MIESIĘCZNIK ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W OLSZTYNIE

Kowalewicz
- Od Redakcji

Makowski
- o dziwnym świecie

Ostrowska

- o ataku na emerytury

Trzeciecki

- o dezubekizacji

Kostrzewski
Miączyński
- o rewolucji
w emeryturach
o emeryturach
minimalnych

Kaźmierski
- o zebraniu w Gdyni

Fiedorowicz

- o Święcie Kobiet w
Lidzbarku Warm.

Górski

- o „srebrnym” jubileuszu w Lubartowie

Znaniecki

- o świętowaniu Dnia
Kobiet w Słupsku

Bajurski

- o walnym zebraniu w
Sochaczewie.

Jakby patrzeć, czy oceniać real jest zbyt szary
Kiedy w światach równoległych błyszczą laury chwały.
Kiedy nawet w wodzie burych drzew odbicie
Jest cudniejsze niż realne, rzeczywiste życie.
Gdy codzienność skrzeczy, tu za każdym rogiem
W wyobraźni jej skrzek ginie, w niej każdy jest Bogiem.
Czyż więc w rojeń światy uciec nieprzytomnie
Czy też żyć codzienną troską o Ciebie i o mnie.
Pytań takich setki co dzień stawiamy uparcie
Z odpowiedzią są problemy, kłopoty ze wsparciem.

Borowiński

- o walnym zebraniu w
WSPol

Predoń

- o pasji Bogdana
Michalaka

Otłowski
JKK

- o polityce w barwach
słów i rymów.

Od Redakcji
Tematem wiodącym, nicią przewodnią,
tego wydania OBI są emerytury. Emerytury mundurowe i cywilne, ich wysokość
przewidywana i zabiegi wokół nich mające na celu łożenie jak najniższych kwot,
by zobowiązania Państwa w tym względzie wypełnić. Bezspornym jest przecież
przekonanie, że ta, w sumie, bezproduktywna część społeczeństwa otrzymuje za
duże beneficja państwowe , nie dając z
siebie właściwie nic, oprócz tego, że żyje i
„ładnie pachnie” tylko.
Nie pierwszy raz już emerytury, nie tylko
mundurowe, były ratunkiem dla złego
dysponowania państwową kasą, na tyle
prawnie złym, że trzeba było zwracać
obcięte bezprawnie kwoty. Ale to już było… Było, kiedy Państwo przyznawało się
do błędnych ustaw i rekompensowało
zaniżane bezprawnie emerytury.
Jak Szanowni Państwo zorientujecie się,
po publikowanych tekstach, z emeryturami mundurowymi nie jest, ot tak sobie, OK. Przecieki, mniejszym czy większym strumieniem zalewające portale i
papierowe media, nie pozostawiają żadnych wątpliwości: Tajnie i nocnie zaczyna się praca nad zmianą wysokości emerytur i rent mundurowych. Tym bardziej
niepokoją zapewnienia ministra MSWiA,
że „w tej chwili nie są prowadzone…”
prace przy zmianach ustaw emerytalnych policji i innych służb. Niepokoi, po
pierwsze: użycie określenia: „w tej chwili”, a po drugie: fakt że w rządzie PiS są
ministrowie, którzy jeszcze za poprzedniej ekipy rządzącej, proponowali obniżki
emerytur. I co, raptem przestali się tym
zajmować? Przestało ich interesować pognębienie służb „wysługujących się PRLowi”?
Nie wiem, czy ktokolwiek w takie
„zapewnienia”, jakie otrzymał przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policji pan Nems, - (str.
7/8) uwierzy. Sądzę, że i pana przewodniczącego takie „zapewnienie” nie przekonało.
Z tego, co powyżej wyłuszczyłem, wynika
wyraźna potrzeba reakcji obronnej.
Obronnej w tym sensie, że godzenie się
na karanie obcięciem emerytur mundurowcom „skażonym służbą w PRL” i tylko
z powodu tej służby nie znajduje, póki
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co, w polskim prawie karnym odpowiednich przepisów.
I tutaj dochodzimy do kolejnego lejtmotywu tego numeru OBI. Kto nas wspomoże, kto zechce pomóc w zapobieżeniu kolejnym obniżkom emerytur mundurowych? Do kogo możemy się zwrócić o
wsparcie naszych wysiłków, jak chociażby akcji Zarządu Okręgowego SEiRP w
Piotrkowie Trybunalskim, próbującemu
przebić się do świadomości opinii publicznej z rzeczywistą wysokością emerytur i rent otrzymywanych przez emerytów SB – także pozytywnie zweryfikowanych. Więc kto?
Spory sprzeciwu - nie dotarły do Redakcji, e-maile wspierające - zyskała próba
kol. Zdzisława Czarneckiego, jako prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb
Mundurowych, szukania wsparcia w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Owocem
której, był wspólny komunikat i publikacja na łamach „Trybuny” (publikowany w
tym OBI przedruk jest trzecim tekstem
red. Magdaleny Ostrowskiej w tej
„dwudniówce” SLD. Na stronie 7 – 8 publikujemy artykuł o kolejnym ataku na
emerytury mundurowe).
Wspomniany sprzeciw takim poczynaniom prezesa Czarneckiego, budzi obawa
ustawienia SEiRP, jako Stowarzyszenia
wspierającego SLD w jego działaniach
politycznych, czyli upolitycznienie wbrew
zasadom, które nakazują jemu – Stowarzyszeniu - apolityczność. Nie sądzę bowiem, by tylko wspólna fotografia z Włodzimierzem Czarzastym, którą ozdobiono
artykuł red. Ostrowskiej, wywołała taką
reakcję.
Apolityczność w znaczeniu klasycznych
definicji w realu nie istnieje. Angażujemy
się, mniej czy bardziej intensywnie, w
życie obywatelskie, społeczne, bierzemy
udział w wyborach, referendach itp. Do
tego można dorzucić dosyć oklepane hasło: „Kto nie z nami ten przeciw nam”,
albo, „Kto nie skacze ten jest z…”, i tego
typu podobne, bardziej czy mniej, chwytliwe slogany.
W opinii pewnych kręgów prawicy istnieje przekonanie, że jak się urodziłeś w
PRL-u – jesteś „komuchem” z samej zasady urodzenia właśnie, a jak byłaś
sprzątaczką w siedzibie SB – jesteś
członkinią grupy przestępczej. I żadne
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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tłumaczenia o: byciu bezpartyjnym,
nie
popełnianiu
przestępstw
nie
pomogą,
jesteś
stygmatyzowany i
zaliczany do powyższych
grup,
przez partyjną opinię aktualnie rządzących. Do Milicji
Obywatelskie jeszcze
nie
dotarli
ustawodawcy
ze
swoimi represyjnymi zabiegami, ale
to tylko kwestia
czasu.
Jednym
słowem: Od urodzenia samego nie
jesteś
apolitycznym, bo mama i
tata takimi mogli
nie być.
Udawanie
apolityczności jest niczym innym, a tylko wyłącznie udawaniem.
Szukać
pomocy natomiast,
w
jakiejkolwiek
nawet sprawie, należy tam, gdzie jest
możliwość jej uzyskania. PO, PiS, PSL,
jak pamiętać należy, wytworzyły dezubekizację i reguły prawne ją wprowadzające,
więc co, do nich zwracać się o pomoc? Do
tych, którzy PRL i wszystko co z nią związane, uważają za „czarną dziurę”, która
tylko ich samych „nie pokalała” nic a nic?
To do nich się zwracać, do tych którzy
szykują nową, bardziej opresyjną ustawę
obniżającą nabyte zgodnie z prawem, i
już raz obcięte (też zgodnie z prawem)
emerytury?
Alternatywa jest taka: Szukamy pomocy,
w tym przypadku, u SLD (i kolejnych
partii ewentualnie po za wymienionymi
wyżej) – co tak bardzo wzburzyło wielu,
albo siedzimy cichutko i „apolitycznie” w
kąciku, pozwalając bezwolnie wszystkim,
komu się zamarzy, na odbieranie tego, co
jeszcze udało się z uprawnień zachować?
Osobiście uważam, że szukanie pomocy
w kręgach politycznych, po pierwsze: nie
oznacza upolitycznienia w sensie stania
się przybudówką partyjną – Statut na to
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nie pozwala - a po
wtóre: upartyjniony Sejm władny
jest jedynie wprowadzać
ustawy,
także takie które
mogą nam pomóc.
Czy zamachem na
apolityczność będą też zabiegi kol.
Mariana Skowrona z ZW SEiRP w
Katowicach?:
„Osobiście nawiązałem kontakt z
biurem poselskim
posła Wojciecha
Króla w Mysłowicach, z którym
zamierzam omówić
warunki
współpracy, także
w kwestii monitorowania
spraw
związanych z planowaną,
niekorzystną
zmianą
uprawnień emerytalnych b. funkcjonariuszy okresu PRL. Spotkanie uzgodniono wstępnie na 04 kwietnia
2016 r.”
„Z tego co wiem, na posiedzenie ZW
SEiRP w Katowicach w dniu 15.03.2016
r. został zaproszony poseł Wójcik /PO/ z
Katowic, który w sejmie pracował i chyba
nadal pracuje w komisji spraw wewnętrznych, a który może mieć konkretną wiedzę - teraz i w przyszłości - odnośnie nurtujących nas najważniejszych spraw.” –z
informacji na str. 10.
Jest jeszcze jedna możliwość. Zmieńmy
Statut, wykluczając członkostwo w Stowarzyszeniu wszystkim tym, których poprzednie bycie, życie, egzystencja „nie
podoba się” posiadającym władzę. Ale czy
w takiej pozycji, z pochyloną pokornie
głową posypaną popiołem przyznania się
do zarzutów win niepopełnionych, chciałoby się być członkiem SEiRP? Po co?.
Nie przypominałaby taka postawa zobojętnienia i rezygnacji sytuację „swobodnie
i apolitycznie” pływających w wannie karpi oczekujących na nadejście Wigilii?
Jerzy K. Kowalewicz
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Dziwny jest ten świat...
Dziwny jest ten świat,
gdzie jeszcze wciąż
mieści się wiele zła.
I dziwne jest to,
że od tylu lat
człowiekiem gardzi człowiek.
Czesław Niemen)* skomponował tę piosenkę w 1967 roku i proszę sobie wyobrazić, że tekst , odbieramy go dosłownie
na każdym kroku jest na wskroś adekwatny do zachowań i poczynań naszych
pobratymców, a w sumie nas samych. I
aby już na wstępie przejść do konkretów
zacytuję m.in. kilka groźnie brzmiących
cytatów z gazety o jakże patriotycznej
nazwie „Gazeta Warszawska”:

