MIESIĘCZNIK ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W OLSZTYNIE

Otłowski

- opowiada o sobie

Czarnecki

- o życiu nie
na kolanach

Makowski

- o dewaluacji wartości

Krawczyk

- o interpelacji kolegi
Stachańczyka

Kowalewicz

- o integracji inaczej
- o wizytach na olsztyńskich wieżach
- o szpitalach
w Olsztynie.
- o II bitwie pod
Tannenbergiem

Fiedorowicz

- na rowerach do
Stoczka Klasztornego i
z powrotem
- o Święcie Policji w
Lidzbarku Warm.

Klukowska

- o zasiłkach opiekuńczych. Ile i dla kogo?

Pomnikami ludzkość znaczy
przeszłych zdarzeń miejsca,
By pamiętać, cześć oddawać,
I triumfom, i klęskom.
CHWAŁA! - ryją w głazach napis.
Częściej: GLORIA VICTIS!

JKK

Od Redakcji

P

rzekazywane
Państwu
„Wakacyjne” wydanie OBI
zawiera nieco mniej informacji
o wycieczkach, rajdach i turnusach wypoczynkowych członków naszego Stowarzyszenia.
Zamieszczamy z miesięcznym
poślizgiem wiadomości z Koła
SEiRP z Lidzbarka Warm., które nie zmieściły się w numerze
poprzednim, dotarły do Redakcji już po „zamknięciu” lipcowego OBI.

P

ublikujemy pierwszy - co
sugeruje, że mogą być kolejne - korespondencyjny wywiad z kolegą Kazimierzem
Otłowskim, autorem rymowanych przemyśleń o życiu i jego
przejawach. Wypowiada się w
nim kol. Kazimierz ostrożnie
ważąc słowa i myśli, a każde z
nich zawiera w sobie tyle treści,
że starczyłoby na kilka kolejnych wydań OBI.

P

olecamy uwadze PT Czytelników artykuł kol. Zdzisława Czarneckiego, prezydenta
FSSM i honorowego prezesa ZG
SEiRP pod wiele mówiącym
tytułem „Nie trzeba żyć na kolanach”. Spojrzenie kol. Czarneckiego na skutki politycznego
wykluczenia tysięcy byłych
funkcjonariuszy różnych służb
mundurowych jest podzielane
przez wielu Polaków nie związanych w żaden sposób z dawnymi, czy obecnymi służbami.
Polaków, którym ortodoksyjność polityczna nie przysłania
widoku człowieka, jakim jest
każdy z nas. Wypada dodać, że
ten tekst wpisuje się w dyskusję przedzjazdową SEiRP i
zwraca uwagę na kierunek, w
którym ewentualne działania
Stowarzyszenia powinny pójść.
Czy to jest ten właśnie kierunek, ta droga? Z całą pewnością
warto zastanowić się i podyskutować, a przynajmniej nie wolno milczeć i przechodzić bezwolnie udając, że tak się stało,
a jak się już stało, to tak musi
być. Zawsze konformizm był
postawą obronną słabych, a
milczenie nigdy nic nie załatwiało.
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S

tały korespondent OBI, kol.
Bohdan Makowski, syn
Władysława - jak zwykł się
przedstawiać - w swojej kolejnej
ciekawej, pełnej dystansu do
samego siebie i otoczenia, publikacji, daje przykłady dewalua c ji
i er od owa n ia
tzw .
„wartości”. Można też dostrzec
wynikającą z tekstu gorzką,
wiecznotrwałą prawdę, zawierającą się w powiedzeniu, o tych
co zrobili swoje i teraz mogą
odejść, gdyż stali się niepotrzebni, gdyż już nie mogą więcej…
Bez większego zastanowienia
można dostrzec w tekście kolegi
Bohdana, coś w formie dopowiedzenia, danie przykładu do
artykułu kol. Czerneckiego. Jak
treści obu artykułów uzupełniają się wspierając wzajemnie
wynikające z nich wnioski.
Dodajmy, że autorzy obu tekstów nie wiedzieli co pisze każdy z nich. Tym bardziej zbieżność tematu, jak i konkluzji
jest znacząca.

R

edakcja uważa, że nie
wypada pominąć w lekturze „sierpniowego OBI” znakomitego tekstu kol. Jerzego
Krawczyka, wiceprezesa ZG
SEiRP. Wprawdzie odnosi się
on do dwóch wcześniejszych
„pism”: interpelacji posłanki
SLD Łybackiej i odpowiedzi na
zawarte w interpelacji treści,
publikowane w „lipcowym OBI”,
lecz można go czytać nie zaglądając tam. Nie trzeba „tam zaglądać”, gdyż tekst kol. Jerzego
jasno i zrozumiale wykłada
wszystko to, co tak niejasno omijając i klucząc - napisał w
swojej odpowiedzi pan Piotr
Stachańczyk podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
Czy argumenty i uzasadnienia
które zawarł kol. Krawczyk dotrą do pana Stachańczyka i do
jego szefa? - trudno przesądzić
że tak. A z całą pewnością można użyć tu ostrożnego sformułowania z ulicy wziętego:
„Sądzę, że wątpię”. A wątpić
wypada, gdyż uznać argumentację innej osoby bywa przyznaniem się do niekompetencji.

JAK ZMIENIŁY SIĘ
PRZEPISY
Przy okazji ustawy o ustaleniu
i wypłacie zasiłków dla opiekunów znowelizowano kilka
przepisów w innych ustawach, takich jak kodeks postępowania cywilnego i ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zgodnie
ze zmianami zasiłki dla opiekunów (a także inne świadczenia z pomocy społecznej)
nie będą podlegać egzekucji.
Zmiana przepisu w ustawie o
podatku dochodowym od osób
fizycznych powoduje, że zasiłki dla opiekunów będą wolne
od podatku.
Zmiana w ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy polega na tym, że
opiekun z prawem do zasiłku
nie będzie mógł mieć jednocześnie statusu osoby bezrobotnej.
Za opiekunów, którym zostaną zwrócone zaległe zasiłki,
zostanie odprowadzona składka emerytalna, chyba że podlegają oni ubezpieczeniu na
podstawie innych przepisów.
Miesięczna składka na ZUS to
ok. 190 zł.
Uwaga! Od zaległych świadczeń nie zostanie odprowadzona składka zdrowotna.
Dlatego ustawa wprowadza
nowe rozwiązanie. Dyrektor
oddziału wojewódzkiego NFZ
nie wszczyna postępowania w
sprawie uzupełnienia zaległych składek przez opiekunów, a wszczęte postępowania
umarza. Zrezygnuje też z dochodzenia należności za skorzystanie przez opiekunów z
opieki medycznej w okresie po
1 lipca 2013 r.
Zmiana w ustawie o pomocy
społecznej zakłada, że opiekun, który dostaje zasiłek
opiekuńczy, nie ma prawa do
zasiłku stałego.
Zmiana w ustawie o opłatach
abonamentowych
zwalnia
opiekunów z obowiązku opłacania rachunków za radio i
telewizję.
Tekst w ramce jest dodatkiem
do informacji pt. „Komu teraz
należy się zasiłek opiekuńczy?” (str. 20)
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Rozmowa korespondencyjna
Tytułowa „Rozmowa korespondencyjna” z Panem Kazimierzem Otłowskim nie odbyła by się gdyby nie uprzejme
pośrednictwo pani Wioli z Sekretariatu ZG SEiRP w Warszawie. Za pomoc w tej „operacji” Redakcja OBI serdecznie Pani dziękuje.
Pan Kazimierz, w sposób dosyć oszczędny opisał część,
wycinek swojego życia i pracy zawodowej. Ufamy, że
kiedyś, w nieodległej przyszłości zdecyduje się na poszerzenie i ubarwienie opisu swoich dokonań.
Redakcja dziękuje za „już” i ma nadzieję na „jeszcze”.
Skąd się Pan „wziął” w Warszawie?
W Warszawie „wziąłem” się ze Szkoły Oficerskiej
Milicji w Szczytnie. Jako absolwenta tej uczelni pozostawiono mnie w niej w charakterze wykładowcy. Przez kilka
lat pracowałem jako wykładowca kilku przedmiotów z
programu szkoły. Uczyłem słuchaczy między innymi psychologii, psychiatrii sądowej i prawa. Pracując w charakterze wykładowcy ukończyłem wyższe studia prawnicze na
Uniwersytecie Warszawskim z tytułem magistra prawa.
Awansując doszedłem do stanowiska Naczelnika Wydziału
Prawa Szkoły. W dalszym ciągu, piastując to stanowisko,
uczyłem słuchaczy prawa karnego. W pewnym momencie
poczułem potrzebę zgłębienia funkcjonowania prawa karnego w praktyce policyjnej. Wówczas zwróciłem się z
prośbą do Kierownictwa szkoły o wyrażenie zgody na
moje służbowe przejście do Warszawy. Na zgodę czekałem dość długo, ale wreszcie ją uzyskałem. Tak więc znalazłem się w Komendzie Stołecznej MO. Wkrótce zostałem mianowany Naczelnikiem Wydziału Dochodzeniowego w Komendzie Dzielnicowej w Śródmieściu.
Jaka była Pana „cywilna” droga do policji?

