Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 5(85)2017

MIESIĘCZNIK ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W OLSZTYNIE

Timmermans
- List/odpowiedź do
Czarneckiego

Grudniewski

- PiS jak komuniści

Makowski

- Może cierpliwość się
opłaci?
- o tym jak chcą iść na
całość

Micek

- o Marszu Wolności w
Warszawie

Kaźmierski

- o sprawozdaniu rocznym ZW w Gdańsku

Kowalewicz

- o pięknym pobycie w
Łebie
- od redakcji

Wyszyński

- o pikniku weterana w
Elblągu

Schmidt

- interpelacja12773

Otłowski
Dobry Panie, jeśli jesteś, i nie w biblii wersach,
Wejrz z lazuru swego, na zielone lasy,
na żółcistość w polach.
Jakże pięknie ubarwiłeś natury przejawy
Nie zadbałeś jednak wcale o potomstwo Ewy.
Mogłeś ująć wszak naturze piękna i dobroci
I empatii przydać nieco człowieczej postaci,
By bliźniemu tuż przed grobem
Nikt chleba nie skąpił,
By nie karał go za młodość i błędy rządzących.
Dobry Panie...

JKK

- -

- polityce i politykach

Informator

- o pomocy opiekunom
niepełnosprawnych
- o pieniądzach zamiast
emerytur
- o rewolucji w rentach

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 5(85)2017

Spis treści
2.Od Redakcji - Jerzy K. Kowalewicz
4. List Frnansa Timmermansa
5 Wzory odwołań do decyzji ZER FSSM RP
6. Pomoc prawna emerytom i rencistom policyjnym od ZG SEiRP
6. Wykaz kancelarii adwokackich FSSM RP
7. PiS jak komuniści
- Tedeusz Grudniewski.
7. Może cierpliwość się opłaci?!
- Bogdan Makowski
9. Tym razem idziemy na całość
- Bogdan Makowski
11. Byliśmy i MY na „marszu wolności”
- Bogdan Micek
12. Sprawozdanie z ZW Gdańsk
- Henryk Kaźmierski
13. Spotkanie w „tłusty czwartek”

- Wiesław Ciosek
14. Byliśmy w Łebie i było pięknie
- Jerzy K. Kowalewicz
16. V Piknik Weterana Policyjnego
- Karol Wyszyński
17. Pomoc dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci i dorosłych
- Informator Gazety Wyborczej
19. Pieniądze zamiast emerytury
- Informator Gazety Wyborczej
22. Rewolucja w rentach
- Informator Gazety Wyborczej
24. Absurdy prawne - internet
25. Interpelacja nr 12773
- Joanna
Schmidt
26. Świat polityków i polityki
- Kazimierz Otłowski

Od Redakcji

zwane „.Nowoczesna”, którego posłanka
Joanna Schmidt wprost nie życzy sobie
przerwania procesu dezubekizacji. Poniżej wpis na FB odnoszący się do interpelacji posłanki z tej partii. Trudno wyczuć,
czy posłance nie podoba się „brak” dezubekizacji w wojsku, czy też uważa, że powinni zostać potraktowani tak jak inni
mundurowi?
PODŁOŚĆ I DRAŃSTWO
Jeżeli ktoś liczył, że zainteresowanie posłów ‘NOWOCZESNEJ” represjonowanymi
emerytami mundurowymi jest objawem
człowieczeństwa i empatii wobec krzywdzonych współobywateli, to teraz został z
tego błędu wyprowadzony. Oto koneserka
Madery i admiratorka Ryszarda Petru,
krótko mówiąc posłanka SZMIDT, zaczęła
bez mydła wchodzić w odbyt PiS owi. Polecam lekturę interpelacji nr 12773 do ministra obrony narodowej (str. 25 OBI JKK) w sprawie wstrzymania procesu legislacyjnego nad tzw. wojskową ustawą
dezubekizacyjną (druk nr 1105) . Ten
„niezwykle głęboki intelektualnie” przykład sztuki epistolarnej pani posłanki
SZMIDT polecam szczególnie emerytom
wojskowym i ich rodzinom. TAK WYGLĄDA OPOZYCJA W WYDANIU PETRU.