Kto chce zabić prezydenta,
(tytuł na dwie strony )
Zamach? Teoria spisku…
Jak to się dzieje, że kłopoty w powietrzu
lub na drodze częściej mają politycy prawicy, szczególnie jeżeli nie podoba im się
polityka eurokołochozu.
Prezydent Duda otarł się o śmierć co bardzo rozbawiło hołotę z Kod-u… prostaczkę B. Tadlę, chamskiego T. Lisa, czyli
oderwanej od koryta „demokracji”.
Nowa ekipa rozpoczęła energiczne porządki, degradując i zsyłając na niższe
stanowiska śledczych cenionych przez
poprzedni rząd.
Już za kilka lat będziemy chodzić alejami
Łupaszki, chodzić po Placu Ognia, Mijając
po drodze pomniki Burego, słuchać nawet
o Autostradach Żołnierzy Wyklętych. Radzimy przeprowadzkę. Jest jeszcze w
Polsce kilkanaście miejscowości z ulicami
im. alkoholika i komunistycznego bandyty Karola Świerczewskiego . Kiedy i tych
ulic zabraknie, zawsze można wyemigrować do Rosji lub Korei Południowej.
Nie chciało mi się wierzyć, że jesteście
tak podli , tak chamscy i tak niscy. Wy
gorszy sort Polaków. Wykluci i mentalnie
uformowani przez zdegenerowany komunizm. Wy, ze spaczonymi sumieniami ,
zatęchłymi duszami i prostackim umysłami. Wy, gorszy sort Polaków.
Niedawny zamach na prezydenta A. Du-
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dę… I haniebne komentarze znanych i
nieznanych przedstawicieli zła, zakłamania i śmierci, są zbiorowym wyrazem woli
księcia tego świata, który chce zdetronizować i zająć miejsce Chrystusa Króla po
to, aby wprowadzać w Polsce swoje nihilistyczne rządy oparte na ideologii z piekła rodem ( (ks. Stanisław Małkowski)
Emeryt, podobnej miary intelektualnej,
polityczny celebryta, W. Cimoszewicz rozwarł paszcze i bluznął… My wszyscy zachowujemy się w większości, jak barany
prowadzone na rzeź. Jesteśmy jedynym
państwem na świecie , któremu próbowano zamordować papieża, strzelano (w
Gruzji) bezkarnie do prezydenta , wreszcie, co można napisać z dużym prawdopodobieństwem zabito dwóch prezydentów, wielu generałów i niemal całą polityczna elitę …
Zbyt dobrze pamiętam tę zbrodniczą formację (SB dopisek. autora.) i jakakolwiek
z nią współpraca to dyshonor , choć oczywiście pamiętam także ich niecne metody
łamania ludzi i ich charakterów. Czy za
„to” mamy ich „spokojnie pominąć”….
Zawarty przez PZPR i „konstruktywna
opozycję”, czyli „Chamów” i „Żydów” ,
tak zwany „wielki historyczny kompromis”, to wielka klęska naszego naiwnego
i dobrodusznego narodu. Mamy wciąż do
czynienia z Państwem, którego służby nie
są w stanie zabezpieczyć bezpieczeństwa najwyższym dostojnikom, z prezydentem i premierem na czele.
Rzepliński , czyli warchoł na czele rokoszu.… Naszym zdaniem, miejsce dal warchołów jest za kratkami.
… zestrzelenie boeinga to taka sama
zbrodnia , jak katastrofa prezydenckiego
tupolewa, bo „Smoleńsk” ośmielił Putina
do ataku na malezyjski samolot… i dalej
(powiada A. Macierewicz) kto się łudzi,
że zapomnimy o Smoleńsku, musie wiedzieć, że tak nie będzie, że my te sprawę
wyjaśnimy , że uparcie będziemy walczyli i dojdziemy do tego jak było naprawdę.
Bo dziś cały świat widzi, że pozostawienie zbrodni smoleńskiej w ciemności było
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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zachętą dla zbrodniarzy do zestrzeliwania
kolejnych samolotów. - koniec cytatu.
ajprościej było by, po prostu ignorować tego typu osądy i stwierdzenia.
Jednak nie można przejść obok aby przynajmniej w dwóch zdaniach nie odnieść
się do niektórych wypowiedzi. Samo kwalifikowanie pękniętej opony w samochodzie prezydenta Dudy, jako Zamach już
budzi sprzeciw. Nawet sam Pan Prezydent
po otrzymaniu informacji, iż zdarzenie to
było konsekwencją ignorancji kolegów z
BOR-u, którzy założyli wyeksploatowaną
oponę nie przewidując właśnie takich
skutków powinien temat zakończyć, jako
temat publiczny powinien przestać istnieć.
Niech tam dalej będzie prowadzone postępowanie, kto konkretnie zawinił, lecz nie
twórzmy legendy, że w Polsce istnieją siły,
dybiące na życie i zdrowie naszych najważniejszych polityków. Jest to wprost
śmieszne. Skoro obecna władza wylicza
zdarzenie z udziałem najważniejszych
osób naszego Państwa i twierdzi, że jesteśmy w stanie wojny wewnętrznej to dla
czego brak (ani razu tego nie znalazłem w
mediach) zdarzeń z udziałem tej „drugiej
strony”. Może niektórzy pamiętają zdarzenie, którego nigdy nie nazywano zamachem, kiedy to osoba ograniczona umysłowa cegłą uderzyła nieżyjącego już prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego. Ten napastnik chciał go dosłownie zabić, o czym
świadczyły nie tylko doznane poważne obrażenia głowy Prezydenta, ale wypowiedzi
tego napastnika. I z pewnością nie było to
jajko, które zaliczył Prezydent Komorowski. Gwoli sprawiedliwości dodam, że tylko jeden raz dołączono do tych wypadków
zdarzenie ze śmigłowcem, w którym leciał
premier Miller. Osobiście mam wrażenie,
że w tym momencie tworzenie mitów i legend o bohaterstwie tych naszych bonzów
ma na celu jedynie odwróceniu uwagi od
istnych oczekiwań społeczeństwa. W większości wspomnianych przypadków – zdarzeń zawinił człowiek. I nie jest to ważne
czy poniesie on za to konsekwencje czy też
nie. To już jest inna kwestii, lecz ważne
jest to, że w niektórych przypadkach zdarzenie te były prowokowane, wymuszane
przez konkretne osoby. Nasz prezydent L.
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Kaczyński wcale nie musiał lecieć do Gruzji, będącej w okresie wojny wewnętrznej.
Nasze interesy gospodarcze i ekonomiczne
z Gruzją nie były aż tak ważne, aby głowa
suwerennego Państwa narażała swoje życie i osób towarzyszach aby…, pokazać
się?!. I tak można bez końca. Jeśli nie było w magazynie odpowiedniej opony, to
osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo
prezydenta powinna go o tym powiadomić
i wypad na narty mógłby być przeniesiony
na inny termin. Ot i proste rozwiązanie
problemów. No tak, ale to było by za proste. Po co ma być prowadzone nowe śledztwo wyjaśniające wypadek w Smoleńsku
skoro już dziś A. Macierewicz określa je
jako zamach. Do tego duchowieństwo
przykłada swoją odrobinę dziegciu. I jak
to było w jednym z filmów gdzie stwierdzono, że: jest prawda czasu i prawda ekranu. Osobiście mam wrażenie, że ta obecna
prawda jest trój wariantowa. Prawda na
potrzeby obecnej władzy, druga zaspakajała potrzeby władzy „odeszłej” i prawda
rzeczywista. Lecz ta rzeczywista prawda,
być może zaistnieje dopiero za kilka lat, w
sumie zmarnowanych przez nas Polaków.
Są też i takie momenty, które dla niektórych mogą być bolesne, ale jak to w życiu
bywa „rewolucja wymaga ofiar” są dla
mnie jasne i zrozumiałe. Minister Spraw
Wewnętrznych w sposób jasny powiedział
wprost: Ten kto pracował w szeregach MO,
a SB zwłaszcza nie może liczyć na to, że
będzie piastował jakiekolwiek stanowisko
kierowniczy w resorcie. Trudno ale za to
bez zbędnego podtekstu, ukrywania, kręcenia. Jak widać można przekazać taką
wiadomość bez impertynencji, wulgaryzmów. Zetknąłem się kiedyś z taką teorią,
że przy braku argumentów adwersarz stara się mówić coraz głośniej, a gdy to nie
pomaga łapie się wulgaryzmów, obelżywych przezwisk. I w sumie świadczy to
niezbicie o jego inteligencji niskich lotów.
co nam pozostało. I słusznie mówią
niektórzy nasi Koledzy, aby by całkowicie odizolować się, jako Stowarzyszenie,
od wszelkich opcji politycznych. Jak poprzednio już pisałem nie po drodze nam z
ugrupowaniem Czarzastego, bądź z centroprawicą, a już z prawicą całkiem nie
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mamy wspólnych języków (chyba, że jedynie w kwestii niepotrzebnych emigrantów).
Dzisiaj to co czyni obecna władza budzi w
naszym odczuciu wiele mieszanych uczuć.
Mimo wszystko myśmy zawsze byli za
przestrzeganiem prawa. Jednak tego typu
spostrzeżenia, uwagi są osobistą kwestią
każdego z nas i Stowarzyszenie jako organizacja od tych kwestii powinno by wolna.
Powinniśmy tak postępować właśnie w
interesie nas wszystkich co prawda
„gorszego sortu” , lecz nas do tego obliguje
statut. Nie dajmy się sprowokować do tego
aby ze Stowarzyszenia robić ugrupowanie
polityczne. W Statucie jat zapis o apolityczności naszego Związku. I tak trzymać.
Co nie wyklucza dzieleniem się nawet na
forum publicznym, co niniejszym czynię
jako swojej. Lecz to jest moje stanowisko
Bohdana Makowskiego s. Władysława i
tylko moje. Kto ma odmienne poglądy może wdać się ze mną w polemikę właśnie na
łamach nawet OBI lub Internetu.
pewnością czytający ten tekst zastanawiają się po co piszę o tych kwestiach, które praktycznie nic nie wnoszą.
Otóż nie! To co przedstawiam Szanownym
czytelnikom niekiedy jest wypadkową poglądów nie tylko moich, ale osób z którymi
rozmawiam , z którymi dzielę się pracą
społeczną, nie tylko w ramach naszego
Stowarzyszenia, również w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Występując w
„Radiu Gold” w swoich autorskich audycjach nadawanych co sobota i niedziela
dzielę się z moimi słuchaczami o tych czy
innych kwestiach nie tylko historycznych.
I w takiej małej miejscowości, jak Giżycko
wiele tematów kontynuowanych jest podczas bezpośrednich spotkań nawet na ulicy. Otrzymuję dużo e-maili. I nie zawsze
są to pozytywne osądy. Wynika to m.in. z
odmiennej orientacji politycznej, światopoglądowej. Ale zawsze, ale to zawsze mówię prawdę. A jak popełnię błąd, to jestem
w stanie do niego się przyznać. Stad też
podsumowując dzisiejsze spotkanie z Szanownymi czytelnikami mogę tylko sugerować. Chodźmy zawsze z podniesionym
czołem. Przyjmujmy z pokorą niekiedy
bardzo bolące nas osądy. Miałem tego nie
pisać, jednak bardzo mnie to zabolało i
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podzielę się z Państwem takim zdarzeniem. Ostatnio w jednej z miejscowości,
tu na Mazurach ma powstać pomnik żołnierzy wyklętych, których wielkim sukcesem był napad na posterunek MO w 1946
roku. W trakcie nierównej walki poległo
bohatersko broniących się 5 milicjantów.
Syn jednego z tych napadających dzisiejszych „bohaterów” powiada wprost: Pomnik poświęcony poległym funkcjonariuszom należy rozebrać bo oni zasłużyli na
śmierć bo wysługiwali się komunistycznej
władzy. Dodam tylko, ze w uroczystościach tych uczestniczyli duchowni głoszący słowo Boże, a o wybaczeniu jakoś
zapomniano. W tym monecie powołując
się na nasz Statutem apelować jedynie
mogę, a czynię to po wielokroć, aby dołożyć wszelkich możliwych starań, aby dokumentować tą naszą przeszłość , naszych poprzedników. Historia zawsze płata psikusa, a ta tworzona przez polityków
zwłaszcza i tak może być, że ta dzisiejsza
może być całkiem inna w ocenie za kilka
lat. I właśnie wtedy te nasze autentyczne
dokumenty być może będą jedynymi na
przekazanie naszym dzieciom i wnukom
o naszej roli w powstaniu Polski.
koro rozpocząłem wierszem, a raczej
piosenką C. Niemena pozwolę sobie
jeszcze raz zacytować sam refren:
Lecz ludzi dobrej woli jest więcej
i mocno wierzę w to, że ten świat
nie zginie nigdy dzięki nim.
Nie! Nie! Nie!
Nadszedł już czas, najwyższy czas,
nienawiść zniszczyć w sobie. 1967
Bohdan Makowski s. Władysława
Giżycko, 24 marca 2016
1° Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją budzącej się
do życia wiosny na lepsze jutro, a zwłaszcza wiarą w sens życia. Pogody w sercu i
radości płynącej z faktu, że jeszcze nam
jako tako się powodzi.
A przy okazji
smacznego biesiadowania przy świątecznym stole w gronie najbliższych.
Przesyłają: Bohdan z małżonką Krystyną.