Moja droga do policji nie całkiem była „cywilna”. Działo się tak z prostego powodu. Pracowałem wówczas w
Zarządzie Powiatowym ZMP w Otwocku. Mieszkałem w
pomieszczeniach tego zarządu. Obok zamieszkiwał milicjant Komendy Powiatowej w Otwocku. Był taki moment,
że się poznaliśmy. W czasie rozmów z nim narzekałem na
swoją pracę. Wtedy on poinformował mnie, ze jest nabór
do Szkoły Oficerskiej Milicji i jeśli ja bym zdecydował się
kandydować, to on mi w tym pomoże. Wyraziłem taką
chęć i stałem się słuchaczem Szkoły Oficerskiej.
Co zadecydowało o Pana wstąpieniu do służb mundurowych?
Nie było nic takiego, co mogło być przeze mnie wyrozumowane w tej sprawie. Jak już wspomniałem zaistniała
pewna sytuacja życiowa, która skłoniła mnie do zainteresowania się tymi strukturami o określonych zasadach funkcjonowania. Pomyślałem wtedy, że może właśnie Szkoła
Oficerska przygotuje mnie do zawodu, który będę wykonywał z zadowoleniem i korzyścią dla ludzi. Tak się chyba
stało.
Pamięta Pan jeszcze swój pierwszy dzień w policji?

Kazimierz Otłowski

Jak potoczyła się Pana kariera w policji? Jak uzyskiwał Pan kolejne awanse służbowe?
Moja kariera potoczyła się po drodze usianej – trudno w
tej chwili wskazać szczegóły – różnymi sytuacyjnymi trudnościami. Po tak wielu latach trudno mówić na ten temat.
Ja w każdym razie starałem się te trudności pokonywać
odpowiedzialnością i skuteczna pracą. W ten sposób uzyskiwałem efekty, co moi przełożeni doceniali. Pierwszą
tego oznaką w Szkole Oficerskiej było wyznaczanie mnie
na wykładowcę nowego wprowadzonego do programu
przedmiotu. To była reguła wobec mnie. Tak stałem się
wykładowcą prawa karnego, logiki, psychologii, a nawet
psychiatrii sądowej. Wówczas dałem się poznać jako wykładowca, który mając wprawdzie konspekt, wykłady prowadziłem bez zaglądania do niego. Pozwalało mi to na
obserwowanie twarzy słuchaczy, których wyraz wskazywał na ich sposób przyjmowania podawanej im wiedzy.
Komendant Szkoły docenił moją wiedzę przydatną dla
policji i sposób jej przekazywania słuchaczom. Kierując –
jak myślę – tą oceną mianował mnie na stanowisko Naczelnika Wydziału Prawa Szkoły. Kolejne awanse, to na
stanowisko: Naczelnika Wydziału Dochodzeniowego Komendy Dzielnicowej Śródmieście, Naczelnika Wydziału
Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Stołecznej, Zastępcę
Komendanta Stołecznego, Komendanta Wojewódzkiego w
Radomiu, Zastępcy Rektora Akademii Spraw Wewnętrznych do spraw naukowo-badawczych, Dyrektora Biura
Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Głównej Policji.
Awanse te uzyskiwałem wyłącznie dzięki wynikom swojej
pracy, docenianym przez przełożonych.

Takiego dnia chyba nie było. Trudno byłoby nazwać
takim dniem pierwszy dzień pobytu w Szkole Oficerskiej.
Czego dotyczyło pierwsze Pańskie dochodzenie?
Taki dzień bowiem nie miał nic wspólnego z jakimś dniem
praktycznego funkcjonowania konkretnej jednostki poliBezpośredni kontakt z policyjną praktyką dochodzeniocyjnej.
wą uzyskałem na stanowisku Naczelnika Wydziału Docho-

(Ciąg dalszy na stronie 4)
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dzeniowego w Komendzie Dzielnicowej Śródmieście. W
wydziale tym zastałem w prowadzeniu bardzo dużo spraw.
Zauważyłem od pierwszego dnia mojego tam funkcjonowania, że brak było prawidłowego nadzoru nad pracą funkcjonariuszy dochodzeniowych ze strony poprzednika. Jednocześnie jego błędy i naganne zachowanie były przyczyną
złej atmosfery w wydziale. Wykorzystywali to pracownicy.
W tej sytuacji nie mogłem się zajmować jakimś jednym
dochodzeniem. Przede mną stanęły dwa ważne i pilne zadania. Uruchomienie prawidłowego fachowego nadzoru
nad pracownikami i zdecydowana poprawa pracowniczej
atmosfery. Żadne z tych zadań nie było ani proste ani łatwe. Dzięki wiedzy i usilnej pracy zostały wykonane. Każdego dnia pracowałem do późnych godzin wieczornych.
Kierownictwo Komendy Stołecznej doceniło moją pracę i
zostałem mianowany Naczelnikiem Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w tej jednostce. Tam spotkałem się niestety z sytuacja podobną jak poprzednio.
Jaka ze spraw wykrytych dała Panu największą satysfakcję?
Nie jedna ze spraw dała mi największą satysfakcję, lecz
wiele, w miarę szybko i skutecznie przeprowadzonych
spraw w dwóch, już wymienionych wydziałach.
Jak długo jest już Pan emerytem?
Już bardzo długo jestem emerytem. Taki status uzyskałem 31.07.1990r.
Czy jest Pan członkiem SEiRP?

Czy będą mieć w tym jedno zdanie,
to bardzo jest wątpliwe,
bo każdy Polak ma mniemanie,
że tylko jego sądy są prawdziwe.
Badacze deliberować będą dniem i nocą,
po czyjej stronie leży racja,
aż przyjdzie im z pomocą
dobra- zakrapiana wódką – kolacja.
Tak zasną w poczuciu spokoju,
że wynik był godny ich znoju,
lecz rano się zbudzą z bolącą głową
i stary spór rozgorzeje na nowo.
Zawsze, gdy okazja się nadarzy
spór ten znajdzie adwersarzy,
aż wreszcie - i tu ukłon ku inkarnacji Wcielenie Stasia i Lecha go zakończą – bez kolacji.
Były u króla Stasia obiady czwartkowe
a po mszy – Wałęsowe śniadania w Belwederze
jak się zmienia trendy stołowe
mogą być jeszcze polskie wieczerze.

Twarze prawdy

Jestem członkiem Stowarzyszenia od 2004 roku. Należę
do Koła nr 8 w Komendzie Głównej Policji. Bardzo sobie
cenię te przynależność.
Czy i jakiego rodzaju hobby kontynuuje Pan na emeryturze?
Moim hobby jest myślenie na różne tematy. Niech Pana
nie zdziwi to powiedzenie. Właśnie myślenie doprowadziło
mnie do naukowych rozważań, które są pomocne w pracy
policji.
Na tematy te są moje książki i liczne artykuły. W czasie,
gdy kierowałem Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym
Komendy Stołecznej, na Uniwersytecie Łódzkim uzyskałem doktorat z prawa. Ta dziedzina mojego myślenia na
emeryturze nie jest kontynuowana.
Tym hobby, które kontynuuję na emeryturze jest wybór
różnych myśli i nadawanie im rymowanych postaci. Na ten
temat są dwie książki: „Rzeczywistość w barwach słów” i
„Myśli uczesane słowami”
Kazimierz Otłowski
Dla ilustracji pytania o hobby zamieszczamy kilka
przemyśleń autora „Rozmowy”, z posiadanego przez
Redakcję cyfrowego zbioru pt. „Myśli i pytania w rymach”.
Zapraszamy także do lektury wybranych tekstów pana
Kazimierza na dalszych stronach OBI.

W temacie obiadów i śniadań.
Gdy chodzi o sprawy stołowe
Polacy mają do wspominania
nie tylko królewskie obiady czwartkowe,
ale też Wałęsowe belwederskie śniadania.

4

Historycy o tym będą robić wykłady,
bo jest to temat do zbadania,
dlaczego król Staś lubił obiady,
a Prezydent Wałęsa- śniadania?

Prawdy ubierane są w zdania
i ukrywane wśród frazesów,
bo prawdy mają skrojone ubrania
na miarę czyichś interesów.
Niektóre prawdy dlatego tak zawile
są tłumaczone, bez sukcesów,
jakby prawd tych było tyle,
co różnych interesów
Zdementować się tego nie da,
potwierdza to wszak praktyka,
że prawda często ma
twarz jakiegoś polityka.

Nadaje prawdom różne twarze,
a słuchających ma za błędne owce
niejeden łgarz nad łgarze
i ludzi chce sprowadzać na manowce.
Przyglądajmy się więc maskom twarzy
pod którymi fałsz się ukrywa
i zawczasu demaskujmy łgarzy,
wtedy żaden nas nie wykiwa.

Z przymrużeniem oka
Cechy tej nie da się zatrzeć,
niezależnie jaka jest epoka
na Polskę trzeba patrzyć
refleksyjnie z przymrużeniem oka.
Dowód na to jest bezsporny
fakt, którego nie ukrywano,
że nawet "Express wieczorny"
ukazuje się tu rano
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Nie trzeba żyć na kolanach

P

rzebieg życia politycznego i społecznego w
naszym kraju, w szczególności rozwój nowych ruchów politycznych, uprawnia do postawienia tezy, że władza będzie potrzebować
wsparcia armii i służb porządkowych do zachowania integralności i bezpieczeństwa państwa.
Przypuszczam, że pełniący wówczas służbę żołnierze i funkcjonariusze również zostaną poddani następnej weryfikacji przez „nowych oburzonych”, którzy zasiądą w parlamencie i utworzą
nową władzę. O rzucaniu ludzi na kolana za to,
że uczciwie pracowali narażając swoje życie dla
dobra ojczyzny i społeczeństwa, ale pod kierownictwem „niewłaściwej”, w rozumieniu decydentów, władzy - trzeba mówić otwarcie. Trzeba
bronić nie tylko tych, co po uczciwie przepracowanych latach są emerytami czy rencistami, lecz
także aktualnie pełniących służbę żołnierzy i
funkcjonariuszy. Skoro raz w majestacie „prawa”
stworzono precedens, że można odebrać człowiekowi prawo do godnego życia, można będzie go
powielać wobec następnych pokoleń.
Zdzisław Czarnecki,
Prezydent FSSM, Honorowy Prezes ZG SEiRP.