S

zanowni Państwo, to kolejne wydanie OBI, w którym tematem wiodącym są przygotowywane przez Rząd
PiS cięcia emerytur i rent mundurowych.
Fala represyjnych skutków kolejnej ustawy „dezubekizacyjnej” rozleje się dopiero
w październiku. Wprawdzie w sieci można spotkać, niesprawdzone, doniesienia o
otrzymaniu decyzji ZER informujących o
wysokości przyszłych gratyfikacji. Teksty
publikowane w miesięczniku pokazują
także wszystko to w jaki sposób członkowie Stowarzyszenia próbują zapobiec wejściu w życie drastycznych przepisów.
Przedstawiamy też formy i sposoby, w
jaki organizują się w Komisjach Prawnych, „zliczają się”, uczestniczą w licznych protestach i marszach, u kogo i
gdzie, w jakich środowiskach i partiach
politycznych, u posłów Sejmu RP i europarlamentarzystów szukają wsparcia.
Emeryci i renciści policyjni zrzeszeni w
SEiRP mogą liczyć na pomoc prawną i
doradztwo renomowanych kancelarii
prawnych (lista na str. 6), a także na uzyskanie bezpłatne wzorów pism odwołań
od decyzji ZER. Pomoc oferuje Nasze Stowarzyszenie i Federacja Stowarzyszeń
Służb Mundurowych RP, której jesteśmy
członkiem.
Okazuje się, że jest środowisko partyjne

Tekst ze strony „NIE dla obniżenia emerytur.”
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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W

arto zwrócić także uwagę, jak
sądzę, na list/odpowiedz na
prośbę prezydenta FSSM RP Zdzisława
Czarneckiego/ od Pierwszego Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Pana
Fransa Timmermansa (str.4), w którym
napisano, w sposób na tyle dyplomatyczny co dobitny, że na pomoc Unii Europejskiej nie można liczyć, gdyż represjonowanie służb mundurowych, teraz i w
przyszłości, „nie narusza” unijnych praw
człowieka i obywatele - być może dlatego,
że Polska nie ratyfikowała stosownej unijnej dyrektywy.
nacznie mniej miejsca, niż zazwyczaj, w tym wydaniu OBI zajmują
relacje z wycieczek, imprez integracyjnych organizowanych przez Koła Warmii i Mazur, jak i w Kraju. Nie sądzę, że
wynikło to z trwożnego oczekiwania na
„decyzje ZER”, ale też nie można powiedzieć, że obawa o przyszłość nie stymuluje radości życia codziennego, gasząc barwy i blask słońca.
końcowej części OBI zamieszczam kilka artykułów z cyklu
„Informator Gazety Wyborczej”.
Zdaję
sobie
sprawę
z
tego,
że
„Informatory” nie odnoszą się wyłącznie
do naszych, środowiska mundurowego,
spraw, ale opisują - głównie sprawy finansowe, które emerytów i ich rodziny
dotykają bezpośrednio. Czyż informacja o
planowanej „Pomocy dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci i dorosłych”, czy
„Pieniądze zamiast emerytury”, a już z
całą pewnością wnioski wynikając z
„Rewolucji w rentach” nie są istotnymi
dla Nas?
ądzę, że warto przyjrzeć się wnioskom autora artykułu „Rewolucji w
rentach” i reperkusjom wynikającym z tego projektu ustawy. Bo zważcie
Państwo. Czyż przejęcie przez ZUS
orzecznictwa o niepełnosprawności od
ZER-u nie jest pierwszym krokiem do likwidacji tego zakładu? - podobnie ZUS
ma przejąć orzecznictwo niepełnosprawności w MON. Czyż pretekst przejęcia
oceny o niepełnosprawności od ZER i jego
odpowiednika w MON, nie posłuży do
„ujednolicenia” do ZUS wszelkich prerogatyw wspomnianych zakładów emerytalnych? Propozycje „odmundurowienia”
rent i emerytur artykułowane już były
przez polityków PiS wcześniej…

Z

W

Kierownictwo Ministerstwa Sprawa Wewnętrznych i Administracji: Panowie
Minister Mariusz Błaszczak—u góry
Wiceminister Jarosław Zieliński—u dołu.
Twórcy i konsekwentni „wdrożyciele”
reformy współczesnej Policji.