S

*Cz. Niemen był GENIUSZEM. Taki wspaniały tekst napisać - mistrzostwo. Uwielbiam
artystów, którzy oprócz genialnego głosu
potrafią napisać coś z przesłaniem.
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Kolejny atak na emerytury)*
Magdalena Ostrowska,
ząd PiS od dłuższego czasu zapowiada zrobieniu „porządku” z emeryturami mundurowymi. Oczywiście przede wszystkim o tych
emerytów mundurowych chodzi, którzy większość uprawnień nabyli w okresie Polski Ludowej. Zmiany te już są sprzedawane pod chwytliwym hasłem „odebrania ubeckich emerytur”,
co przez ludzi, którzy dziś mają coraz mniej
pewności, czy uda im się wypracować jakiekolwiek świadczenie na starość, zostanie zapewne
odebrane jako akt dziejowej sprawiedliwości.
Oczywiście , że nie były specjalnie nagłaśniane
podczas ubiegłorocznej kampanii wyborczej,
chyba że na zamkniętych spotkaniach z żelaznym elektoratem PiS. Sztandarowym projektem emerytalnym, zgłoszonym najpierw przez
walczącego o prezydenturę Andrzeja Dudę, a
następnie przez PiS było przecież obniżenie
podniesionego przez poprzednią koalicję POPSL wieku emerytalnego. W miarę jak zrealizowanie tej obietnicy, coraz bardziej się oddala, z
pewnością obecnemu rządowi przyda się jakiś
spektakularny ruch w sprawach emerytur i to
zrobiony w takim stylu, by przeciętny wyborca
prawicy - choć poczeka jeszcze na obniżenie
wieku emerytalnego - miał jednak poczucie
satysfakcji moralnej, że przynajmniej „te esbeki” będą miały mniej. Co więcej, takie postawienie sprawy doskonale wpisuje się w polską
mentalność.

R

Podzielić i naszczuć
Na razie (i wciąż nieoficjalnie) mówi się wyłącznie o ewentualnych obniżkach emerytur byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa
PRL. Znając jednak stosunek obecnego rządu
do wszelkich służb mundurowych, szczególnie
tych, których służba choćby częściowo objęła
okres przed 1989 r., z czasem będzie można
spodziewać się uderzenia w następne formacje.
Fakt, iż rządzący nie biorą się za wszystkie
służby mundurowe za jednym zamachem wynika z tego, że byłoby to po prostu niebezpieczne politycznie.
ak wspominaliśmy tydzień temu na lamach
„Dziennika Trybuna”, rząd przyjął specyficzną taktykę „rozprawiania” się z nie darzonymi
przez siebie sympatią środowiskami mundurowymi, próbując dzielić je według kryterium
roczników oraz resortów, bo podzielone środowisko o wiele łatwiej jest spacyfikować. Klasyczna metoda „dziel i rządź” jest od lat skutecznie stosowana także w odniesieniu do innych grup zawodowych, aby zniszczyć ich poczucie solidarności i świadomość wspólnego
interesu.
olejnym argumentem na rzecz obniżenia
emerytur będzie konieczność zabezpieczenia pieniędzy w budżecie na inne wydatki, ta-
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kie jak chociażby program „500+”. W dodatku
tego rodzaju zmianę wysokości świadczeń emerytalnych bez trudu będzie można „sprzedać”
większości społeczeństwa, które od lat jest napuszczane przeciwko służbom mundurowym a także górnikom - o których kolejne rządy
mówią, że korzystają one z nie wiadomo jakich
przywilejów.
- To politycy i urzędnicy ustalają prawo, a nie
my. To nie funkcjonariusze ani żołnierze wprowadzili takie, a nie inne zasady przechodzenia
na emeryturę - mówią nam przedstawiciele
mundurowych związków zawodowych. - Skoro
jednak pewne zasady zostały ustalone, one
powinny obowiązywać tych, którzy na takich
właśnie zasadach rozpoczynali niełatwą służbę. Dla wielu żołnierzy i policjantów, niezależnie od ustroju, w jakim przyszło im służyć,
pewną rekompensatą za szereg niedogodności
związanych z tego rodzaju pracą, były właśnie
specyficzne uprawnienia emerytalne - wyjaśniają.
Sprzeczne komunikaty
Przypomnijmy, że świadczenia funkcjonariuszy
MSW zostały już raz obniżone, za rządów koalicji PO-PSL, na mocy tzw. ustawy deubekizacyjnej z 23 stycznia 2009 r. Kolejna próba obniżenia emerytur mundurowych, mająca objąć już
nie tylko byłych funkcjonariuszy MSW, miała
miejsce w następnej kadencji. Autorem zgłoszonych dwukrotnie (drugi raz 19 lutego 2015
r.) projektów ustaw był reprezentujący Solidarną Polskę poseł Patryk Jaki. Projekty te wtedy
nie zostały jednak przegłosowane, co nie znaczy, że wkrótce się do nich nie wróci. Zwłaszcza, że Solidarna Polska jest częścią obozu
rządzącego, zaś sam Jaki pełni dziś funkcję
wiceministra sprawiedliwości.
Nic dziwnego, iż pogłoski o tym, że nowa władza ponownie zechce dobrać się do emerytur
mundurowych pojawiła się wkrótce po wygranych przez
właszcza, że w obecnym Sejmie zabrakło
przedstawicieli Sojuszu Lewicy Demokratycznej, którzy jako jedyni - i to od wielu lat stawiali tamę tego rodzaju zapędom. Najwyraźniej środowiska mundurowe poczuły się na
tyle bezpiecznie (lub zostały już na tyle podzielone), że nie czuły potrzeby głosowania na Sojusz podczas ostatnich wyborów parlamentarnych.
W związku z plotkami na temat szykującej się
kolejnej fali obniżek emerytur dawnych funkcjonariuszy MSW, z oficjalnym pytaniem w tej
sprawie do kierownictwa MSWiA wystąpił przewodniczący NSZZ Policjantów, Grzegorz Nems.
W odpowiedzi, na stronie internetowej ministerstwa 5 stycznia 2016 r. opublikowano ofi-
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cjalny komunikat w tej sprawie: „MSWiA informuje, że Rząd oraz MSWiA nie prowadzą i nie
planują prowadzić żadnych prac nad zmianami
w ustawie emerytalnej funkcjonariuszy Policji i
innych służb mundurowych. Emerytury i renty
funkcjonariuszy są i będą naliczane na zasadach określonych w ustawie 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”.
- Faktycznie, oficjalny komunikat MSWiA
brzmiał uspokajająco, ale jeszcze tego samego
dnia wiceminister Jarosław Zieliński powiedział publicznie, że takie prace są jednak prowadzone w jego otoczeniu i dotyczą na razie
emerytowanych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa - mówi „Dziennikowi Trybuna” płk Zdzisław Czarnecki, prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych.
Dane z sufitu
Przy okazji, wiceminister Zieliński podał do
publicznej wiadomości, jakoby średnie świadczenie pobierane przez byłych funkcjonariuszy
wynosiło 4-6 tys. zł, a najwyższa emerytura
wynosiła aż 22 tys. zł. Informacja ta oburzyła
mundurowych związkowców, według których
dane, na które powołał się wiceszef MSWiA są
po prostu wyssane z palca. Z informacji Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW wynika bowiem, że średnia emerytura „resortowa” wynosi
nieco ponad 3,5 tys. zł brutto, przy czym jest
to średnia dotycząca wszystkich emerytowanych funkcjonariuszy, a więc zarówno dawnych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa, jak i byłych policjantów czy emerytowanych funkcjonariuszy CBA, takich jak np.
słynny „agent Tomek”.
ednocześnie mundurowi związkowcy podpowiadają wiceministrowi Zielińskiemu inne, o
wiele bardziej wiarygodne źródła, z których
mógłby zaczerpnąć on rzetelne informacje na
temat wysokości świadczeń pobieranych przez
emerytowanych funkcjonariuszy dawnych organów bezpieczeństwa. Jednym z nich może
być analiza danych zawartych w postanowieniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z
14 maja 2013 r., gdy ETPC zdecydował o nie
przyjęciu do rozpoznania skargi złożonej przez
1628 byłych funkcjonariuszy. Z wyliczeń Trybunału wynika, iż średnia emerytura byłych
funkcjonariuszy wynosiła 1804,26 zł brutto
(1654,15 zł netto). - Nie tylko więc nie da się
obronić tezy, jakoby owe „ubeckie emerytury”
były nie wiadomo, jak wysokie, to z tych danych jasno wynika, że są one nawet niższe niż
przeciętna emerytura „cywilna”, wypłacana z
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ZUS, a która wynosi 2059 zł brutto - podkreśla
płk Czarnecki.
ródłem zamieszania wokół rzekomej wysokości świadczeń pobieranych przez byłych
funkcjonariuszy były ubiegłoroczne zabiegi
posła Jakiego z Solidarnej Polski. To on właśnie poinformował wówczas, jakoby średnia
emerytura „resortowa” wynosiła 4143 zł, jako
źródło takich informacji podając Ministerstwo
Obrony Narodowej. - Jest to kłamstwo, w dodatku podwójne, ponieważ nie tylko kilkakrotnie zawyża faktyczną wysokość pobieranych
świadczeń, to dodatkowo okazało się, że MON
takich informacji nigdzie nie podawał! - oburza
się prezydent Federacji. - Resort obrony nie
mógł podać takich danych, ponieważ nimi nie
dysponował. Sprawdziliśmy, czy źródłem takich danych mogło być, właściwe merytorycznie, MSWiA. Okazało się, że również to ministerstwo nie przekazywało takich informacji.
Kwota ta została po prostu zmyślona i to z dokładnością do 1 zł, co miało ją uwiarygodnić tłumaczy związkowiec.

Ź

Konstytucja nie obroni?
Warto przypomnieć, że prace nad obiema próbami ponownego obniżenia wysokości świadczeń emerytowanych funkcjonariuszy zostały
wstrzymane przez Sejm poprzedniej kadencji z
powodu krytycznej opinii ówczesnego rządu,
Sądu Najwyższego oraz Biura Analiz Sejmowych. Poważne wątpliwości budziła zresztą
przegłosowana w 2009 r. tzw. ustawa deubekizacyjna, która objęła blisko 45 tys. emerytowanych funkcjonariuszy, w tym również tych,
którzy przeszli pozytywną weryfikację po 1989
r. - Był to przejaw zemsty politycznej i zastosowania odpowiedzialności zbiorowej. Kolejna
taka próba byłaby już nie tylko ponowną zemstą polityczną na tym samym środowisku,
ale już wręcz jawnym dążeniem do upokorzenia tego środowiska. Poza tym, godziłoby w
szereg przepisów Konstytucji RP, a zwłaszcza
art. 2. i zasadę, iż Rzeczpospolita jest demokratycznym państwem prawnym - zastrzega
szef Federacji.
est to poważny i uzasadniony zarzut. W normalnych okolicznościach tego rodzaju ustawa mogłaby zostać zaskarżona do Trybunału
Konstytucyjnego przez jeden z uprawnionych
do tego podmiotów, np. Rzecznika Praw Obywatelskich czy związki zawodowe. Od kilku
miesięcy okoliczności nie są jednak normalne,
ponieważ działalność Trybunału została praktycznie sparaliżowana. A to sprawia, że przeforsowanie takiej ustawy staje się o wiele bardziej prawdopodobne.

J

Przypisy:
*) Przedruk z: Trybuna, piątek, 25 marca 2016
Tytuły i śródtytuły pozostawiono w stanie oryginalnym - dopisek Redakcji OBI.
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Dezubekizacji ciąg dalszy.