Mimo upływu 24 lat od zmiany systemu politycznego w Polsce pracownicy służb ochrony
państwa (żołnierze i funkcjonariusze), nawet
ci pozytywnie zweryfikowani, często są poniżani, kreowane są wobec nich podejrzenia o
współpracę z obcymi służbami, odmawia się
im udziału w życiu publicznym i gospodarczym. Jest to swego rodzaju nagonka wykorzystywana wyłącznie do celów politycznych
i niemająca potwierdzenia w faktach, gdyż
przez okres prawie ćwierć wieku od przemian
ustrojowych nie odnotowano przypadków,
aby żołnierze czy funkcjonariusze podjęli jakiekolwiek zorganizowane działania przeciwko państwu czy też porządkowi publicznemu.

Obowiązki szczególne, a prawa…

Pełniący służbę żołnierze i funkcjonariusze są
osobami publicznymi, posiadającymi szczególne
prawa i obowiązki wynikające z zakresu wykonywanych zadań oraz narażania życia i zdrowia dla
dobra państwa i jego obywateli. Te prawa i obowiązki uprawniają do szczególnego rozliczania
żołnierzy i funkcjonariuszy za wykonane zadania, ale również do szczególnego ich wynagradzania. Rozliczanie nie może jednak nosić znamion zemsty politycznej i dotyczyć także rodzin
funkcjonariuszy. Jest rzeczą haniebną, gdy decydenci w sposób wybiórczy stosują procedury
ceremoniału wojskowego i policyjnego przy pogrzebach żołnierzy i funkcjonariuszy, niejednokrotnie odmawiając „asysty wojskowej lub policyjnej”.
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Zapotrzebowanie na mądre działania

Organizacją, która działa w obronie i ochronie
„emerytów policyjnych” jest Stowarzyszenie
Emerytów i Rencistów Policyjnych (SEiRP). Od
początku swojego istnienia SEiRP, poprzez podejmowane działania i inicjatywy, ewoluowało w
kierunku przewodnictwa organizacjom pozarządowym służb mundurowych. W 1999 roku było
organizatorem Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych, a na jego czele
stali nasi przedstawiciele Jerzy Żyżelewicz a następnie Zdzisław Czarnecki. To z inicjatywy ówczesnego kierownictwa SEiRP powołano w 2009
roku Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych (FSSM), która zrzesza kilkanaście organizacji.
kuteczność współdziałania opiera się na ścisłej współpracy nie tylko na szczeblu centralnym, lecz także na wojewódzkim/regionalnym.
Wypracowane przez Zarząd Federacji stanowiska
powinny być respektowane przez wszystkie organizacje - członków Federacji. Mimo że we władzach Federacji przedstawiciele Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów Policyjnych stanowią
większość, to właśnie SEiRP podejmuje niejednokrotnie działania wbrew wcześniejszym ustaleniom. Przykładem tego jest np. zakaz kontaktów z partiami politycznymi. Ta zachowawcza
postawa obecnego kierownictwa SEiRP jest często niezrozumiała, gdyż z jednej strony podczas
posiedzeń władz Stowarzyszenia deklaruje ono
swoją apolityczność i apartyjność, a z drugiej
strony informuje o kontaktach z przedstawicielami kierownictw partii politycznych – parlamentarzystami. Odnoszę wrażenie, że poklask i poparcie mają tylko te inicjatywy, których pomysłodawcą jest obecne kierownictwo SEiRP. Taka
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postawa nie zjednuje nam sojuszników wśród
innych organizacji zrzeszonych w Federacji, które określają nas mianem „hamulcowych”.
iła jest w jedności. Jestem przekonany, że
oprócz konsolidacji środowisk mundurowych
(byłych i aktualnych żołnierzy i funkcjonariuszy)
powinniśmy wyjść jak najszerzej z ofertą współpracy do innych organizacji pozarządowych. Zasada „kolega mojego kolegi jest moim kolegą”
zdecydowanie wzmocni naszą pozycję, a nasze i
ich problemy staną się wspólnymi problemami.

S

Dla nas czy przeciw nam

Zakład Emerytalno-Rentowy MSW (ZER MSW) –
organ podległy Ministrowi Spraw Wewnętrznych
zabezpieczający obsługę świadczeniobiorców
„mundurowych”, podobnie jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest jednostką organizacyjną,
powołaną
do
zabezpieczenia
interesów
„emerytów policyjnych”, zajmującą się dystrybucją świadczeń emerytur i rent, w wysokości i
na zasadach określonych w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy i ich rodzin.
W środowisku „mundurowym” funkcjonują trzy
niezależnie od siebie organy emerytalne: Wojskowe Biuro Emerytalne dla żołnierzy w MON, Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz ZER MSW dla pozostałych funkcjonariuszy.
otychczasowe obserwacje wskazują, że zarówno WBE jak i BESW podejmują działania
w interesie swoich świadczeniobiorców. Inną
rolę pełni natomiast ZER MSW. Jak wskazuje
obserwacja prac parlamentarnych to właśnie w
ZER MSW przygotowano założenia do ustawy
obniżającej świadczenia byłym funkcjonariuszom służb ochrony państwa. To również ZER
MSW jest przeciwny wydawaniu legitymacji
uprawnionym do renty rodzinnej (wdowom i sierotom).
Odnoszę wrażenie, że podejmowane
działania i inicjatywy legislacyjne lub ich blokowanie świadczą o tym, że obecne kierownictwo
ZER MSW albo nie lubi „emerytów policyjnych”
albo działa na zlecenie polityczne. Należy zdecy-
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dowanie dać odpór takim praktykom i podejmować działania zmierzające do zmiany sytuacji.

Wybory samorządowe
Jesteśmy przed posiedzeniem Zarządu Federacji,
na którym jednym z tematów będzie wypracowanie stanowiska FSSM wobec wyborów samorządowych. Dyskusja na ten temat we władzach
Federacji trwa już od dłuższego czasu. Najważniejszym zadaniem dla organizacji – członków
Federacji jest mobilizacja środowiska do udziału
w wyborach samorządowych. Do wyborów –
moim zdaniem – należy podejść różnorodnie, w
zależności od rodzaju wyborów: do samorządu
terytorialnego (rady gminy, rady powiatu, sejmików wojewódzkich) czy jednoosobowych organów wykonawczych (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast).
miejscowościach, gdzie proporcjonalnie
jest dużo mundurowych zdecydowanie powinniśmy dążyć do tego, aby przedstawiciele
naszego środowiska kandydowali na radnych.
Koledzy z organizacji wojskowych, służby więziennej i pożarników optują za tym, aby w tak
zwanych „zielonych garnizonach” wytypować z
„mundurowych” kandydatów na wójtów i burmistrzów. Inny charakter będą miały wybory do
sejmików wojewódzkich, gdzie wiodącą rolę odegrają komitety organizowane przez partie polityczne.

W

Różne tematy – jeden problem

Poruszyłem kilka tematów, wydawałoby się z
różnych dziedzin, ale cel jest jeden. W naszym
środowisku – myślę o emerytach służb mundurowych, niezależnie od formacji, w której służyli
– tkwi ogromny potencjał ludzki. Jest wielu wykształconych, posiadających ogromną wiedzę i
doświadczenie ludzi, którzy przyjęli taktykę,
siedź cicho w kącie, bo… Bo mogą cię sponiewierać. I temu my, jeszcze zdrowi i sprawni intelektualnie musimy zapobiegać. Czuję się na siłach
by o to walczyć.
Zdzisław Czarnecki

