyzje to sieroty,
bo nikt do ich wydania
przyznać się nie ma ochoty.
Dyplomowany głupiec
Z wykształconym głupcem,
same kłopoty,
jest to wciąż zły nawyk,
bo taki z głupoty
czyni większy użytek.
Gleba satyry
Głupota jest przypadłością,
a nie ludzką potrzebą
I przyznać trzeba
z przykrością,
że dla satyry głupota
jest glebą.
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Lech Makowiecki – „Patriotyzm”.
Pytasz mnie: „Co to jest Patriotyzm?
Na co komu potrzebna Ojczyzna?..."
Roztapiamy się w tyglu Europy,
A ja tylko o ranach i bliznach...
A ja tylko o ranach i bliznach...
Dziwisz się, po co ten cały bagaż:
Hymn, sztandary, historia i wiersze...
Jak wyjaśnić to komuś, kto chętnie
Czyta tylko instrukcję playstation?...
Wiem... Nie było już dawno tu wojen...
Jest internet, McDonalds i stringi...
Mądrych ludzi obrzuca się błotem...
Na przywódców ogłasza castingi...
Rządzą chłopcy w przykrótkich spodenkach,
Chleb drożeje, tanieją igrzyska...
Rozszczekała się w mediach nagonka;
Lepkie kłamstwo wylewa się z pysków...
Złodziej dzierży dziś klucze do banku...
Błazen mieni się dumnie Stańczykiem...
„Autorytet" wystawię na sprzedaż
Swe poparcie -- za euro-srebrniki...

Mówisz mi: „To jest chyba normalne!
Cały świat przecież „jedzie po bandzie"...
Dla nas liczy się, wiesz... Tu i teraz...
Taki czas... Bawmy się w Eurolandzie!"
„Wolność mamy... Więc „róbta co chceta!"
Kto nie umie się bawić, niech spada!..."
Ja coś mówię o tańcu Chochoła,
Ty nie kumasz nic z tego, co gadam...
Masz licencjat, brak zasad i power.
(Chamski Pi-aR pozwoli wyjść z cienia) ...
Nauczyli cię prawie wszystkiego,
Odebrali zaś zdolność myślenia...
„Miałeś, chamie, złoty róg, (...)
ostał ci się ino sznur"
„A mury rosną, rosną, rosną...
Łańcuch kołysze się u nóg..."
Pytasz mnie: „Co to jest PATRIOTYZM?"...
Wielu mędrków wciąż nad tym się trudzi...
Patriotyzm na dziś -- to mieć dzieci...
I wychować je... Na dobrych ludzi...

Prezydium Zarządu Wojewódzkie SEiRP w Olsztynie
Informuje:
Merytoryczne posiedzenia tego gremium (w pełnym składzie) odbywają się:
W każdą pierwszą (nie „świąteczną”) środę miesiąca w godz. 10.00-12.00.
W pozostałe środy miesiąca, w biurze ZW SEiRP, członkowie Prezydium ZW
pełnią dyżury w godz. 10.00-12.00
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: Stadion Leśny w Olsztynie
Okładka tylna: Zamek Olsztyński
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