O

d miesiąca lutego 2016 roku mamy do
czynienia z czymś, czego chyba w Nowej Niepodległej Polsce jeszcze na taką
skalę nie obserwowaliśmy, a mianowicie z
polityką uprawiania dezinformacji polegającą na kłamstwie, oszczerstwach, intrygach i insynuacjach. Dotyczy ona bezpośrednio naszych uprawnień emerytalnorentowych, które mają być kolejny raz
drastycznie ograniczone i obniżone wysokości kwotowe tych świadczeń emerytalno
-rentowych byłym funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa (SB) w pierwszej kolejności, a następnie byłym Milicjantom –
ZOMO-wcom,
absolwentom Akademii
Spraw Wewnętrznych, itp..
rzygotowywany jest projekt nowelizacji
ustawy dezubekizacyjnej autorstwa
członków z Platformy Obywatelskiej (PO) i
Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL),
która wg. Prawa i Sprawiedliwości (PiS)
była nieskuteczna, ponieważ byli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa (SB) zamienili świadczenia emerytalne na świadczenia rentowe, które to świadczenia rentowe nie były obniżone – totalna bzdura!,
a po około dwóch miesiącach nowa ustawa dezubekizacyjna wejdzie w życie.
by uzyskać aprobatę społeczną, trwa
od lutego br. kampania rozpowszechniania przez niektóre media nieprawdziwych informacji o kosztach obsługi emerytur i rent tzw. SB-ckich wypłacanych
prze państwo. Mają się one zamykać kwotą 8 mld. złotych rocznie, przy czym średnia miesięczna emerytura ma wynosić
kwotę 4.000,00 zł – 6.000,00 zł, a najwyższa kwotę 20.000,00 zł. - /z potwierdzonych źródeł informacji wynika, że taką
emeryturę otrzymuje emeryt strażak, wieloletni samorządowiec i były senator na
Sejm RP, a nie były funkcjonariusz Służby
Bezpieczeństwa (SB)/. Głównym animatorem tych rewelacyjnych informacji jest
Jarosław Zieliński – wiceminister Spraw
Wewnętrznych i Administracji, który swoje
wywody zaczął rozpowszechniać, w dniu
5 lutego br. w TV REPUBLIKA – program
audycji informacyjnej pt. "W PUNKT", a w
dniu 25 lutego br. na antenie radia RMF
FM – dodając przy tym, /że nawet ci, którzy byli pozytywnie zweryfikowani, też
będą mieli obniżone świadczenia emerytalno-rentowe/.
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by podjąć działania mające na celu
zahamowanie rozpowszechniania tych
nieprawdziwych i krzywdzących nas informacji, należy dysponować bazą danych
osobowych o wysokości świadczeń emerytalno-rentowych.
związku z tym, że Zarząd Okręgowy
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Piotrkowie Trybunalskim postanowił stawić odpór tym niegodziwościom, prosimy wszystkich członków
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, którzy byli funkcjonariuszami
Służby Bezpieczeństwa (SB) i chcą podjąć
obronę swoich w majestacie prawa nabytych uprawnień emerytalno-rentowych,
prosimy o przesyłanie do nas na adres emailowy:

W

seirp.pt@onet.pl
tel. +48 608 524 055
Do kol. Mariana Zawadzkiego
– wiceprezesa ZO SEiRP w Piotrkowie
Trybunalskim,
W postaci:
/imię i nazwisko, lub inicjały: (np. E.
B.), i numery świadczeń lekarskich:
KRW, KRR, KRM, itp.
A także, co najważniejsze, wysokość
kwotowa emerytury-renty miesięcznej
netto/.

W

szelkie próby poczynione w tym temacie kierowane do Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (w ramach i na
podstawie istniejących przepisów prawa)
spotykają się z odmową. Dlatego też, musimy sprawy brać we własne ręce i na tym
etapie radzić sobie sami.
Z p o z d r o w i e n i e m:
W imieniu
Zarządu Okręgowego SEiRP
w Piotrkowie Trybunalskim
Wojciech Trzeciecki

Piotrków Trybunalski,
dnia 22 marca 2016 r.!
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Wieści
z Mysłowic i Katowic
Witam serdecznie!

P

o zapoznaniu się z komunikatem z posiedzenia FSSM RP w dniu 17 lutego
2016 r., który jak rozumiem został skierowany również do członków ZG SEiRP, którzy nie są prezesami ZW/ZO - pragnę poinformować, że oprócz organizacji wymienionych w rozdziale III pkt. 2 komunikatu, są również rady seniorów, które działają przy niektórych jednostkach samorządowych. W radach seniorów ich przedstawiciele pochodzą z różnych środowisk,
także mundurowych jak np. w Mysłowicach. Podczas sesji plenarnych i roboczych Mysłowickiej Rady Seniorów podnoszone są różne kwestie od dotyczących
mieszkalnictwa, odpisu 1% od podatku
dochodowego, spraw związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, a także
różnego rodzaju potencjalnych zagrożeń
dot. emerytów i rencistów, także policyjnych.
sobiście nawiązałem kontakt z biurem
poselskim posła Wojciecha Króla w
Mysłowicach, z którym zamierzam omówić
warunki współpracy, także w kwestii monitorowania spraw związanych z planowa-
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ną, niekorzystną zmianą uprawnień emerytalnych b. funkcjonariuszy okresu PRL.
Spotkanie uzgodniono wstępnie na 4
kwietnia 2016 r.
tego co wiem, na posiedzenie ZW
SEiRP w Kat owi ca ch w dni u
15.03.2016 r. został zaproszony poseł
Wójcik /PO/ z Katowic, który w sejmie
pracował i chyba nadal pracuje w komisji
spraw wewnętrznych, a który może mieć
konkretną wiedzę - teraz i w przyszłości odnośnie nurtujących nas
najważniejszych spraw.
eżeli chodzi o rejestrację ogniw organizacyjnych stowarzyszeń w jednostkach
samorządowych, to w przypadku SEiRP
jest to wymóg statutowy, z którego wynikają dla kół SEiRP obowiązki, chociażby w
zakresie rocznej sprawozdawczości.
Zespoły, które powołano /rozdział I komunikatu / powinny stanowić docelowo pewnego rodzaju bank informacji, które winny
spływać z całego kraju. Syntetyczne informacje - opracowania powinny mieć charakter zwrotny i docierać bez zbędnej
zwłoki do terenowych organizacji.

Z
J

Mieczysław Skowron
/I wiceprezes ZW SEiRP w Katowicach,
członek ZG SEiRP/.

Wszystkim Państwu, co nam dobrze życzą, i
dali temu wyraz także przesyłając dowody
tego pocztą Redakcja OBI serdecznie dziękuje. Liczymy na dalszą współprace i łagodną ocenę „wpadek”, od których nie można uciec ani się ich ustrzec.
Dziękujemy! Redakcja
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Rewolucja w emeryturach
Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński,
Gazeta Wyborcza, wtorek, 22 marca 2016 r.
Kobiety do 60 lat, mężczyźni do 65. Od kiedy będzie obowiązywał nowy wiek emerytalny?
tej chwili projekt ustawy jest po pierwszym czytaniu w sejmowej komisji i chcemy, żeby harmonogram prac był tak skoordynowany i przeprowadzony, by zaczął obowiązywać w przyszłym roku - powiedziała premier
Beata Szydło na konferencji prasowej po stu
dniach rządu.
Podobne zapewnienia złożyła minister rodziny
Elżbieta Rafalska. - Realnym terminem wejścia
w życie tej ustawy jest 1 stycznia 2017 r. - zaznaczyła.
PROJEKT PREZYDENTA
Rząd nie ma własnego projektu ustawy o obniżeniu wieku. Korzysta z projektu prezydenta
Andrzeja Dudy, który zakłada, że wiek emerytalny dla kobiet będzie wynosił 60 lat, a dla
mężczyzn - 65.
Oznacza to cofnięcie podwyższenia wieku
emerytalnego do 67 lat, które wprowadził poprzedni rząd PO-PSL.
Podwyższanie rozpoczęło się w 2013 r. i jest
rozłożone w czasie - co roku wiek emerytalny
podnosi się o kilka miesięcy.
Jeśli obniżenie wieku nastąpi 1 stycznia 2017
r., to prawo do emerytury uzyskają panie, które będą wtedy w wieku między 60 lat a 61 lat i
1 miesiąc i panowie między 65 lat a 66 lat i 1
miesiąc.
Na emeryturę od razu będzie mogło odejść ok.
200-300 tys. osób, które - gdyby nie obniżenie
wieku - musiałyby dłużej pracować.
OCHRONA PRZEDEMERYTALNA
Cofnięcie wieku emerytalnego zmieni zasady
ochrony przed zwolnieniem osób w wieku przedemerytalnym.
Obecne przepisy mówią, że chronieni są wszyscy, którym brakuje czterech lat do emerytury.
Jeżeli po podwyższeniu wieku ktoś będzie musiał pracować do 66. roku życia, to jego ochrona rozpocznie się po ukończeniu 62 lat. Osoby,
które będą musiały pracować do 67. roku życia, będą chronione w wieku 63 lat.
Kiedy wrócimy do dawnego wieku emerytalnego, czteroletnia ochrona dla kobiet rozpocznie
się po ukończeniu 56 lat, a dla mężczyzn - 61
lat. U kobiet będzie trwała tylko do 60. roku
życia, u mężczyzn - do 65. roku życia.
To będzie niekorzystne rozwiązanie dla osób,
które będą chciały pozostać w pracy.
Przepisy mówią, że nie można nikogo zwolnić
tylko dlatego, że osiągnął wiek emerytalny, ale
pracodawcy często dochodzą do wniosku, że
jak ktoś już może odejść na emeryturę, to można go zwolnić.