Na pomniku z okazji 50-lecia akcji Burza i Powstania Warszawskiego jeszcze pamiętano o Kresach.
Foto. do tekstu Bohdana Makowskiego na następnej stronie - przyp. JKK
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Zatracanie wartości
Kiedyś tam wyczytałem, że ludzie źli i oszu- zawodów jak: kominiarz, akrobata, ochroniarz,
ści coraz bardziej brną w zło, błądząc sami i księgowy, kreślarz a nawet… striptizer. Natodrugich na błąd wprowadzając.
miast takie cudaki, jak Rosjanie, Polacy itp. mają jedynie paszporty bezpaństwowców i do tych
am nie wiem co było przyczyna zapamięta- egzaminów przystąpić nie mogą. I oni tego zawonia tego cytatu z bądź co bądź z najstarsze- du nie mogą wykonywać. Wśród zamieszkałych
go pisma, lecz tak mi się wydaje na moją nie do na Łotwie Polaków , 12 432 osoby (tj. 3,4 %
końca świadomą kiepałę ten nasz codzienny wszystkich „nie-obywateli”, (¼ ogółu Polaków na
świat w ostatnim okresie czasu jest tak jakiś Ł o t w i e )
p o s i a d a
s t a t u s
durnowaty. Z wielką dumą zapowiedział nasz „NIEPAŃSTWOWCA” (były to osoby które na ŁoRząd i jeszcze inni decydenci, a ogólnie mówiąc twie osiedliły się po II Wojnie Światowej).
awanturnicy polityczni, że: odmówiono sprzedapewnością mógłbym rozwijać, a raczej
ży broni dla Ukrainy. Ale, te cholerne nasze polprzedstawiać moje spostrzeżenia, nazwijmy
skie „ale” daliśmy dla Ukrainy 20 milionów zło- to konkretnie antypolskie nie tylko na Łotwie, a
tych wsparcia finansowego. To ja się pytam: Ja- również na, Litwie lecz w tym wszystkim najbarka jest gwarancja, że za te obdarowane pienią- dziej jest zatrważające to, że są to, bądź co bądź,
dze Ukraina nie kupi od innego dostawcy broń? nasi najbliżsi sąsiedzi, a taka też jest Ukraina.
- aby zabijać, eliminować z życia separatystów i Przecież dla nas maluśkich ludków jest to czymś
diabli wiedzą kogo w imię swojej wewnętrznej oczywiście oczywistym, nie wymagającym jakiejpolityki - pozwolę sobie podkreślić: w imię we- kolwiek formy udowodnienia.
wnętrznej polityki. I pytanie na wskroś retoroblem jednak tkwi w tym, czy aby nie poryczne: A co nam do tego ?! Co z tego mamy, że
winniśmy przy takich kwestiach przynajmPolska wspomaga… no, sam nie wiem kogo, czy niej zgłaszać swoje wątpliwości. Historia lubi się
aby przypadkiem, tfu za głupie przypuszczenie, powtarzać. Ja pamiętam takie tam stwierdzenie,
nie jest aby zamiarem, aby oni sami między so- że jak kobieta (niech wybaczą mi nasze Koleżanbą się wymordowali?!.
ki inaczej myślące), że za pomocą płaczu, awanudzie gdzie ja żyję ? Przykładowo w Monet- tury i innych nacisków na swojego, niby to Pana
kach pod Rynem, po dawnym PGR-ze w sa- i Władcę potrafi wywrzeć nawet taką presję, że
kramencko zniszczonych blokach żyją ludzie, w dwa i dwa to jest .. pięć. Obecnie doszukałem się
jakiś sposób wykluczeni. W dwóch pokojach i podobnej analogi w zachowaniu naszych decykuchni mieszaka trzy pokolenia - wszyscy bez dentów. Te wszelkiej maści skomlenia, zastrapracy. Radością dnia codziennego jest kiedy to szania, obawy nawet w sensie fizycznym przed
Babcia (Dziadek) dostaje, od wyczekiwanego li- Putinem i jego armią chyba mają na celu doprostonosza, emeryturę. Oni nie maja nawet paru wadzić do wytworzenia swoistej psychozy strazłotych na bilet PKS-u, aby pojechać do Giżycka chu. W tym stanie rzeczy nasi specjaliści od bezw celu poszukiwania pracy. A takich popegerow- pieczeństwa zewnętrznego i tego wewnętrznego
skich wsi i osiedli w samym powiecie giżyckim też otrzymują swoisty carte blanche, aby skomjest kilkanaście.
leć o pomoc u Amerykanów.
ikanterii takiemu stanowi rzeczy dodaje fakt,
tym momencie pozwolę sobie na odmienne
że nasze naczelne Władze, bądź co bądź suzdanie w tym temacie. I jako fantasta
werennego Państwa, wspomagają inne suwe- stworzyć pragnę taką sytuację: W 1938 Anglia
renne państwo starając się o... No właśnie o czuje się zagrożona agresją Hitlera . W anszlusu
co??!!. Jeżeli staramy się zgrywać wielkiego re- Austrii, w zaborze Czechosłowacji Anglia – zuprezentanta Unii Europejskiej, to niech to będzie pełnie słusznie – widzi akcje przygotowawcze do
przynajmniej z funduszy europejskich, a nie z ataku Hitlera na Wielką Brytanię. Gdzie jest konaszych: Twoich , Moich , Naszych. W ostatecz- alicja? Francja? Ameryka? I co wtedy robią ci
ności możemy przekazać te nasz płody rolne, cwaniacy do prowadzenia wojny cudzymi rękoowoce, warzywa, których nie możemy sprzedać ma, namawiają naiwnych Polaków do zawarcia
do Rosji z powodu zwariowanych decyzji blokady Polsko-Brytyjskiego układu
sojuszniczego
unijnej. Będziemy mieli przy tym gwarancje, że z (25.o8.1939). Jak wykazała praktyka Pakt ten
jabłek nie koniecznie da się strzelać.
miał jedynie na celu, w żadnym wypadku pomoc
statni byłem na
Łotwie. Tam polsko- Polsce, a jedynie i głównie, aby Hitler zmienił
brzmiący z nazwiska były Prezydent Valdis orientację polityczną i zaatakował w pierwszej
Dombrovskis wydał, chciało by się powiedzieć, kolejności Polskę. Tak też się to wszystko odby„Ukaz” prawny (na wzór carskich) , że z 48 zawo- ło. Anglia miała czas na dozbrojenie, Hitler dodów zwiększono liczbę do 1200 wykonywanych stał trochę po pazurach. Osiągnęła Anglia swój
przez jedynie osoby, które zdały egzaminy pań- cel? - ano osiągnęła! Odbyło się to kosztem Polstwowe ze znajomości języka łotewskiego! Było ski? - a no odbyło się! Wyszliśmy na tym jak ten
by to nawet śmieszne, bowiem dotyczy to takich Zabłocki na mydle? - a no wyszliśmy! Jest to
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odpowiedni przykład nauczki? - a no jest! I co?!.
W tym momencie zadam kolejne naiwne pytanie
(może są jest to odrobinę głupawe wyciągane
wniosków): Czy ta cholerna pętla historii znowu
się nie zapętla?. Znowu nasi politycy dają się
wmanewrowywać w brutalna politykę Wielkiego
Świata. W sumie niech by to robili na swój rachunek, ale czemu czynią to naszym kosztem?
ross społeczeństwa żyjąca (niekiedy wegetująca) w tych małych ojczyznach w zasadzie
ma możliwość konfrontacji tych osądów politycznych jedynie na bazie mediów, publicznych
środków przekazu, które, co by tu nie mówić,
nie zmieniły się i nadal funkcjonują na postronku aktualnych decydentów. Być może ten stan
rzeczy doprowadza do frustracji, zobojętnienia.
Ciągle stawiane pytanie: A co mi to da? i Co z
tego będę miał?, a raczej brak sensownej odpowiedzi na nie, doprowadza, do tego, że ludzie
stają się nieufni.
ie wierzą w sprawiedliwość społeczną. Te
wzniosłe hasła: Bóg Honor i Ojczyzna są
jedynie tłem do załatwiania partykularnych interesów obecnej kasty rządzącej, która na zasadzie
fuzji stwarza możliwości dorwania się do przysłowiowego koryta ich popleczników, zauszników
i innej maści karierowiczów. Karierowiczów pozbawianych właśnie tych szlachetnych cech jak:
lojalność, prawość czy też uczciwość. W tym stanie rzeczy tradycja, historia, pozytywne wzorce z
historii nie istnieją. Bardzo często młodych ludzi
nie interesuje ta nasza powikłana historia. Być
może wynika to nawet z powielania zakłamań
historycznych, które miały miejsce w przeszłości.
zy coś się zmieniło? Sądzę, że nie. Ostatnio
na wszystkie sposoby grzmiano na temat
Powstania Warszawskiego. Były też dyskusje o
skutkach politycznych i stratach fizycznych
czynnika ludzkiego. Coraz częściej stawiane są
pytania: Czy warto było? . Jednak w tym okresie
całkowicie zapomniano o powstaniu – o operacji
„Ostra Brama” w Wilnie. w ramach działań prowadzonych przez Armię Krajową kryptonim
„Burza”. Rozpoczęła się ona 7 lipca 1944 w celu
samodzielnego oswobodzenia Wilna z rąk okupanta niemieckiego siłami AK i zgodnego z założeniami „Burzy” wystąpienia wobec Armii Czerwonej „w roli gospodarza terenu”. W ramach
działań bojowych zginęło ponad kilkuset żołnierzy AK i cywilów i wielu było rannych i internowanych przez Armię Czerwoną. Dziś temat ten
cisza No sam nie mogłem rozszyfrować dlaczego
zapomniano o takiej wzniosłej (70-tej) rocznicy.
że nasza Polska tkwi w paradoksach niech
będzie nasz lokalny przykład. Koło terenowe
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych w Giżycku w miarę upływ lat skurczyło się do kilku osób (w chwili powstania było
ich ponad 150 osób). Ci co mieli dostać odszkodowania za walkę zbrojną i polityczną po 1945
roku otrzymali je… i nie interesuje ich dalsza
przynależność organizacyjna. W konsekwencji
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nastąpiło samorozwiązanie się Koła. Ale co robić
ze sztandarem ?. Zwrócono się do Kapelana garnizonowego , aby sztandar został umieszczony w
Kościele Garnizonowym – odmówiono im. Zwrócono się do Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów, też odpowiedź odmowna. Zwrócono się do
Władz Miasta. Na każdych uroczystościach państwowych poczet sztandarowy był obecny, mimo
tego odmówiono przyjęcia sztandaru. W tym stanie rzeczy zwrócona się do nas (do Koła SEiRP w
Giżycku - przyp. JKK)!