S
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ODPOWIEDŹ PRZEWODNICZĄCEGO KE NA LIST FSSM RP
Wśród serdecznych przyjaciół
psy zająca zjadły.

ła swoje zaniepokojenie obecną sytuacją
Trybunału Konstytucyjnego i skutecznością jego kontroli nad tworzeniem prawa
w zgodności z Konstytucją RP oraz wezwała polskie władze do rozwiązania
związanych z tym problemów w trybie
pilnym. Tekst Rekomendacji i dodatkowe
informacje znajdują się na stronie internetowej Komisji. W dniu 20 lutego 2017
r. Komisja otrzymała odpowiedź polskiego
rządu. Obecnie Komisja wnikliwie rozważa następne kroki.

I to by było na tyle jeśli idzie o UE.
Komisja Europejska
Biuro
Pierwszego Wiceprzewodniczącego
Pana Fransa Timmermansa

J

eśli chodzi o możliwe środki prawa
unijnego, które mogłyby być zastosowane w powyższej ustawie, muszę
Państwa poinformować, że na podstawie
informacji zawartych w Państwa liście,
sprawa nie wydaje się być związana z implementacją prawa UE.

K

ończąc, pozwolę sobie przypomnieć, ze każda osoba, która uważa, że jej lub jego prawa czy wolności gwarantowane przez Europejska
Konwencje Praw Człowieka zostały naruszone może wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (Rada
Europy, 67075 Strasburg, Cedex, Francja). Jednakże proszę zwrócić uwagę, ze
ten Trybunał może zajmować się skargami tylko w przypadku wyczerpania
wszystkich środków krajowych.
ragnę zapewnić, ze Komisja pozostaje mocno zaangażowana w
utrzymanie wartości, na których
została utworzona UE i będzie kontynuowała śledzenie rozwoju sytuacji w Polsce
pod tym względem.
Bruksela 08.05.2017 r.
Członek Gabinetu
Thomas Zerdick

„Rozkładający” bezradnie ręce
Franc Timmermans
Szanowny Panie Czarnecki

D

ziękuję za Państwa list do Przewodnicząceg o Jean a -Cle ude
Junckera, w którym wyraża Pan
zaniepokojenie nowym prawem w Polsce
dotyczącym zaopatrzenia emerytalnego
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Staży Granicznej, Biura Ochrony Rządu Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej
oraz ich rodzin. Niniejszym odpowiadam
w imieniu Przewodniczącego.
Komisja odnotowała powyższe ustawodawstwo i Pańskie oświadczenie, że to
prawo narusza podstawowe zasady konstytucyjne.

P

W odpowiedzi można łatwo odnaleźć
akapit o tym, że „na podstawie informacji zawartych w Państwa liście, sprawa
nie wydaje się być związana z implementacją prawa UE”. I tak jak u Krasickiego zostaliśmy sami ze swoimi problemami i nadzieją, że „dobra zmiana”
zmieni się na inną, co wcale nie oznacza, że na przychylniejszą mundurowym
Reakcja

C

hciałbym podkreślić, że ta sprawa
ponownie wskazuje na znaczenie
skutecznej kontroli nad zgodnością
z Konstytucją RP tworzonego w Polsce
prawa. W dniu 21 grudnia 2016 r. Komisja przyjęła całościowe „Rekomendacje
Zasad Prawa w Polsce”, w których wyrazi-
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WZORY ODWOŁAŃ OD DECYZJI ZER
Przedstawiamy, rekomendowane przez FSSM, wzory odwołań do właściwego Sądu
Okręgowego od decyzji emerytalnej lub rentowej Zakładu Emerytalno-Rentowego
MSWiA.
https://www.fssm.pl/wzory-odwolan-od-decyzji-zer