W
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RENTY
Gdy nowy parlament przegłosuje obniżenie
wieku emerytalnego, to osoby na rencie z tytułu niezdolności do pracy, które ukończą 60
(kobiety) i 65 lat (mężczyźni) przejdą automatycznie na emeryturę. Nie trzeba będzie składać wniosków do ZUS czy KRUS.
Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy
będą na świadczeniach przedemerytalnych,
emeryturze pomostowej lub nauczycielskich
świadczeniach kompensacyjnych, zachowają
świadczenia do osiągnięcia 60/65 lat. Wtedy
przejdą na ustawową emeryturę.
MNIEJ PRACUJESZ - TRACISZ
Jeśli przejdziemy na emeryturę wcześniej, nasze świadczenie będzie niższe.
W naszym systemie emerytalnym emeryturę
wylicza się, dzieląc zebrane składki przez przewidywaną długość życia (zgodnie z danymi
GUS).
Jak krócej pracujemy, to odkładamy mniej
składek, a dłużej jesteś-my na emeryturze,
czyli mniejszy kapitał rozkłada się na więcej
miesięcy. To ma niekorzystny wpływ na wysokość świadczenia.
Kobieta urodzona w 1974 r., gdy przejdzie na
emeryturę, mając 67 lat, dostanie 3504 zł
brutto, a jeśli wróci poprzedni wiek emerytalny, to o 1500 zł brutto mniej.
UWAGI ZUS
Do projektu prezydenta swoje propozycje przygotował już ZUS.
Zakład zaznacza, że potrzebuje 9 miesięcy,
aby w pełni dostosować swój system informatyczny do nowego, obniżonego wieku emerytalnego.
A dalej proponuje zmiany w prawie.
Chodzi m.in. o osoby, które pobierają świadczenia przedemerytalne, pomostowe czy nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.
Takie świadczenia możemy pobierać tylko do
czasu osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego. Później musimy złożyć wniosek o ustawową emeryturę. Jeśli tego nie zrobimy - nie
dostaniemy żadnych pieniędzy.
Sytuacja osób na pomostówkach czy świadczeniach przedemerytalnych skomplikuje się
dodatkowo, gdy obniżymy wiek.
- Kto ukończył już 60 (panie) lub 65 lat
(panowie), a ma mniej, niż obecnie wynosi wiek
emerytalny, utraci prawo do pomostówki z powodu przekroczenia nowego, obniżonego wieku
emerytalnego. Nie ma podstaw do wypłacania
świadczenia przedemerytalnego kobiecie, która
ma 60 i pół roku, skoro ma już prawo do
"zwykłej" emerytury. Powinna złożyć o nią
wniosek - tłumaczy Łukasz Wacławik, specjalista od ubezpieczeń społecznych z Wydziału
Zarządzania krakowskiej AGH.
Zakład ma informować osoby w takiej sytuacji
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o konieczności złożenia wniosku o emeryturę,
by się nie okazało, że nie mają prawa do żadnego świadczenia.
CZĘŚCIOWE
ZUS chce także uregulować sytuację osób na
emeryturach częściowych.
Przy okazji podwyższania wieku emerytalnego
wprowadzono emerytury częściowe, wyliczane
z części kapitału. Przysługują 62-letnim kobietom i 65-letnim mężczyznom. Warunkiem jest
osiągnięcie odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego - dla kobiet 35 lat, dla mężczyzn - 40.
- Z projektu ustawy wynika, że przyznawanie
emerytur częściowych zakończy się w momencie przywrócenia poprzedniego wieku emerytalnego. Ale będzie można dalej pobierać świadczenie częściowe, bez konieczności rozwiązywania umowy z pracodawcą - tłumaczy Wacławik.
ROLNICY
Zmiany obejmą też rolników. Mogliby odchodzić na emeryturę po 60. (kobiety) lub 65. roku
życia (mężczyźni) pod warunkiem, że przez 25
lat opłacali składki ubezpieczeniowe. Prezydent
w swoim projekcie zapisał bezterminowe
"zachowanie możliwości przechodzenia na
emeryturę rolników, którzy ukończyli 55
(kobiety) lub 60 lat (mężczyźni), posiadających
co najmniej 30-letni okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, jeżeli zaprzestali prowadzenia działalności rolniczej"
SĘDZIOWIE I PROKURATORZY
Nastąpi przywrócenie dawnych przepisów,
które gwarantują wcześniejsze zakończenie
służby przez sędziego czy prokuratora. Mogliby
odchodzić, mając już 55 (kobieta) lub 60 lat
(mężczyzna) po 25 (kobieta) lub 30 latach
(mężczyzna) służby.
ZWIĄZKOWCY CHCĄ STAŻU
Związkowcy chcą zmian w projekcie obniżenia
wieku emerytalnego.
- Związki zawodowe mają swoje pomysły. Podczas obrad Rady Dialogu Społecznego był sygnał, że nie ma akceptacji dla projektu prezydenckiego.
Rozmawiałam
z
prezydium
"Solidarności", oni nie są zadowoleni z tego
rozwiązania - mówiła premier Beata Szydło w
jednym z wywiadów.
Opinia "Solidarności" może być bardzo ważna.
Związkowcy podpisali przed wyborami umowę
z Andrzejem Dudą, w której obecny prezydent
zobowiązał się do umożliwienia przechodzenia
na emeryturę osobom z długim stażem pracy.
W umowie nie określono jednak, ile ten staż
ma wynosić.
NSZZ "Solidarność" forsuje pomysł z prawem
do emerytury po 35 (kobiety) i 40 latach
(mężczyźni) opłacania składek.
- Wiele osób w młodym wieku rozpoczęło wyczerpującą fizycznie pracę. Po 35 latach powinny mieć możliwość ubiegania się o świadczenie
- tłumaczyła niedawno Barbara Surdykowska
z "Solidarności".
- Mamy informację, że rząd przyjmie naszą
propozycję i już od 2017 r. będzie można
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przejść na emeryturę po udowodnieniu odpowiedniego stażu - mówi nam jeden ze związkowców z "Solidarności".
Jan Guz, szef OPZZ, proponuje, aby każdy po
40 latach płacenia składek mógł przejść na
emeryturę. Do stażu Guz chciałby zaliczać
okresy urlopów wychowawczych oraz zwolnień
lekarskich na skutek wypadku w pracy i choroby zawodowej.
PRACODAWCY
PRZECIW KRÓTKIEMU STAŻOWI
O ostatecznym kształcie ustawy mają zadecydować rozmowy w Radzie Dialogu Społecznego
(następca Komisji Trójstronnej) między rządem, związkowcami i pracodawcami.
Dyskusje w Radzie mają się zakończyć w
sierpniu lub we wrześniu, dopiero po tym czasie projekt ustawy trafi na posiedzenie Rady
Ministrów.
Pracodawcy już zapowiadają, że nie poprą rozwiązań "Solidarności" zakładających prawo do
emerytury po 35 latach pracy. Uważają, że to
zbyt krótki okres.
Część pracodawców proponuje umożliwienie
przejścia na emeryturę po 42 latach pracy. I to
też nie wszystkim, lecz jedynie tym, którzy zaczęli pracę zaraz po szkole.
Nieoficjalnie wiadomo, że rząd poważnie rozważa pomysł, aby pozwolić na odchodzenie na
emeryturę w wieku 60 (kobiety) i 65 lat
(mężczyźni), ale jednocześnie ograniczyć możliwość dorabiania.
CO DALEJ Z POMOSTÓWKĄ?
Pracodawcy i związkowcy mają też wspólnie
wypracować nowe rozwiązania dotyczące wcześniejszych emerytur pomostowych.
Przysługują one obecnie osobom, które pracowały przynajmniej jeden dzień przed 1999 r. w
trudnych i niebezpiecznych warunkach (trzeba
też mieć odpowiedni staż i wiek).
Ktoś, kto rozpoczął pracę po 1999 r., nie dostanie emerytury pomostowej bez względu na
warunki pracy.
Związkowcy chcą, aby również osoby zatrudnione po 1999 r. mogły wystąpić o pomostówkę. Pracodawcy nie zgadzają się i tłumaczą, że
przecież każdy się może przekwalifikować.

Od Redakcji:
Zamierzony „wtręt” o emeryturach
„cywilnych” stanowi klamrę spinającą i
zamykającą właściwie szeroko potraktowany temat emerytur i problemów z ich
wysokością nie zawsze, o czym dobitnie i
na własnej kieszeni przekonują się byli
funkcjonariusze służb specjalnych. Tematu nie można wyczerpać publikacją
nawet największej ilości tekstów w jednym wydaniu OBI, więc powrót do niego
będzie konieczny, zwłaszcza, że przyszłość jako pewna i świetlana się nie rysuje. I to z winy samych emerytur.
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Zebranie sprawozdawcze w Gdyni

W

dniu 11.03. 2016 r. o godz. 11.00 w
restauracyjce "Ekspresso" w Gdyni
odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze
członków Koła SEiRP w Gdyni. Na zebranie
zaproszeni zostali goście: Z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni mł. insp. Sławomir Pachura, Henryk Kaźmierski rzecznik ZW Stowarzyszenia. W zebraniu
wzięło udział 54 członków w tym dwaj wiceprezesi ZW SEiRP kol. kol. Hieronim
Brzozowiec i Erwin Bruggemann. Prezes
Koła Mikołaj Durzyński szczególnie przywitał 96-letniego najstarszego członka Koła
kol. Antoniego Wilka a następnie przedłożył sprawozdanie z działalności koła za
2015 rok oraz Plan Pracy na 2016 rok.
Skarbnik Stanisław Mrzygłód złożył sprawozdanie finansowe, zaś sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył przewodniczący kol.
Mieczysław Cąplak i wnosił o udzielenie
absolutorium, które jednogłośnie zarządowi Koła udzielono.
a wniosek prezesa Koła kol. Mikołaja
Durzyńskiego uczczono jedną minutową ciszą członków, którzy w okresie sprawozdawczym odeszli z naszych szeregów
na wieczną wartę.
Mł. insp. Sławomir Pakuła zabierając głos
serdecznie w imieniu Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni insp. Roberta Leksyckiego, który z przyczyn obiektywnych
nie mógł przybyć na spotkanie, podziękował za zaproszenie i oświadczył, iż kierownictwo dobrze sobie ceni współpracę ze
Stowarzyszeniem.
Hieronim Brzozowiec w swoim wystąpieniu
odnosił sie do problemów prawnych nurtujących emerytów, wspomniał również o
tzw. sprawy "dezubekizacyjnej" z 2009 roku i proponowane wnioski obecnych szefów spraw wewnętrznych usiłujących obniżać emerytury niektórym emerytów itp. Na
koniec swojego wystąpienia podziękował w
imieniu ZW i stwierdził, iż ZW Stowarzyszenia wysoko ocenia pracę Koła a szczególnie jego prezesa kol. Mikołaja Durzyńskiego. Zaś Erwin Bruggemann w swoim
wystąpieniu poinformował o planowanych
wycieczkach oraz omówił sprawy finansowe dot. udzielonych zapomóg w tym tzw.
pogrzebowe.
Walne zebranie sprawozdawcze jednogłośnie uchwaliło 5 uchwał, które dotyczyły
przyjęcia sprawozdania o działalności za-

N
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rządu Koła, sprawozdania finansowego i
komisji rewizyjnej a także przyjęto plan
pracy oraz dwie uchwały dot. wykreślenia
członków Koła ( Krystyna Kuźma i Janiny
Urbańskiej) z uwagi na stan zdrowia. Przyjęto na członka Stowarzyszenia kol. Bogdana Kwasek.
a zakończanie zebrania prezes Koła
kol. Mikołaj Durzyński odczytał apel
SEiRP z Piotrkowa Trybunalskiego skierowanego do Zarządu Głównego SEiRP, w
którym proszą o podjęcie natychmiastowych działań, z wykorzystaniem wszelkich
dostępnych środków, medialnych i prawnych, wyjaśnić zaistniała sytuację związaną:
a) z licznymi niepokojącymi informacjami
dot. likwidacji tzw. "przywilejów" emerytalnych osób służących w służbach mundurowych okresu PRL.
b) z prowadzoną w mediach kampanią dezinformacyjną przez członków rządu i parlamentarzystów PIS, mającą na celu odpowiednie ukształtowanie opinii publicznej,
przy jednoczesnej kolizji oficjalnego komunikatu opublikowanego na stronie MSWiA
dot. wysokości emerytur itp.
c) z wyciekającymi informacjami z MSWiA i
KGP
o
planowanym
wypowiedzeniu
(wzorem Ministra Obrony) dla SEiRP najmu pomieszczeń w budynkach policji oraz
pozbawienia byłych funkcjonariusz SB pomocy finansowej z Funduszu Socjalnego i
weryfikacji ich rent inwalidzkich.
Zebranie w pełni przychyla się do tego apelu i go popiera. Zebranie zakończyło się
obiadem.
Zdj. i tekst
Henryk Kaźmierski -rzecznik ZW SEiRP w
Gdańsku z/s w Gdyni

N
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Zebranie sprawozdawcze w Gdyni c.d.