P

roszę sobie wyobrazić, skomplikowaną polską
zawiłość tego stanu rzeczy. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych zwraca się
do Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, którym nie koniecznie było po drodze w poglądach politycznych i nawet światopoglądowych,
o przejęcie sztandaru. Taki stan rzeczy wynika,

jak to już wielokrotnie pisałem, z oceny ludzi nie
pod względem elastyczności politycznej, ale z
oceny ludzi w kryteriach uczciwy, prawy, szanowany człowiek. Jak widać udaje się nam funkcjonować w takich płaszczyznach. Co prawda
jest to takie „pyrrusowe” zwycięstwo, ale przymusza nas do dalszej aktywnej działalności. Jak
widać nawet ta nasza mini wystawa (postaram
się napisać o niej w następnym wydaniu OBI)
po części spełnia swoje przeznaczeni i aby tak
dalej.
Do następnego spotkania
Bohdan Makowski s. Władysława
Giżycko dnia 26.08.2014
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„Bóg Honor i Ojczyzna”, jakże często szafowane
hasła, które w wyniku tak częstego używania
odrobinę przybladły.
Sztandar rozwiązanego Koła Kombatantów i
Byłych Więźniów Politycznych RP
znalazł wreszcie swoje miejsce pomiędzy
pamiątkami MO i SB Powiatu Giżyckiego.
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U góry: Dokument przekazania
sztandaru.
Po lewej: Odznaka pamiątkowa Akcji „Burza”.
Po prawej: Rewers sztandaru.
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BIURO POSELSKIE
Sojuszu Lewicy Demokratycznej
POSŁANKI KRYSTYNY ŁYBACKIEJ
61-823 Poznań
ul. Piekary 17 piętro 10A
Dot. odpowiedzi sekretarza stanu pana Piotra Stachańczyka na pismo z dnia 30 kwietnia 2014 roku
(sygn. SPS-023-26119/14), w sprawie interpelacji posła na Sejm RP Pani Krystyny Łybackiej odnośnie
nieprawidłowości w prowadzonych przez Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych postępowaniach administracyjnych (odpowiedź MSW na interpelację nr 26119 ogłoszoną
25.06.2014 r. na 70 posiedzeniu Sejmu). (czytaj w OBI nr 50 - przypis JKK)

Pani Poseł, zapoznałem się z treścią odpowiedzi Pana Piotra Stachańczyka na Pani interpelację dot.
tematu jak wyżej. Mimo, że Pani nie odpowiadała na moją wcześniejszą korespondencję dot. możliwości awansowania w stopniu emerytów i rencistów policyjnych, na wzór emerytów wojskowych, to
poczuwam się do obowiązku podpowiedzieć Pani w jakim zakresie Pan Sekretarz Stanu Piotr Stachańczyk mija się z prawdą odpowiadając na Pani interpelację.
W świetle uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 stycznia 2012 r. sygn. akt
K 36/09 (wyrok-Dz.U.2012 poz. 80, wyrok z uzasadnieniem - Z.U.2012/1A/3), TK wyraźnie
stwierdza, cyt.:
„...Ponadto, wprawdzie informacja IPN, o której mowa w art. 13a ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy, ma wyłącznie charakter zaświadczenia, to nie jest ona jednak z
pewnością zaświadczeniem w rozumieniu k.p.a., ponieważ zgodnie z art. 217 § 1 k.p.a. „organ
administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie”, jeżeli są spełnione przesłanki określone w § 2 tego przepisu. Tymczasem informacja, o której
mowa w kwestionowanym przepisie, jest sporządzana przez IPN na wniosek właściwego organu
emerytalnego i przekazywana temu organowi w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, a zatem nie jest to zaświadczenie wydawane na wniosek zainteresowanej osoby, w tym
wypadku funkcjonariusza organów bezpieczeństwa PRL ...”.

Cytuję inny fragment uzasadnienia TK „...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.
Rozstrzygnięciem władczym o indywidualnych prawach i obowiązkach byłego funkcjonariusza
organów bezpieczeństwa PRL jest dopiero decyzja właściwego organu emerytalnego w przedmiocie ponownego ustalenia prawa do świadczenia emerytalnego i jego wysokości. Co więcej, to
właśnie w tym postępowaniu organ emerytalny, zgodnie 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 określonych 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 przeprowadzeniu stosownego postępowania dowodowego i podlega następnie
zaskarżeniu do sądu powszechnego...”
Pan Sekretarz stwierdza w swoim piśmie, cytuję:
„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
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stosunku do uregulowań zawartych w kodeksie. Wskazana zasada odnosi się także do spraw wynikających z zaopatrzenia emerytalnego”.
I dalej: „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)”.
Zgodnie z ustawą z dnia 18 lutego 1994 r., 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 a w niej przepisami:
Art. 34. 1. W celu ustalenia okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń pieniężnych z
tytułu zaopatrzenia emerytalnego lub ich wysokość oraz na wypłatę albo wstrzymanie tych świadczeń organ emerytalny może:
1.
wzywać i przesłuchiwać zainteresowanych, świadków oraz zwracać się do biegłych o wydanie
opinii i do innych organów o dokonanie czynności związanych z toczącym się postępowaniem;

Zakład emerytalno-Rentowy MSW ma nie tylko prawo ale także obowiązek przeprowadzić postępowanie w celu ustalenia okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń pieniężnych z tytułu
zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy. Proszę zadać Panu Sekretarzowi pytanie ile takich
postępowań ZER przeprowadził. Podpowiadam na przykładzie w ewidentnej sprawie zakwalifikowania byłych funkcjonariuszy pionów łączności do funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa. Śmiem twierdzić, że ZER żadnego takiego postępowania nie przeprowadził, mimo, że w aktach osobowych tych funkcjonariuszy znajdowały się dokumenty świadczące o przyjęciu do MO a
w roku 1990 (zmiana organizacyjna MO na Policję), do Policji rozkazami organizacyjnymi. ZER
miał dostęp do tzw. „etatów” WUSW i KWP, z których jasno wynikało, że Wydziały Łączności nigdy
nie były w strukturach Służby Bezpieczeństwa. Co robił ZER – zamiast pomagać swoim byłym
funkcjonariuszom spolegliwie wydawał nowe decyzje zmniejszające świadczenia emerytalne.
Pan Sekretarz powołuje się na pierwszeństwo przepisów ustawy emerytalnej nad przepisami k.p.a.,
i cytuje przepis zobowiązujący ZER-y do prowadzenia postępowań ale nie sprawdził jak ZER-y tą
dyrektywę realizują.
Cytuję za Panem Sekretarzem:
„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”.
Nieważne jest, że w aktach osobowych funkcjonariuszy pionów łączności znajdowały się dokumenty świadczące, że byli funkcjonariuszami MO/Policji. Ważne co IPN napisał tendencyjnie w kilku
zdaniach łamiąc kręgosłupy uczciwych ludzi i pozbawiając ich części należnych świadczeń. Dla
ZER ważniejsza jest opinia organu inkwizycyjnego jakim jest IPN aniżeli przepisy ustaw i stan faktyczny.
Pani Poseł, proszę zadać Panu Sekretarzowi pytanie dlaczego dopiero po 4 latach wprowadzenia
ustawy o zmianie 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, tj. tzw. ustawę „deubekizacyjną” (Dz.
U. z 2009 r., Nr 24, poz. 145 ), ZER-y wysłały do IPN akta osobowe funkcjonariuszy pionów łączności. IPN szukał pretekstów dla potrzeby swojego istnienia.
Proszę przeczytać poniższy cytat z pisma pana Sekretarza i zauważyć ile w jego treści jest sprzeczności:
„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
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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”.
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. Nieważne więc co faktycznie znajdowało się w aktach osobowych funkcjonariuszy. IPN jest świętą krową i broń boże sprzeciwić się jej wypocinom.
ZER nie jest w takim razie faktycznie związany treścią art. 34 ustawy emerytalnej. Trzeba człowieka skrzywdzić i jak ten zaprotestuje w formie prawnej dopiero ZER może zobaczyć co faktycznie w
tych aktach osobowych się znajduje. Według ZER przepisu art. 34 ustawy emerytalnej nie można
stosować przed wydaniem krzywdzącej decyzji zmniejszającej emeryturę – kuriozum.
Pan Sekretarz z rozbrajającą szczerością stwierdza:
„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”.
Jakie to nowe istotne dla sprawy okoliczności mógł wnieść świadczeniobiorca, o których nie wiedziałby ZER. Podpowiem – świadczeniobiorcy żądali kopii akt osobowych z IPN i te same dokumenty, które miał ZER załączali do kat sądowych (wiele wygranych spraw przez emerytów policyjnych
w Sądach Pracy i Ubezpieczeń Społecznych).
Sumując, należy stwierdzić, że Pan Sekretarz Stanu – Piotr Stachańczyk w odpowiedzi na Pani interpelację napisał jak być powinno, a nie jak jest w rzeczywistości.
Jerzy Krawczyk
Wiceprezes ZG SEiRP
Przewodniczący Komisji Prawnej

Jaka integracja?
W Statucie Naszego Stowarzyszenia nie użyto
słowa „integracja”, chociaż treści zawarte w
„Postanowieniach ogólnych” i „Celach stowarzyszenia”, jasno i wyraźnie opisują zasady i kierunki działań mających na celu integrację właśnie. Bez użycia tego wyrażenia osoby stowarzyszone w SEiRP wiedzą, że ustawodawca miał na
uwadze integrację środowiska służb mundurowych i ich rodzin.
Co istotne, w tekście Statutu, jak w dotychczas
wydanych decyzjach Prezesa ZG SEiRP, jak i w
uchwałach Zarządu Głównego nie zakazuje się
ale też i nie zaleca, integracji środowiska służb
mundurowych ze środowiskiem „cywilnym”, by
tak dla uproszczenia określić „nie mundurową”
część społeczeństwa. Integrację z „cywilnymi”
organizacjami i stowarzyszeniami pozostawiono
niedookreśloną bez jakichkolwiek sugestii do
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prowadzenia jej, czy pomijania.
Sposób zarządzania służbami mundurowymi w
latach minionych, postawił wyraźny mur odgradzający je od reszty społeczności. Z jednej strony była pogłębiająca się nieufność i wyobcowanie, a nawet ostracyzm drugiej.
Czasy obecne zmieniły obopólne nastawienie.
Mundurowi integrując się środowiskowo powinni także „wchodzić” w środowisko „cywili”.
Wspólne działania, organizowanie wspólnych
imprez z organizacjami najczęściej pozarządowymi prowadzą w sposób naturalny do zwiększenia aktywności emerytów i rencistów policyjnych, pozwala im wyrwać się też z „zaklętego
kręgu” byłych służb mundurowych. Pozwala na
poszerzenie kontaktów i inne spojrzenie (z boku) na integrację środowiska służb mundurowych.
(Ciąg dalszy na stronie 13)
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(Ciąg dalszy ze strony 12)

Jaka integracja? cd.
Zarząd Wojewódzki SEiRP w Olsztynie, członkowie Koła w tym mieście, już od lat biorą udział w
cyklicznych wędrówkach po mieście i całej Warmii i Mazurach. Organizację i przewodników
zapewnia Ratusz i PTTK wystarczają więc jedynie dobre chęci i nieco kondycji (poprawiającej
się z wycieczki na wycieczkę), by poznać nowych
ludzi, by zobaczyć nieco więcej niż widać przez
okno z fotela przed odbiornikiem TV.