Wzory odwołani obejmują następujące sytuacje:
1. Wzór odwołania dla emerytów, którzy pełnili służbę przed i po 1990 r.
2. Wzór odwołania dla emerytów, którzy pełnili służbę wyłącznie przed 1990 r.
3. Wzór odwołania dla rencistów inwalidzkich, którzy pełnili służbę przed i po 1990 r.
4. Wzór odwołania dla rencistów inwalidzkich, którzy pełnili służbę wyłącznie przed 1990 r.
5. Wzór odwołania dla rencistów rodzinnych po zmarłych funkcjonariuszach, którzy pełnili służbę przed i
po 1990 r.
6. Wzór odwołania dla rencistów rodzinnych po zmarłych funkcjonariuszach, którzy pełnili służbę wyłącznie przed 1990 r.
7. Wzór odwołania dla emerytów, którzy pełnili służbę po 1990 r, zaś przed 1990 r. pełnili służbę wojskową.
8. Wzór odwołania dla rencistów inwalidzkich, którzy pełnili służbę po 1990 r., zaś przed 1990 r. pełnili
służbę wojskową.
9. Wzór odwołania dla rencistów rodzinnych po zmarłych funkcjonariuszach, którzy pełnili służbę po 1990
r., zaś przed 1990 r. pełnili służbę wojskową.
Wzory odwołań zostały opracowane przez prawników Kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy", którym przysługują autorskie prawa do tych wzorów. Kancelaria Pietrzak Sidor &
Wspólnicy wyraża zgodę na wykorzystania tych wzorów wyłącznie w indywidualnych
sprawach przez osoby, których dotyczyć będą decyzje Dyrektora Zakładu EmerytalnoRentowego MSW wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Staży Granicznej, Biura Ochrony Rządu,
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U z 30.12.2016 r.
poz. 2270).

Koszty ich sporządzania zostały pokryte z subkonta „Darowizna”.

Ze wzorów odwołań może korzystać indywidualnie każdy emeryt lub/i rencista, którego
obejmuje w/w ustawa. Pamiętajmy, że są to wyłącznie WZORY, które należy uzupełnić
opisem swojej indywidualnej sytuacji (samodzielnie lub przy pomocy adwokata), oraz
można zmienić (dodać lub ująć) poszczególne fragmenty dokumentu w zależności od własnej oceny, czego raczej nie rekomendujemy.

Pytanie dotyczące wzorów odwołań prosimy kierować na e-mail: zespol.prawny@fssm.pl
Zespół Prawny FSSM RP

-5-

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 5(85)2017

Pomoc prawna emerytom i rencistom policyjnym
W dniu 22.05.2017 roku pomiędzy Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów Policyjnych,
a radcą prawnym Dawidem Sokołowskim prowadzącym
Kancelarię Radcy Prawnego Dawid Sokołowski z siedzibą w Warszawie
przy ul. Grzybowskiej 2 lok. 45,
została zawarta wstępna umowa w zakresie wykonywania obsługi prawnej obejmującej:
1.
2.
3.
4.

udzielanie porad prawnych i konsultacji,
sporządzanie opinii prawnych,
występowanie przed sądami, organami orzekającymi i egzekucyjnymi,
występowanie przed organami administracji publicznej.

Więcej szczegółów dotyczących zakresu działania Kancelarii Prawnej na rzecz emerytów i
rencistów policyjnych – na stronie internetowej Kancelarii
http://emerytury-mundurowe.com.pl/
Dane Kancelarii:
Kancelaria Radcy Prawnego Dawid Sokołowski
ul. Grzybowska 2 lok. 45
00-131 Warszawa
tel. 22 314 48 60
fax. 22 314 48 61
email: kontakt@splo.pl
http://emerytury-mundurowe.com.pl/
KANCELARIE ADWOKACKIE (PRAWNE) REKOMENDOWNE PRZEZ FSSM RP DO
PROWADZENIA SPRAW INDYWIDUALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW SŁUŻB MUNDUROWYCH POKRZYWDZONYCH USTAWĄ Z DNIA 16 GRUDNIA 2016 R. (DZ.U.
2016 R. POZ. 2270).