Uczestnicy obrad w „restauracyjce Ekspresso”z zainteresowaniem wysłuchali relacji
członków Zarządu Koła z działań jakie podejmują w ramach swoich obowiązków. W
dyskusji, jaka wywiązała się po sprawozdaniach, omówiono sporo spraw związanych
z codzienną, niełatwą egzystencją emeryta mundurowego. Redakcja OBI pozdrawia
członków Koła i zaprzyjaźnionego z OBI kol. Henryka Kaźmierskiego.
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Święto Kobiet w Lidzbarku Warmińskim

iędzynarodowy Dzień Kobiet
przypadający 8 marca już od
kilkunastu lat zajął stałą pozycję w
rocznym planie pracy lidzbarskiego
zarządu Koła SEiRP.Z tej właśnie
okazji rokrocznie przygotowywany
jest uroczysty wieczór w zarezerwowanym lokalu podczas którego to
Panie są bohaterkami imprezy,natomiast Panom przypada rola
przygotowania wszystkiego od początku do końca i towarzyszenia
płci pięknej.
2016 roku 8 marca przypadał
tak jakoś w środku tygodnia
(wtorek),zatem organizatorzy postanowili imprezę przygotować stosownie wcześniej,czyli na początku weeckendu dnia04.03.2016 r w dacie
odpowiadającej wszystkim potencjalnym uczestnikom .Jeżeli chodzi
o lokal to tym razem wybór padł na
restaurację KARDAMON,bo jak niosły wieści „bardzo dobrze tam karmią”-i nikt się nie zawiódł.W spotkaniu uczestniczyło 28 osób w tym
15 pań.Uroczysty wieczór rozpoczęto życzeniami adresowanymi do
Pań z okazji Międzynarodowego
Dnia Kobiet,które złożył prezes za-
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rządu Koła Lucjan Fiedorowicz.Następnie wraz z kolegami z
zarządu Darkiem Balińskim i Gerardem Wichowskim wszystkim koleżankom wręczono kwiaty oraz pisemny certyfikat specjalnie przygotowany na tą okazję. Certyfikat każdej z uczestniczek spotkania w
związku z rzeczoną okolicznością
nadawał tytuł „Super Kobiety”i potwierdzał obecność w tej jakże ważnej, corocznej gali.
ak na marginesie to w kwestii
wyboru
gatunku
kwiatów,sondaż w wyborze pomiędzy
tulipanem a goździkiem,wygrał bezsprzecznie goździk.To orzekły Panie
związane z lidzbarskim Kołem
SEiRP,które są orędowniczkami dobrych i sprawdzonych tradycji.
abawa przy muzyce,tańcach i
bogatym stole trwała od
godz17.00 do 2.30.Właścieielkę lokalu również uhonorowano stosownie do okoliczności i podziękowano
za przygotowanie wspaniałego wieczoru.

T

Z

Tekst. Lucjan Fiedorowicz
Zdjęcia: Elżbieta Fiedorowicz.
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Srebrny Jubileusz Koła
SEiRP w Lubartowie

W

dniu 18grudnia 2015 r Zarząd Koła
SEiRP w Lubartowie zorganizował
uroczyste zebranie z okazji 25 lecia powstania Koła, połączone z tradycyjnym
spotkaniem opłatkowym. Wzięło w nim
udział ponad 30 osób, a wśród nich goście:
komendant powiatowy policji mł. isp. Marek Wrona ,przewodniczący NSZZ”P” st.
chor. Artur Garbacz, prezes zarządu Powiatowego Emerytów i Rencistów Państwowej Straży Pożarnej Adam Maluga .prezes
Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Lublinie
Tadeusz Miciuła.

P

rezes Krzysztof Górski w swym wystąpieniu przedstawił „Rys Historyczny”
założenia i działalności Koła na przestrzeni
25 lat istnienia. Podkreślił więź Stowarzyszenia z Policją, ze Związkami Zawodowymi Policji i Państwową Strażą Pożarną w
Lubartowie oraz z samorządem mieszkańców. Zakończył podziękowaniami za współprace i pomoc w realizacji działalności Koła, oraz życzeniami noworocznymi, które
przekazali również: mł. insp. Marek Wrona, st. asp. Artur Garbacz. Tadeusz Miciuła i Adam Maluga.

S

potkanie było okazją do wręczenia pamiątkowych medali z „Okazji 25 Lecia
SEiRP” oraz podziękowań za dobrą współprace .Prezes Krzysztof Górski otrzymał
pamiątkowy medal 20-Lecia Związku Emerytów i Rencistów PSPoż.

W

drugiej części spotkania odbyło się
spotkanie opłatkowe -noworoczne, w
atmosferze połamania się opłatkiem, złożeniem sobie nawzajem życzeń świątecznych
i noworocznych i wytrzymania w kondycji
do następnego spotkania w większym gronie. W czasie uroczystego obiadu prowadzono dyskusje na tematy związane z codziennym życiem i wspomnieniami z poprzednich lat. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej koleżeńskiej i świątecznej atmosferze.
Tekst
Prezes Koła SEiRP w Lubartowie
Krzysztof Górski.
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Życzenia na Dzień Chłopa nadesłały
miłe Panie z ZG SEiRP.
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Dzień Kobiet w Słupsku

W

dniu 8 marca 2016 roku, tradycyjnie jak co roku, odbyło się spotkanie
naszych przemiłych członkiń Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w
restauracji „Adamek” w Słupsku.
Licznie przybyłe panie przywitał, w imieniu Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku, wice prezes kol. Franciszek Makles
składając im serdeczne życzenia w związku z obchodzonym świętem Dnia Kobiet.
Przy tradycyjnej lampce szampana, kawie
i ciastkach miło upływał czas wypełniony
wymianą wspomnień naszych solenizantek.
potkanie zakończono odśpiewaniem,
przez męską reprezentację Z.O. uczestniczącą w spotkaniu, gromkiego „Sto Lat”
oraz wspólnie spożytym obiadem.

S

Rzecznik Z.O. SEiRP w Słupsku
Henryk Znaniecki
Słupsk, 08.03.2016 r
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Walne w Sochaczewie
W dniu 6.03.2016 roku na świetlicy KPP
Sochaczew odbyło się Walne Zgromadzenie członków SEiRP Koła nr.9 w Sochaczewie. Na zebraniu oprócz przybyłych
członków koła udział wzięli z-ca Komendanta KPP Sochaczew mł.insp .Marek
Wójcik oraz Prezes MZW SEiRP w Ostrołęce kol. Henryk Bilski. Zebranie rozpoczął
Prezes Koła Nr.9 w Sochaczewie kol. Mariusz Bajurski który na wstępie przywitał
wszystkich zebranych i przedstawił przybyłych gości. W trakcie zebrania poruszano wiele tematów nurtujących członków
SEiRP min.dot. ubezpieczenia dla emerytów i rencistów policyjnych oraz członków
ich rodzin. Bardzo miłym akcentem zebrania było odznaczenie inicjatora reaktywacji SEiRP w Sochaczewie, a zarazem
pierwszego Prezesa Koła kol. Juliusza
Dworakowskiego Brązową Odznaką SEiRP
RSW RP ,,ZASŁUŻONY DLA MAZOWSZA”
Odznaczenie to wręczył Prezes MZW
SEiRP w Ostrołęce kol. Henryk Bilski. Całe zebranie przebiegało w miłej , rodzinnej
i sympatycznej atmosferze. Na koniec zebrania kol. Henryk Bilski w związku ze
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zbliżającym się Świętem Kobiet złożył życzenia obecnym na zebraniu paniom oraz
życzył wszystkim Wszystkiego Najlepszego
w związku ze zbliżającymi się świętami
Wielkanocnymi.
Autor tekstu: Mariusz Bajurski
Zdjęcie :Marek Turowski
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Walne zebranie w WSPol.

W

alne zebranie koła poświęcone podsumowaniu działalności w 2015 roku i zamierzeniom na rok bieżący odbyło
się 19 marca w Sali Senackiej Wyższej
Szkoły Policji. Obrady, od kilkunastu lat,
sprawnie prowadził wiceprezes Zbigniew
Nowakowski.
bszerne sprawozdanie, które otrzymali
w Biuletynie Informacyjnym nr 12
wszyscy członkowie, wygłosił prezes Ryszard Gidziński. Nasza uczelniana organizacja nadal odnosi sukcesy. Do koła wstąpiło 14 emerytów i aktualnie liczymy 224
członków. Pokaźnie wyglądają finanse –
na koniec roku mamy 18 tys. zł nadwyżki.
Dużym zainteresowaniem cieszą się imprezy organizowane przez naszych działaczy: bal karnawałowy, wyjazd do sanatorium, wycieczka do Białowieży, spotkania
integracyjne – przywitanie wiosny i grzybobranie, wyjazd do teatru. W tym roku
będą kontynuowane te przedsięwzięcia
uzupełnione rejsem po Kanale OstródzkoElbląskim. Stan finansów przedstawił
skarbnik Henryk Radomski. Planowane
wpływy wyniosą 6438 zł a wydatki –
11630 zł. Utrzymany będzie dodatni bilans. Ze sprawozdaniem komisji rewizyj-

O
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nej zapoznał zebranych jej przewodniczący Jerzy Mosakowski, który pozytywnie
ocenił pracę zarządu i wnioskował o zatwierdzenie jego działalności.
łos w dyskusji zabrali: Zofia Olejniczak, Janusz Borowiński, Wojciech
Ostrycharz, Ewa Czerw, Jerzy Mosakowski, Ryszard Gidziński, Andrzej Pawłowski, Jerzy Świniarski. Poruszono sprawy
organizacyjne, a szczególnie frekwencję na
zebraniach i przyszłość koła.
iceprezes zarządu Wojciech Ostrycharz zaprezentował uchwałę walnego zebrania: dalszą integrację środowiska,
uczestniczenie w działaniach społecznych,
współdziałanie z kierownictwem uczelni i
samorządem lokalnym, organizowanie wypoczynku i turystyki, zabezpieczanie potrzeb socjalno-bytowych emerytów policyjnych i założenie bazy mailowej naszych
członków.

G

W

Janusz Borowiński
Zdjęcia Zdzisław Wnukowicz
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Jego pasja – to tenis stołowy
Bogdan Michalak

– bo o nim mowa,
od zarania naszego Stowarzyszenia czyli od
roku 1990, jest niezmiennie Prezesem Koła
SEiRP w Krośnie Odrzańskim. Jego odskocznią , od codziennego szarego życia jest rzadkie
zamiłowanie, któremu poświęcił prawie całe
życie, bo już od lat szkolnych ( a chodził do
Szkoły w Wałowicach pow. Krosno Odrzańskie)
miał ciąg do tenisa stołowego ( pospolicie zwanego ping pongiem).
o przejściu na emeryturę i w stan spoczynku, zaczął bardziej intensywnie i z pełnym
zaangażowaniem, poświęcać się treningom, a
równocześnie braniu udziału w różnych turniejach ping-pongowych.
d 1970 roku sukcesywnie uczestniczy w
corocznym turnieju o Puchar Burmistrza
Krosna Odrz. , gdzie zawsze zajmuje czołowe
lokaty. W swojej kolekcji posiada szereg Pucharów, medali i dyplomów. Jest sędzią tenisa
stołowego oraz czynnym organizatorem i inicjatorem różnego rodzajów turniejów w tej dyscyplinie.
latach młodzieńczych( czyli w latach 70 –
tych) grał również w A klasowej drużynie
piłki nożnej – Pogoń Wężyska z pozytywnym
skutkiem.
powyższych danych widać , że sport to
zdrowie. Bo zdrowie jak na swój wiek, posiada bardzo dobre, a aktywność na 5+.
Ostatni Okręgowy Turniej z okazji XXV lecia
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych o Puchar Prezesa Zarządu Okręgowego,
który odbył się w Drzonkowie, potwierdził jego
zdolności w tym zakresie. Zajęcie II miejsca
mówi samo za siebie, przy mocno obsadzonej
konkurencji zawodników z terenu dawnego
województwa zielonogórskiego.
najduje również czas na pracę społeczną w
Rodzinnych Ogrodach Działkowych , gdzie
jego hobby to działka ogrodowa, na której odpoczywa i ładuje akumulatory.
mie sobie zorganizować czas wolny na
emeryturze i wcale nie musi się nudzić, a
wręcz brakujemy wolnego czasu.
Zapisujemy Bogdana Michalaka do „ Księgi
Pozytywnie zakręconych”.