Zapraszam więc PT Czytelników do obejrzenia
zdjęć z sierpniowych wspólnych eskapad emerytów policyjnych i cywilnych. Więcej zdjęć, całe
albumy, można obejrzeć w sieci pod linkiem:
h t t p s : / / p l u s . g o o g l e . c o m /
ph o t o s / 1 0 5 7 9 9 2 75 0 46 0 6 38 0 14 3 0 / a lb u m s ?
banner=pwa&hl=pl

- wystarczy skopiować i wkleić w przeglądarkę.
Podsumowując: Sądzę, że już czas wyjść poza
własne opłotki, poznać nowych ludzi, dać się
poznać innym, pokazać ile jesteśmy warci.
Jerzy K. Kowalewicz

Olsztyńskie szpitale.
Każda z wycieczek, tak jak i ta po szpitalach Olsztyna
upamiętniana jest stosownym znaczkiem-plakietką z
datą wycieczki i symbolicznym obrazkiem. Na plakietce obok, pokazano najstarszy szpital w mieście, . zwyczajowo zwanym Szpitalem Mariackim a oficjalnie
noszącym im. Kopernika. Szpital z końca XIX wieku
wybudowano z kaplicą stanowiącą z nim architektoniczną całość. By ułatwić chorym uczestniczenie w
mszach architekt zaprojektował piętrowe „chóry” do
których wejścia znajdują się z każdej kondygnacji
szpitala. (foto obok).
Zwiedziliśmy kilkanaście szpitali, oczywiście nie ich
„lecznicze” wnętrza, gdyż tematem była historia budowy i architektura budowli.
Z ciekawostek dostarczonych przez przewodników
warto odnotować, że wojskowym komendantem szpitala MSW był swego czasu ojciec dosyć znanego w
pewnych środowiskach Bronisława Wildsteina, a willa
w której mieszkał nieletni Bronek stoi do dzisiaj przy
ul. Radiowej.
W szpitalu gruźliczym, w Olsztyńskim Lesie Miejskim
złożył wizytę Adolf Hitler podziwiając jego zalety kurowania gruźlicy przez leżakowanie na werandach niczym w „Czarodziejskiej Górze” Tomasza Manna.
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Olsztyńskie wieże.
Olsztyn wieżami stoi, można rzec. Jak widać na
górnej panoramie. Oczywiście, że najwięcej ich
to tzw. przykościelne, innych jednak też nie
brakuje. Tych najbardziej użytkowych, wież
ciśnień jest kilka. Jedne jeszcze służą miastu ,
inne zmieniły przeznaczenie na muzea (np. kolejnictwa (foto na dole strony), obserwatorium
astronomiczne), czy lokale gastronomiczne.
Obok na foto jedna z najbardziej „użytkowych”
wieża, symbol miasta: zegarowa wieża ratusza
miejskiego. To na tej wieży, jeden z urzędujących prezydentów Olsztyna, w romantycznym
nastroju oglądał gwiazdy z osobą towarzyszącą
płci przeciwnej. Fakt ten doprowadził zresztą do
jego odwołania z funkcji włodarza miasta w drodze referendum przed kilkoma laty. Z przy wieżowego balkonu (strzałka) w południe niewidomy trębacz wygrywa pieśń Feliksa Nowowiejskiego, hymn „O Warmio moja miła”.
Zasłaniając się brakiem miejsca nie publikuję i
nie opisuję kilkunastu innych wież i wieżyczek,
masztów antenowych radia, telewizji itp.. Zresztą w każdym z miast wież różnego rodzaju jest
mrowie, ale trzeba kogoś kto zwróci nam na nie
uwagę, wtedy je zauważamy i dostrzegamy ich
piękno, czujemy że to nasze miejsce na ziemi,
że to nasze Miasto.

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr. 8(52) 2014

14

Godz. 12.00 Zasłuchana, w „O Warmio mo-

ja miła!”, zapatrzona w balkon ratuszowej wieży i artystę muzyka ukrytego za pelargoniami,
kilkudziesięcioosobowa grupa emerytów i ich
rodzin na pl. Jana Pawła II przed głównym wejściem do siedziby władz miasta. Zwyczajowo,
po każdym odegraniu „hejnału” muzyk nagradzany jest oklaskami osób przechodzących w
tym czasie poniżej balkonu. Ten wyraz uznania
jest bardzo dla niego ważnym, jak dowiedziałem się w rozmowie z nim.
Obok paw! W stereo i w kolorze „wypchany” i
zakonserwowany, otrzymał drugie życie. Pełni
reprezentacyjną
funkcję
na
wystawie
„porcelany ornitologicznej” pomieszczonej w
baszcie Zamku Olsztyńskiego. Sala wystawowa
jest tak usytuowana, że każdy kto „wraca” ze
szczytu baszty ma szansę tego pawia obejrzeć.
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Bitwa pod Tannenbergiem

23 sierpnia, dwoma autokarami szukaliśmy

śladów I Wojny Światowej, a właściwie tzw. w
historiografii niemieckiej. II Bitwy pod Tannebergiem. W dniu kiedy wracającą 100 lat temu
spod Gąbina rozbitą armię niemiecką przejął
gen. Hindenburg. Na dolnym zdjęciu wzgórze
205, nieopodal wsi Orłowo, - 23.08.1914 r.,
miejsce pierwszej potyczki Hindenburga i dowodzącego rosyjską armią „Północ” gen. Samsonowa. Wynik kilkudniowej walki pod Tannebergiem znamy. Samsonow zastrzelił się, ale dowódca rosyjskiej armii „Południe” Paweł Renenkampf przeżył i zmarł w niesławie.
Wygrana bitwa nie była ostatnią w I WŚ, która
zakończyła się ostatecznie klęską Wilhelmińskich Niemiec i Traktatem Wersalskim (1918) użytym jako jeden z pretekstów do kolejnej Wojny Światowej wywołanej przez Niemców otumanionych fanatyzmem Hitlera
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W

ielka Wojna kosztowała dużą ilość ofiar, po obu stronach hekatomba
zaowocowała cmentarzami rozsianymi po całej powierzchni Warmii i
Mazur. Charakterystycznym znakiem tamtych czasów są wojskowe cmentarze, na których można rzec, ramię w ramię, śpią snem wiecznym żołnierze
wrogich sobie armii. Tak jest w miejscu pierwszej potyczki pod Orłowem
(Orlau), tak jest w Łynie i w Sudwie. Tak też jest przy wjeździe (od Olsztynka)
do Olsztyna, gdzie na wzgórzu, pod symbolicznym krzyżem pomnikiem, zakończyliśmy całodzienną wycieczkę.
Na zdjęciu u góry strony widać dziurę w ziemi blisko Olsztynka i Sudwy. To
pozostałość po Mauzoleum marszałka Hindenburga, pokazanym we wcięciu
czarno-białym. W ten sposób propaganda niemiecka czciła pamięć zwycięzcy w bitwie
„przywracającej honor” po klęsce 1410 roku.
Mauzoleum opróżnione ze zwłok marszałka wysadzono w 1944 roku, a pozostałości rozebrano i
użyto na różne przedsięwzięcia budowlane. Granitowe płyty monumentu zostały np. użyte na
cokół pomnika „Wdzięczności Armii Czerwonej”
w Olsztynie, zwany dzisiaj „Szubienicami”.
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Rowerami do Stoczka Klasztornego
14 czerwca 2014 roku dwanaścioro koleża-

nek i kolegów z lidzbarskiego Koła SEiRP stawiło
się na zbiórce przy stadionie miejskim w celu
uczestniczenia w zaplanowanej na ten dzień wycieczce rowerowej. Liczba uczestników nie była
imponująca ale być może tyle osób poczuło się
na siłach by zmierzyć się z dystansem ok.20
kilometrów (w obie strony) do Stoczka Klasztornego, który był głównym celem wycieczki.
Wycieczka rowerowa dla bezpieczeństwa jej
uczestników przebiegała po drogach polnych,
szutrowych. Bez niespodzianek i awarii cała grupa w niedługim czasie dotarła do celu podróży.
Stoczek Klasztorny, to Sanktuarium Maryjne
powstałe w połowie XVII wieku. Początkowo w
klasztorze osiedlili się bernardyni. Od 1957 r
opiekę nad Sanktuarium sprawują Księża Marianie. W latach 1953-54 klasztor był miejscem
odosobnienia Prymasa Polski ks. kard. Stefana
Wyszyńskiego. Aktualnie w Stoczku mieści się
muzeum a właściwie Izba Pamięci poświęcona
Prymasowi 1000-lecia.
Uczestników wycieczki przyjął Kustosz tego
miejsca. Zapoznał z historią Sanktuarium i
okresem pobytu w nim kard. S. Wyszyńskiego.
Koleżanki i Koledzy z Koła SEiRP mieli możliwość zwiedzenia wszystkich miejsc naznaczonych dziejami historii Stoczka Warmińskiego.
Po powrocie do Lidzbarka-Warmińskiego wycieczkowicze mieli okazję zregenerować nadwątlone siły poczęstunkiem przysmaków z grilla (i
innymi specjałami) przygotowanymi na działce
rekreacyjnej przez kol. Gerarda Wichowskiego i
Darka Balińskiego oraz ich małżonki. Trzeba
powiedzieć, że ta część imprezy trwała znacznie
dłużej niż sama wycieczka rowerowa.
Tekst: Lucjan Fiedorowicz
Zdjęcia: Dariusz Baliński

Fot.1.Uczestnicy wycieczki rowerowej do Stoczka
Klasztornego 14.06.2014
Foto.: 2,3-4.Zwiedzanie klasztoru i izby pamięci
ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.
Fot.5.Odpoczynek po wycieczce.
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Lidzbarskie Święto Policji

25 LIPCA 2014 ROKU w Komendzie Powiatowej
Policji w Lidzbarku-Warmińskim obchodzono
święto 95 rocznicy powstania Polskiej Policji
Państwowej. Uroczystości związane z obchodami
tego jubileuszu poprzedziła Msza Święta o godzinie 10.00 w kościele Pod Wezwaniem Krzyża
Świętego odprawiona przez ks. dziekanakapelana, Jerzego Rożentalskiego. Następnie o
godzinie 12.00 na placu przed gmachem KPP
odbył się uroczysty apel w którym wzięli udział
policjanci głównie odznaczeni i awansowani,
pracownicy cywilni oraz goście zaproszeni przez
Komendanta Powiatowego Policji w LidzbarkuWarmińskim insp. Tomasza Kamińskiego, jak i
osoby przybyłe z własnej inicjatywy.
Po przyjęciu meldunku insp. Tomasz Kamiński
w krótkim wystąpieniu zapoznał zebranych z
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osiągnięciami jednostki którą kieruje. Wspomniał też o problemach i zadaniach. Kończąc
wystąpienie Komendant złożył życzenia całej
załodze KPP, pozdrowił też emerytowanych policjantów podkreślając, że jest to również ich
święto. Wiele ciepłych słów przy okazji składanych życzeń i gratulacji miejscowi policjanci
usłyszeli od przybyłych na uroczystości przedstawicieli lokalnych instytucji państwowych i
samorządowych.
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych podczas lidzbarskich uroczystości reprezentowane było przez prezesów zarządu Koła
Dariusza Balińskiego i Lucjana Fiedorowicza.
Tekst i zdjęcia: Lucjan Fiedorowicz
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Komu teraz należy się zasiłek opiekuńczy
Jeszcze tylko dwa tygodnie (do 15 września
br.) zostały na złożenie wniosku o wypłatę
zaległych zasiłków dla opiekunów dorosłych
niepełnosprawnych. Jeśli opiekun się spóźni,
pieniądze przepadną.
KATARZYNA KLUKOWSKA
Zaległy zasiłek wraz z ustawowymi od- setkami
wypłacany jest za okres od l lipca 2013r. do l4
maja 2014r. Gdy po tej dacie opiekun nadal
spełnia warunki do otrzymywania świadczenia,
będzie dostawał co miesiąc 520 zł.
OBOWIĄZUJE KOLEJNOŚĆ
Przykład. Pan Tomasz zajmował się niepełnosprawną 91-letnią babcią i pobierał zasiłek opiekuńczy. Po 1 lipca 2013 r. stracił do niego prawo. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, uznający odebranie opiekunom pomocy za bezprawne,
dał mu nadzieję, że otrzyma zaległe pieniądze.
Urząd gminy jednak odmówił. Uznał, że staruszka ma dzieci, a skoro tak, to ich obowiązek opieki nad matką wyprzedza obowiązek alimentacyjny wnuka.
Mówi o tym artykuł 129 par. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (krio): „Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych [rodzice, dziadkowie]
przed wstępnymi [dzieci, wnuki], a wstępnych
przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych
lub wstępnych - obciąża bliższych stopniem
przed dalszymi”.
Wnuk może dostać pieniądze za opiekę nad
babcią dopiero wtedy, gdy dzieci staruszki nie
żyją lub nie są w stanie uczynić zadość swemu
obowiązkowi, albo gdy uzyskanie od nich na
czas pomocy jest niemożliwe lub połączone z
nadmiernymi trudnościami. Reguluje to art. 132
krio. Pan Tomasz przekonywał urzędników, że
jego matka i jej rodzeństwo sami mają problemy
ze zdrowiem, brakuje im sił, by zajmować się
babcią, ale nie przedstawił na to żadnych zaświadczeń.
ZASIŁEK DLA ROLNIKA
Przykład. Pani Janina mieszka na wsi. Razem z
mężem prowadzą 10-hektarowe gospodarstwo
rolne. W czerwcu tego roku ojciec pani Janiny
przeszedł udar mózgu. Jest częściowo sparaliżowany i niezdolny do samodzielnej egzystencji.
Kobieta zabrała go do siebie i złożyła wniosek o
zasiłek opiekuńczy. Otrzymała odpowiedź, że
aby otrzymać świadczenie, musi zrezygnować z
pracy w gospodarstwie, a co za tym idzie - z
ubezpieczenia KRUS.
Pani Janina uznała to za skandal.
Niestety, takie mamy prawo. Obowiązujące od
15 maja 2014 r. przepisy mówią wyraźnie, że
przyznanie rolnikom, ich małżonkom i domownikom prawa do zasiłku opiekuńczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego zależy od tego, czy złożą oni w swoim
urzędzie gminy oświadczenie:
 w przypadku rolników - o zaprzestaniu pro-
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wadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;

 w przypadku małżonków rolników i domow-

ników - o zaprzestaniu prowadzenia przez
nich gospodarstwa rolnego lub wykonywania
pracy w tym gospodarstwie.
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.
Jeśli opiekun stara się o wypłatę zaległego zasiłku, urząd może też zażądać oświadczenia
wstecz, czyli za okres od 1 lipca 2013 r.
Gdy rolnik, jego małżonek łub domownik złoży
takie oświadczenie, automatycznie „wypada” z
systemu ubezpieczenia emerytalnego i zdrowotnego KRUS. Jeśli wyłączenie obejmie miesiące
wstecz, może to oznaczać konieczność zwrotu
przyznanych w tym czasie świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.
KRUS informuje dalej, że gdyby z zasiłku dla
opiekunów, specjalnego zasiłku opiekuńczego
lub świadczenia pielęgnacyjnego chciał skorzystać rolnik, który jest jedynym właścicielem gospodarstwa, to złożenie oświadczenia o zaprzestaniu pracy na roli jest równoznaczne z utratą
ubezpieczenia KRUS dla domowników pracujących w tym gospodarstwie.
Rolnikowi, który zrezygnował z prowadzenia gospodarstwa, by sprawować opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, zostanie opłacona
składka ZUS. Konsekwencje zmiany ubezpieczyciela mogą być jednak takie, że nie dostanie
emerytury z KRUS, bo nie uzbiera 25 łat składkowych uprawniających do wypłaty świadczenia.
Kwestie prawne dotyczące świadczeń dla rolników reguluje: art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia
2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2014 r„ poz. 567), art. 7b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U z 2013 r„ poz. 1456, z późn.
zm.), art. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o
ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U z
2013 r., poz. 1403 zpóźn.zm.).
BIERZESZ RENTĘ,
NIE DOSTANIESZ ZASIŁKU
Przykład. Pani Małgorzata od lat brała zasiłek
opiekuńczy na chorą matkę. Podobnie jak tysiące innych opiekunowi lipca 2013 r. straciła do
niego prawo. Nie czekając na wyrok Trybunału i
reakcję rządu, wystarała się o rentę inwalidzką
dla siebie. Bierze ją od lutego tego roku.
Gdy okazało się, że zaległe zasiłki będą zwracane, pani Małgorzata złożyła w swoim urzędzie
gminy wniosek o wypłatę pieniędzy. Dostała odmowę, bo jak powiedziano nam w gminie – nie
można pobierać równocześnie dwóch świadczeń.
Jeśli ktoś ma prawo do renty lub emerytury, nie
dostanie zasiłku dla opiekuna.
Pani Małgorzata nie jest jedyną, której odmówiono wypłaty zaległego świadczenia. Wielu opieku(Ciąg dalszy na stronie 21)
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(Ciąg dalszy ze strony 20)

nów w całej Polsce jest odprawianych z kwitkiem. Spora część z nich odwołuje się do samorządowych kolegiów odwoławczych (SKO). Wielu
kolegia przyznają rację. Dzieje się tak w sytuacji,
gdy o zasiłek stara się jedno z małżonków. Odmowa gminy jest w tym wypadku niesłuszna.
Nie mają racji też te urzędy, które odmawiają
wypłaty świadczenia za zaległy okres od 1 lipca
2013 r. do 14 maja 2014 r. na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego po 15
maja tego roku. Taki wywiad ma znaczenie na
przyszłość, nie odnosi się zaś do sytuacji z przeszłości

ba dołączyć zaświadczenie o dochodach, na które składają się dochody małżonka, pozostających na utrzymaniu dzieci w wieku do 25 lat, a
także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, ale
legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje im świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy. Do
członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka
pozostającego w związku małżeńskim, a także
pełnoletniego dziecka posiadającego własne
dziecko.
Osoba wymagająca opieki powinna przedstawić
swój dochód (renta, emerytura), dochód współmałżonka lub osoby, z którą wspólnie wychowuje dziecko, oraz dochody pozostających na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 lat.
Obliczając dochód, stosuje się te same przepisy,
które służą ustalaniu prawa do zasiłku na dziecko. Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawany
jest na czas trwania okresu zasiłkowego, który
rozpoczyna się 1 listopada, a kończy 31 października następnego roku kalendarzowego.
Opiekun, który stara się o to świadczenie, będzie
musiał co roku składać nowy wniosek o jego
przyznanie. Pod uwagę będą brane dochody rodziny opiekuna i podopiecznego osiągnięte w
roku poprzedzającym okres zasiłkowy.