P

O

W
Z
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U
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Emerytury minimalne
Leszek Kostrzewski,
Piotr Miączyński Gazeta
Wyborcza, wtorek, 15.03.2016 r.
Kto dostanie gwarantowaną przez państwo
emeryturę minimalną? Jak się zmienią wymagania po obniżeniu wieku emerytalnego?
godnie ze starym systemem na emeryturze
dostajemy ok. 60 proc. pensji, czyli ok. 2
tys. zł*. W nowym będziemy mieli ok. 40 proc. i
mniej ostatniej pensji, czyli ok. 1,3 tys. zł.
W nowym systemie emerytalnym zebrany kapitał jest dzielony przez przewidywaną średnią
długość życia podawaną przez GUS. Wynikiem
jest emerytura. Niektórym z wyliczeń wyjdzie
200 czy 300 zł. Aby nie musieli żyć z pomocy
opieki społecznej, państwo zagwarantowało im
emerytury minimalne. Po marcowej waloryzacji
to 882,56 zł.

dostanie tylko tyle, ile odłożył, np. 300 czy 400
zł miesięcznie.
Szacuje się, że jeżeli 67-letnia osoba przez 25
lat nie zarabiała 2,6 tys. zł, to nie wypracuje
emerytury minimalnej (obliczenia podajemy
bez uwzględnienia inflacji i wzrostu PKB,
wszystko na dzisiejsze pieniądze).
CORAZ MNIEJ NA MINIMALNEJ
Z roku na rok coraz mniej osób ma emeryturę
minimalną. Jeszcze dziewięć lat temu dostawało ją ponad 270 tys. Polaków. W ubiegłym roku
już tylko 149 tys. To dlatego, że wiele osób nie
potrafi udokumentować wymaganego stażu
pracy. Problemy mają zwłaszcza ci, których
zakłady pracy zbankrutowały i po dokumentach płacowych ślad zaginął. A bez świadectwa
pracy trudno jest uzyskać emeryturę minimalną.

OBNIŻENIE WIEKU
Prezydent Andrzej Duda przygotował projekt
emerytalny, który zakłada powrót do dawnego
wieku emerytalnego: 60 lat dla kobiet i 65 dla
mężczyzn. Projekt jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie.
Prezydent w swoim projekcie obniża wymagania do otrzymania emerytury minimalnej.
Chce, aby kobiety miały zagwarantowane minimalne świadczenie już po 20 latach pracy.
Mężczyźni nadal musieliby udowodnić 25-letni
staż.
LICZY SIĘ STAŻ
Aby dostać emeryturę minimalną, trzeba się
będzie wykazać odpowiednim okresem ubezpieczeniowym: dla kobiet to obecnie 22 lata,
dla mężczyzn - 25 lat. Od 2022 r. ma to być 25
lat dla obu płci.
Wydłużanie stażu kobiet - o rok co dwa lata rozpoczęło się 1 stycznia 2014 r. Wynosi on:

+ 22 lata - od 1 stycznia 2016 r.;

+ 23 lata - od 1 stycznia 2018 r.;

+ 24 lata - od 1 stycznia 2020 r.;

+ 25 lat - od 1 stycznia 2022 r.
Do stażu liczą się okresy składkowe - gdy pracowaliśmy, a od naszej pensji były odprowadzane składki - i nieskładkowe: urlop wychowawczy, studia. Ale uwaga! Okresy nieskładkowe nie mogą przekroczyć jednej trzeciej
okresów składkowych.
Przykład. Jeżeli pani Teresa z Kutna odejdzie
na emeryturę w 2023 r., będzie musiała udowodnić 25 lat stażu. Do tego czasu przepracuje
20 lat. Przez dziewięć lat była na wychowawczym. Dostanie emeryturę minimalną, bo ZUS
zaliczy jej 20 lat pracy i brakujące pięć lat z
wychowawczego. Razem będzie miała 25 lat
stażu.
Jeśli ktoś nie spełni warunku stażowego, bo
np. pracował w szarej strefie, to na starość

CHOROBOWE I UMOWY O DZIEŁO
Bardzo niska emerytura - i staranie się o emeryturę minimalną - grozi zwłaszcza:
+ Bezrobotnym. Jeżeli mieliśmy przerwy w pracy, na starość na nasze konto nie będzie wpływać zbyt wysokie świadczenie. Za bezrobotnych pobierających zasiłek składkę na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe
odprowadza urząd pracy. Ale płacone w ten
sposób składki są bardzo niskie.
Gdy jesteśmy bez pracy przez całe życie, na
nasze kontro emerytalne nie trafiają pieniądze
i nie dostaniemy emerytury. W niektórych państwach Unii Europejskiej samo przebywanie w
kraju przez określony czas gwarantuje emeryturę. W Polsce tak nie jest.
+ Osobom pracującym na umowę o dzieło. Jeśli wykonujemy pracę wyłącznie na podstawie
umowy o dzieło, nie podlegamy ubezpieczeniom społecznym i nie dostaniemy emerytury.
+ Osobom, które często idą na chorobowe. Jesteś chory i bierzesz zwolnienie albo opiekujesz
się chorym dzieckiem, to gdy jesteś na zwolnieniu, nie odkładasz na emeryturę.
+ Osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy z własną firmą odprowadzają składkę od zadeklarowanego dochodu,
który nie może być niższy niż 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. I zdecydowana większość
płaci takie właśnie minimalne składki ZUS.
Specjaliści alarmują, że dostaną emerytury
minimalne albo niewiele od nich wyższe.
Mało zarabiającym. Olbrzymim problemem
nowego systemu są ludzie z niskimi płacami.
Większość z nich nie ma szansy na świadczenie wyższe od minimalnego. W starym systemie mieliśmy tzw. część socjalną emerytury,
która podnosiła świadczenie. W nowym już jej
nie będzie.

Z
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(Ciąg dalszy ze strony 21)

ZMIANY W UMOWACH-ZLECENIACH
Od stycznia 2016 r. zmieniła się sytuacja osób
pracujących na umowę-zlecenie. Pracodawcy
muszą odprowadzać składki do ZUS od
wszystkich umów-zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wcześniej zdarzało
się, że pracodawca podpisywał z pracownikiem
np. dwie umowy-zlecenia, w tym jedną na niewielką kwotę i tylko od niej odprowadzał składki.
W trakcie przygotowań do zmian w prawie
zrezygnowano z ozusowania umów o dzieło. Są
to umowy rezultatu, co oznacza, że wynagrodzenie jest uzależnione nie od wykonanej pracy, ale od ostatecznego efektu. Może dojść do
nieprzyjęcia dzieła, co utrudniałoby ustalanie
kwestii ubezpieczenia.
KAPITAŁ POCZĄTKOWY PODNOSI ŚWIADCZENIE
W maju 2015 r. weszła w życie ustawa, dzięki
której można podwyższyć sobie emeryturę
przez zwiększenie kapitału początkowego, który jest naliczany za pracę przed 1999 r., kiedy
nie było kont emerytalnych.
Na nowej ustawie zyskają absolwenci szkół
wyższych.
O wysokości kapitału początkowego decydują
lata składkowe i nieskładkowe, czyli np. studia. Państwo za studia przed 1999 r. powinno
nam więc naliczyć kapitał początkowy. Tyle że
w przypadku wielu absolwentów tego nie zrobiło.
Przepisy mówią, że aby mieć zaliczone pełne
pięcioletnie studia, trzeba było przed 1999 r.
pracować minimum 15 lat, przy czym okresy
nieskładkowe nie mogą przekroczyć jednej
trzeciej okresów składkowych.
Jeżeli ktoś pracował przed 1999 r. krócej,
miał odpowiednio zmniejszany kapitał.
Teraz absolwenci będą mieli wyliczony kapitał
z całego okresu studiów. Nieważne, jak długo
pracowali przed 1999 r.
WYŻSZE SKŁADKI ZA WYCHOWAWCZY
Emerytury - zwłaszcza kobiet - byłyby jeszcze
niższe od obecnych prognoz, gdyby nie rządowe zmiany w polityce rodzinnej.
Od września 2013 r. bezrobotnym, studentom,
pracującym na umowach o dzieło i zleceniach,
samozatrudnionym państwo opłaca ubezpieczenie społeczne na urlopie wychowawczym.
Wcześniej takie prawo mieli tylko rodzice zatrudnieni na etacie.
Kobiety pracujące na roli w czasie wychowawczego będą zwolnione ze składek na KRUS.
Od 1999 r. okres na wychowawczym traktowany jest jako lata składkowe. Państwo płaci za
ten okres rodzicom składki emerytalnorentowe. Ale wychowawczy przed 1999 r. państwo traktuje jako lata nieskładkowe (słabiej
opłacane). Matki mają naliczony niższy kapitał
początkowy, co przekłada się na dużo niższe
świadczenie na starość. Po zmianach wszystkie
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okresy na wychowawczym będą traktowane
jako składkowe.
NIE SKŁADAJ WNIOSKU W CZERWCU
Warto pamiętać, że o wysokości emerytury
może też decydować termin złożenia wniosku.
Jeżeli złożymy wniosek w czerwcu, możemy
dostać emeryturę niższą o nawet kilkaset złotych. Nie korzystamy wtedy z waloryzacji kwartalnej składek odłożonych na koncie emerytalnym w ZUS.
Opłaca się złożyć wniosek np. w maju lub w
lipcu.
* Wszystkie kwoty w artykule są kwotami
brutto
NAJNIŻSZE ŚWIADCZENIA PO MARCOWEJ
WALORYZACJI
Świadczenie przed waloryzacją / po waloryzacji
Najniższa emerytura i renta przed waloryzacją:
880,45 zł, po waloryzacji: 882,56 zł
Najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy przed waloryzacją: 880,45 zł, po waloryzacji: 882,56 zł
Renta rolnicza przed waloryzacją: 880,45 zł, po
waloryzacji: 882,56 zł
Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy przed waloryzacją: 675,13 zł, po
waloryzacji: 676,75 zł
Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową przed waloryzacją: 1056,54 zł,
po waloryzacji: 1059,07 zł
Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z
wypadkiem lub chorobą
zawodową przed waloryzacją: 810,16 zł, po waloryzacji: 812,10 zł
Renta socjalna przed waloryzacją: 739,58 zł, po
waloryzacji: 741,35 zł

1 % PODATKU DLA SEIRP
Od stycznia 2016 r. można dokonywać na rzecz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 1% odpisu od
należnego podatku dochodowego poprzez złożenie w formularzu PIT za 2015 r. stosownego wniosku zawierającego informacje:
nazwa OPP:

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych

nr rejestracji OPP w

KRS: 0000043188
Numer rachunku bankowego Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów Policyjnych, jako organizacji pożytku publicznego:

98 2030 0045 1110 0000 0412 7340
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Zamiast artykułu.

Z

awsze denerwowały mnie postawy
ludzkie polegające wyłącznie na kontestowaniu jakichś zjawisk, zdarzeń itp. To
– niestety - bardzo popularna forma wyrażania swojego odniesienia do jakiejś sprawy czy też - często bezpardonowe w słowach – uzewnętrznienie tegoż. A w czym
problem?
Ano w tym, że powiedzenie „nie, bo nie”
jest stosunkowo proste a zarazem dokuczliwe.
Bardzo często „oceniany” nie ma nawet
szansy na obronę bo nie zna argumentacji
kontestującego. Jego próby odniesienia
się do owej kontestacji są najczęściej albo
nie trafiające do celu, albo nie odnoszące
się do sedna sprawy.
tego też powodu - podnosząc jakikolwiek problem - starałem się nie tylko
omawiać go, oceniać itd. ale ujawniałem w
różnego typu pisemnych „uzasadnieniach”
własną drogę dochodzenia do konkretnych wniosków. Starałem się również
wskazywać na metody rozwiązania zagadnienia w sposób inny niż istniejący w
praktyce. Taki sposób przedstawiania
swojej „kontestacji” uważam za jedynie
uczciwy albowiem daje szansę obrońcom
istniejących rozwiązań. Znając problem,
jego ocenę, sposób rozumowania i wnioskowania „kontestatora” w łatwy sposób –
jeżeli maja racje – dadzą
owej
„kontestacji” odpór.
o uczciwa droga do poznania ale pod
warunkiem, że strona której dotyczy
dane zagadnienie (obojętnie czy jest kontestowana czy jest „kontestatorem” ) jest
w ogóle zainteresowana wymianą poglądów czy tez z sobie tylko znanych powodów milczy ( brak jej argumentów, wie że
czyni źle, brak jej odwagi do stawienia
czoła sytuacji itp. Itd.. – niepotrzebne
skreślić ). To tak jak wędrowiec, który minie drzewo i idzie dalej myśląc, że już tego
drzewa nie ma. To taka swoista metoda
„odmowy zeznań” . Z taka postawą mam
do czynienia od kiedy rozpocząłem publikacje w OBI.
Udawanie, że problemów w codziennym
bycie SE i RP nie ma nie oznacza, że naprawdę nie istnieją. Milczy osoba, mająca
do powiedzenia wiele – ale często nie tu
gdzie trzeba, często nie we właściwym czasie,
często
nie
mająca
wyczucia