ZASIŁEK NIEPRZECHODNI
Przykład. Pan Krzysztof opiekuje się dwojgiem
niepełnosprawnych rodziców, ale zasiłek opiekuńczy pobierał tylko na matkę. Przepisy bowiem nie dopuszczają możliwości, by pobierać
świadczenie na dwie osoby.
1 lipca ubiegłego roku stracił prawo do pomocy.
Dwa miesiące później matka zmarła. Pan
Krzysztof nadal zajmuje się niepełnosprawnym
ojcem.
Gdy pojawiła się możliwość odzyskania zaległych
pieniędzy, mężczyzna złożył wniosek o wypłatę.
W uzasadnieniu napisał, że mimo śmierci matki
nadal jest opiekunem ojca. Urząd jednak odmówił, bo decyzja o przyznaniu świadczenia dotyczyła matki, nie ojca.
Warunek trzeci to obowiązek alimentacyjny i
Kolegium odrzuciło jego odwołanie.
brak własnych dochodów z tytułu renty lub
emerytury.
KOMU SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
Przykład. Karolina mieszka z 81-letnią babcią,
„Nowi” opiekunowie dorosłych niepełnosprawnad którą sprawuj e opiekę. Kobieta ledwo chonych mogą się starać o specjalny zasiłek. Jest
dzi, ma zaćmę, głuchotę, miażdżycę i wiele inon w tej samej wysokości co stary (520 zł mienych schorzeń.
sięcznie), ale żeby go dostać, trzeba spełnić kilka
Pod rządami starych przepisów ustawy o świadrestrykcyjnych warunków.
czeniach rodzinnych Karolina pobierała zasiłek
Pierwszy to rezygnacja z zatrudnienia
dla opiekuna. Od 1 lipca 2013 r. go straciła,
Przykład. Pani Irena od lat nie pracuj e. Utrzy- więc gdy pojawiła się możliwość ubiegania się o
mywała się z zasiłku opiekuńczego na chorego zwrot zaległego świadczenia, bardzo się ucieszyojca i jego skromnej renty. Ojciec niedawno ła. Złożyła wniosek.
zmarł, świadczenie wygasło, a pani Irena została I dostała odmowę. Urząd gminy napisał, że zasiz niepełnosprawnym, chorym na schizofrenię łek jej się nie należy, bo babcia ma córkę, czyli
bratem. Złożyła więc wniosek o przyznanie zasił- matkę Karoliny. Tyle że kobiety od lat nie utrzyku opiekuńczego, tym razem na brata. Urząd mują ze sobą kontaktów. Gmina o tym wie, bo
odmówił, bo pani Irena nie zrezygnowała z za- przeprowadziła wywiad środowiskowy. Do tego
trudnienia, jako że od lat jest bezrobotna. Jed- matka Karoliny opiekuje się drugą z córek, która
nocześnie kobietę poinformowano, że powinna jest psychicznie chora. Choćby chciała, nie da
spróbować ponownie złożyć wniosek w styczniu rady sprawować opieki nad dwoma niepełno2015 r. Dlaczego właśnie wtedy? Zgodnie z sprawnymi osobami w rodzinie. Czy Karolina
obietnicą parlamentarzystów od nowego roku jest bez szans na zasiłek?
przepisy mają się zmienić w taki sposób, że tak- Jedno, co można jej doradzić (bez gwarancji poże osoby bezrobotne, które sprawują opiekę nad wodzenia), to opisanie całej sytuacji (złe relacje
niepełnosprawnym bliskim, będą się mogły ubie- między matką a córką, obecność drugiej osoby
gać o pomoc.
niepełnosprawnej w rodzinie) i złożenie pisma do
miejscowego ośrodka pomocy społecznej. DoWarunek drugi to dochód.
Nie może przekraczać ustawowego kryterium brze, gdyby matka Karoliny się pod nim podpi623 zł netto na osobę miesięcznie. Przy czym sała.
bierze się pod uwagę zarówno dochody opiekuna, jak i podopiecznego.
Do wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy trze-
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Źródło:
Gazeta Wyborcza, piątek, 29 sierpnia 2014
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Kazimierz Otłowski

„Rzeczywistość
w barwach
Zalew głupoty
z głupcami społeczeństwo wciąż
się boryka,
co w różnych dziedzinach do
chodzą do szczytu
i bezskuteczna jest krytyka,
choć głupota tych facetów sięga
zenitu.
Gdzie Eldorado?
Choć rzeczywistość skrzeczy,
niektóra wygląda blado,
to nikt nie zaprzeczy,
że w reklamie jest Eldorado.
A głupota wciąż kroczy.
Głupota od wieków rozkwita,
w umysły ludzkie się wbija
cierpi na nią plebs i elita
i rządzących też nie omija.
Dyplomowana głupota
Gdy wyedukowany idiota
dyplom uczelni dostaje,
wtedy jego głupota
dyplomowaną się staje.

Co warto?
Kto naiwnie uważa,
że ucywilizuje
na tarapaty się naraża
i cierpiał będzie zgryzotę.
Głupoty utrwalone
Wszelkie podobizny ludzkie
mają,
zwłaszcza ubrane w szaty
mądrości i unaukowione.
Najbardziej jednak ludzkich
głów się trzymają
różna idiotyzmy historycznie
utrwalone.
Jedna z ludzkich słabości
Ludzie do głupca maja słabości.
Nawet mądrzy z tego sprawy
sobie nie zdają
i zdarza się, iż w imię mądrości
płodzą głupoty i je powtarzają.

Gdy idzie starość…
W relacjach ludzkiego wieku i
rozum brak i jedności.
Jest w tym jednak jakaś
Głupota upubliczniona
prostota.
Gdy głupota w czyjejś głowie się Jednym, jak przybywa lat, to i
skrywa
mądrości,
temu szkodzi, co tę głowę nosi. innym zaś na starość dopada
Dla innych staje się wtedy
głupota.
szkodliwa,
jeśli jej nosiciel urzędowo ją
Po co łeb?
głosi. Stwórca głowę człowiekowi po
to dał,
Tylko takie sobie pytanie.
by rozum jego miejsce miał
Czy Polska jest zdolna
a on by głupot nie płodził
do cywilizacyjnego skoku,
i po rozum właśnie do głowy
obarczona tysiącletnim
chodził.
zaściankowym spadkiem,
gdy mądrych czynów nie ma
Kolejne rozdziały
natłoku,
W Polsce brak rozsądku
głupoty zaś zawsze bywa
sprawia kłopoty.
pod dostatkiem.
Zawsze więc głupie rzeczy
się działy
Objawienie bzdur
i tak do dziejów polskiej głupoty
U ludzi już nie wzbudza
wciąż dopisujemy kolejne
to zdziwienia,
rozdziały.
iż wielu ma własną bzdurę do
objawienia,
„Modna bzdura”
gdyż ona bardziej niż prawda
Moda w coraz nowe dziedziny
jest przyswajana,
się wdziera,
Zwłaszcza jak owa bzdura jest
nawet międzyludzkiej komunipiramidalna. kacji nie ominęła.
Tu właśnie „modna bzdura”
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swoje panowanie rozpościera
wieloma ludźmi już całkowicie
zawładnęła.
Sidła głupoty
Człowiek od dzieciństwa wychowany jest do poddaństwa.
Czy życie jego jest krótkie,
czy długie,
to wciąż wpada w sidła głupoty
lub draństwa,
albo w pułapkę, gdzie jedno
i drugie.
Z jakiej gleby?
Głupoto! Głupoto!
Z jakiej wyrastasz gleby?
Dlaczego ona zawsze
dla ciebie żyzna?
I choć rośniesz bez ludzkiej
potrzeby
wciąż jest widoczna
twoja tężyzna.
Zdecydowany bezkrytycyzm.
Niejeden już profesor
na głupoty sobie pozwalał.
Według pewnego profesora w
Polsce żyje się „fantastycznie”
zapytany „Czy Pan nie oszalał?”
Nie - odpowiedział
zdecydowanie bezkrytycznie.
Pieczenie na tragedii.
W każdej nacji i epoce bywają
mądrale, niegodziwcy
i nie jeden głupiec,
co największą nawet tragedie
wykorzystują
tak, by swoją, przy tym,
pieczeń upiec.
Potyczki z głupotą
Ludzi nękają potyczki
z głupotą.
Nierzadko mądrzy klęski
tu ponoszą,
a zwycięstwo pozostaje tylko
ich tęsknotą.
Głupcy zaś często się panoszą.
Rodzaje głupoty.
Głupota ma liczne
rozgałęzienia.
Pod różnymi postaciami
jest znana,
więc żadna z nich nie budzi
zdziwienia,
czy to zwykła, urzędowa,
czy nawet dyplomowana.
Kazimierz Otłowski
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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: Pomnik poległego w Bitwie Tanneberskiej
Gen. Aleksandra Samsonowa
Okładka tylna: Zamek Olsztyński
Taras z tablicami Mikołaja Kopernika
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