Z

T
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„dyplomatycznego” co do treści i metod.
Od wielu miesięcy sygnalizowałem istnienie w kręgu ścisłego Kierownictwa SE i RP
negatywnych zjawisk polegających na oddaleniu się owego „Jądra” Stowarzyszenia
(Egzekutywy) od centrum Uchwałodawczego (Legislatywy), sprowadzenie Zarządu
Głównego do roli „zaklepywacza” decyzji
Prezesa ZG i decyzji Prezydium. Najbardziej pokazowym sposobem takiegoż zjawiska była cała problematyka związana z
operacja zmiany Programu „Emeryt 2009”
na „Emeryt 2016” – szczegóły w publikacjach OBI. Operacja ta pokazała nie tylko
bardzo słaba pozycje Zarządu Głównego
ale także potraktowanie członków SE i RP
jako swoistego ( przepraszam za kolokwializm) „mięsa armatniego”, niedoinformowanego i bez jakiegokolwiek prawa do wyrażenia własnej opinii.
olejnym istotnym zagadnieniem jest
operacja przygotowania się do nowelizacji
Statutu
SEiRP.
Całkowita
„partyzantka” – pomimo próby Jej uporządkowania przez Przewodniczący Zespołu Statutowego (zarazem Vice Prezesa ZG).
Nie będę wdawał się w szczegóły, bo są
one treścią „uzasadnień” do projektów
Uchwał jakie kieruję na posiedzenie plenarne
ZG
(planowane
na
24 27.04.2016 r.)
spominam o tym dlatego, że i tu głos
członka SEiRP jest praktycznie mało
albo nic nie znaczący.
Wynika to z praktycznych ( a nie prawnie
obowiązujących) procedur ) metod działania ścisłej części wspomnianej Egzekutywy – szczegóły w załączonych dokumentach
Czy mam rację?- pozostawiam to ocenie
czytelników – ale nie na zasadzie cytowanego „nie, bo nie”I nadal mam nadzieję
(może złudną), że ZG (jako organ) potrafi
się „wybić na niepodległość”.
Leszek Orkisz

K

W

Bardzo ważne teksty publikowane na
stronach 25-31 tego wydania OBI dotarły
do Redakcji niemal w „ostatniej chwili”.
Fakt, że publikowane są nie „początku”
miesięcznika nie umniejsza ich znaczenia,
a można rzec: wprost przeciwnie, gdyż
niejako podsumowują całość zawartości
prezentując zakres działań, jakie podejmuje FSSM w by dementować nieprawdziwe doniesienia prasowe i nie tylko
Jerzy K. Kowalewicz
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(XII 2015) najniższa i najwyższa wysokość świadczeń osób, którym obniżono
świadczenie, ile wynosiło maksymalne
zmniejszenie świadczenia (jednostkowo).
ederacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej jest
dobrowolnym, suwerennym, trwałym
zrzeszeniem stowarzyszeń, działającym
na podstawie Konstytucji RP, przepisów
ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.
nr 20 1989 r., poz. 104 z późniejszymi
zmianami) oraz własnego statutu, reprezentującym około 140 tysięcy byłych żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy,
którego celem jest między innymi reprezentowanie interesów członków stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji
wobec władz ustawodawczych i wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej,
a w szczególności w zakresie: uprawnień
emerytalno-rentowych opieki socjalnej i
zdrowotnej, zachowania statusu społecznego pr zysł ugującego żołnierzom
i funkcjonariuszom.
pełnienie powyższej prośby pozwoli
Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej na właściwą i zgodną z prawem realizację jej
statutowych celów.

F
FEDERACJA STOWARZYSZEŃ
SŁUŻB MUNDUROWYCH RP
ZARZĄD
Warszawa, dnia 24 luty 2016 r.
Pan Michał Sierzycki
Dyrektor
Zakładu Emerytalno-Rentowego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia
6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz.
1198) - uprzejmie proszę o udostępnienie danych statystycznych dotyczących
struktury emerytur i rent inwalidzkich
wypłacanych przez ZER MSW według
następujących założeń: struktura wypłacanych świadczeń (bez rent rodzinnych)
według wysokości świadczenia na dzień
31.12.2015 roku (tabela nr 6 –
„statystyka” na stronie internetowej ZER
MSWiA) z dodatkowym podziałem od
7.000 do ponad 14.000 (w przedziałach
co tysiąc), ilość osób, którym na podstawie "ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. 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" - obniżono
świadczenie w roku 2009 (2010? – do
czasu zakończenia akcji weryfikacji
świadczeń) oraz do końca 2015 roku,
jaka była średnia wysokość świadczenia
osób, które podlegały weryfikacji
(obniżeniu świadczenia) – przed obniżeniem i po, jaka była (2009/2010) i jest
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Federacja Stowarzyszeń
Służb Mundurowych
Rzeczypospolitej Polskiej
Prezydent
Zdzisław Czarnecki

Do wiadomości
Do wiadomości informacje o działaniach
Federacji Stowarzyszeń Mundurowych
Mateusz Koszewski..

Szanowni Państwo,
W załączeniu (str.25-29 OBI – przypis
JKK) przesyłam wystosowane pismo do
Dyrektora ZER MSWiA
z dnia
24.02.2016 r. dot. udostępnienia danych
statystycznych. z odpowiedzią oraz pismo do Dyrektora BESW z dnia
24.02.2016 r.(na dzień dzisiejszy bez
odpowiedzi).
Pozdrawiam,,
Zdzisław Czarnecki
Prezydent FSSM RP
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Wtedy się pojawia taka
maniera,
a fama to głosi,
jedne pomniki się rozbiera,
inne zaś się wznosi.

Kazimierz Otłowski

„Świat polityki
i polityków”
Jak to przy okrągłym
stole
Nawet przy okrągłym stole
Polak z Polakiem,
choć dyskutuje
to siedzi okrakiem.
Pozycja ta myślenie rozdwaja,
nie ułatwia uzgodnionego
zapisu,
bo prowadzi do patrzenia
ze skraja
i oddala od kompromisu.
Oby dyskutowanie rozsądku
przysporzyło,
którego rodakom tak potrzeba.
Może z tego by przybyło
Polsce spokoju i chleba.
Choć droga do tego daleka,
wciąż na niej pojawiają się
wyboje,
to wreszcie któreś pokolenie
tego doczeka
i uzna to za zwycięstwo swoje.

Z kariery polskich
fraz
Ileż to już razy
robiły karierę
różne polskie frazy,
ale nie o dawną manierę
teraz chodzi,
bo sytuacja jest nowa
i inny problem rodzi,
wszak idzie o słowa
"wałęsać się",
a więc taką frazę,
która obecnie w domyśle
nie obrazę,
lecz uwielbienie
dla osoby lidera,
a więc znaczenie
pozytywne zawiera.
Mam więc propozycję
nie do odrzucenia,
by przez opozycję
do dawnego znaczenia,
z frazy "wałęsać się"
zrzucić wymowę pejoratywną
i każdy niech wie,
że ma tylko pozytywną.
Wykażemy dla epoki
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przez to zrozumienie,
nadając tej frazie sens głęboki
przez jej nowe znaczenie.
Nie powinny zatem
tej frazy słowa
pozostać semantycznym
dogmatem,
ich treść powinna być nowa.
Obecnie ich skojarzenie
z Wielkim Elektrykiem
nadaje im nowe wcielenie
co jest wynikiem
skoku ponad płotem
do strajkowego steru,
"okrągłego stołu" potem
i skoku do Belwederu.
W tej sytuacji
"się włóczenie"
nie uzyska społecznej
akceptacji
jako "wałęsania się" znaczenie.
Więc się ośmielę,
niech me autorstwo
nie przepadnie
sens frazy: "wałęsać się"
powinien brzmieć dosadnie.
Chociaż w PANie
może – o zgrozo – się zatrzęsie
i mieć będą inne zdanie
ta fraza powinna znaczyć
"kłanianie się Wałęsie".
A On z poczuciem humoru,
co na satyrę oko przymykał
i dodawał jej swego wigoru,
będzie tego pochlebstwa unikał.

Historia i pomniki
Historia, jako nauczycielka
życia,
gdy nie ma nic do ukrycia,
z tego, co było przed laty,
z cokołów zwala dawne
majestaty.

Zwycięzcy powinni więc
ograniczać mozoły
i pozostawiać nienaruszone
cokoły,
będą wtenczas spełnione względy ekonomiki
na ocalonych cokołach staną
nowe pomniki.

Droga do skrytki
prawdy
Dwóch o nitkę się wadzi,
czy do kłębka każda prowadzi,
trzeci na to: na mądrości wam
nie zbywa,
do kłębka prowadzi tylko
nić właściwa.
Dla kogo nitka i kłębek wiele
znaczy
i chce, by nitka do kłębka go
zaprowadziła
niech pilnie na to baczy,
by nić z tego kłębka była.
Dążący do prawdy niech wie,
by nie stał się bezradny,
musi pamiętać, że czasem
się rwie
nawet nić Ariadny.
W tym filozofia cała,
musi być z kłębkiem połączona
nitka
tak, by się nie urwała,
a dowiemy się, gdzie prawdy
jest skrytka.

Rozpasane jęzory
Politycy pozbawieni
jakiejkolwiek pokory,
potrafią tak kłótliwie jęzory
rozpasać
i rozpalić niepotrzebne o to
spory:
kto, kogo i za co ma
przepraszać.

Niektórzy, czy słusznie? historii
wypominają, Bo z piekiełkiem raźże ślady jej wyznaczają
no bywa!
nie tylko "okrągłe stoły",
Niejeden polityk nie potrafi
lecz także puste cokoły.
niczego zrobić sam.
Jest bezradny jak bez aktora
Gdy zmieniają się ustroje,
kukiełka.
zwycięzcy chcą mieć pomniki
Tacy się specjalizują
swoje,
w otwieraniu bram
wnet nadchodzą więc momenty, jakiegoś polskiego piekła czy
gdy burzy się stare postumenty.
chociażby piekiełka.
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W biurze ZW SEiRP w Olsztynie
W środy, w godz. 10.00 - 12.00,
Pani Maria Kowalewicz, księgowa ZW,
prowadzi nieodpłatnie doradztwo i komputerowe wypełnianie druków
rozliczeń podatkowych za 2015 r.
Zarząd Wojewódzki SEiRP w Olsztynie

Informuje:
Z dniem 1 czerwca 2015 r. wchodzi w życie Umowa Użyczenia Nieruchomości
przez Komendę Wojewódzką Policji, Sali Gimnastycznej przy ul. Piłsudskiego 5 w
Olsztynie. (dawna hala „Gwardii”)
Sala gimnastyczna, siłowania i pomieszczenia socjalne (szatnia, łazienka) zostają
użyczone ZW SEiRP na okres do końca roku 2016 r. z przeznaczeniem na zajęcia
tai-chi. (chiński system pozytywnie wpływający na poprawę i utrzymanie zdrowia
fizycznego i psychicznego.)
Zajęcia prowadzone będą nieodpłatnie przez nauczycieli posiadających odpowiednie uprawnienia do typu szkoleń, dwa razy w tygodniu:
Poniedziałki w godz. 18.00 - 19.30 i środy w godz. 18.00 - 19.15.
Do udziału w zajęciach zapraszamy wszystkich emerytów mundurowych i czynnych policjantów.
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 BGŻ BNP Paribas S.A.
Nr konta: 67 2030 0045 1110 0000 0416 2430

Okładka pierwsza: Wyspa Jeziora Browarnego w Jakubowie/
Olsztynie
Okładka końcowa: Julian Czajka
- Zarząd Wojewódzki SEiRP w Olsztynie
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