Kancelaria Prawna Pietrzak Sidor & Wspólnicy, Spółka J awna ul.. Sandomierska 8 Lok. 5, 02-567 Warszawa, Tel. +48- 22- 898 22 18, FAX +48 -22- 898 22 19
e-mail: sekretariat@pietrzaksidor.pl www.pietrzaksidor.pl KRS: 000029968, REGON: 141326590, NIP: 521-347-67-69
Kancelaria Lege Artis radca prawny Katarzyna Przyborowska Warszawa e-mail:
kancelaria@przyborowska.eu
Kancelaria Adwokacka Monika Gąsiorowska ul. Elektoralna 4/6 lok 13 00-139
Warszawa Tel. 22 890 03 43 Zakres Krajowy i Międzynarodowy e-mail: monika.gasiorowska@adwokatura.pl www.gasiorowska.eu, FB Kancelaria Adwokacka Monika Gąsiorowska
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Karnicka (art. 8a ustawy emerytalnej postępowania administracyjne i sądowe) tel: 574 66 55 68 e-mail: kancelaria.mundurowi@o2.pl www.prawnik-mundurowi.eu
Kancelaria Adwokacka profesor adwokat Tomasz Tadeusz Koncewicz ul. Staniszewskiego 6b/9 81 - 603 Gdynia www.tomasz-koncewicz.eu (zgodnie z prośbą Pana Profesora kontakt indywidualnych osób z kancelarią jest możliwy wyłącznie za
pośrednictwem FSSM RP)
Kancelaria Adwokacka adw. dr Marta Derlatka ul. Łowicka 23 lok. 210 02-502
Warszawa tel. 501-066-799, 22-4061503
Kancelaria Adwokacka Damian Sucholewski ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa tel/fax 22 692 42 56 tel. kom. 502 64 64 59 / 505 95 95 76 email: damian.sucholewski@adwokatura.pl
https://www.fssm.pl/konstytucja
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Jerzy K. Kowalewicz

PiS jak komuniści

U

stawa represyjna o zaopatrzeniu emerytalnym i rentowym z dnia 16.12.2016 r.
w sposób nie budzący wątpliwości jest niezgodna z
Konstytucją, prawem polskim i europejskim, m. in. poprzez poniżenie swoich
obywateli, naruszenie zasady ochrony
jednostki przed samowolą i zemstą aparatu państwowego, zastosowanie odpowiedzialności zbiorowej a przede
wszystkim odebranie praw nabytych.

28 lat/ i emerytalne żony /od 2009 r.
po 19 latach pracy w policji./ zaciągnęliśmy kredyt na budowę domu, gdzie
planowaliśmy dożyć w spokoju nasze
ostatnie lata. Rata kredytu jest wysoka,
okres spłaty krótki, bo wg banku, musimy spłacić kredyt zanim jedno z nas
osiągnie 70 lat. Dotyczy to jednakowo
kredytów „frankowych” i złotowych.
Rozpoczęcie naszej inwestycji oparte
było na niezachwianej wierze w sprawiedliwość, ciągłość polskiej państwowości i wykonywanie zobowiązań państwa wobec nas.
Ustalone w ustawie wysokości naszych
nowych, „sprawiedliwych” świadczeń,
mogą nie przekroczyć łącznie połowy
raty miesięcznej kredytu !!!!!!

Właśnie prawa nabyte – według prominentnych polityków PiS, w tym premier
Beaty Szydło, są „święte i nienaruszalne”, ale jak się okazuje tylko w stosunku do Polaków pracujących dla Wielkiej
Brytanii, Szkocji czy Irlandii. a nie dla
swojej Ojczyzny.

Konsekwencją powinno być zabranie
nam przez bank domu z powodu nie
wywiązywania się z płacenia rat. To jest
zgodne z obowiązującym prawem a
skutek jest identyczny jak działanie komunistów wobec własnych obywateli w
latach czterdziestych i pięćdziesiątych
XX wieku.

Przywołanie w tytule komunistów nie
jest przypadkowe. Oni także uznawali
za „sprawiedliwe społecznie” łamanie
wszelkich praw, które stały na drodze
wytyczonej przez kierownictwo partii.
Jednym z ważniejszych zadań realizowanych na drodze budowy
„sprawiedliwego” ustroju było pozbawienie znacznej części społeczeństwa
ich podstaw egzystencji, dóbr materialnych takich jak ziemia, posiadłości, domy, mieszkania i dorobku pokoleń w
każdej postaci.

Mając świadomość, że w podobnej sytuacji jest wiele osób apeluję o kontakt,
abyśmy zbiorową mądrością, spróbowali przeciwdziałać czekającej nas tragicznej przyszłości. Dotyczy to wszystkich,
nie tylko członków naszego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Ustawa represyjna ma również takie
skutki. Jesteśmy z żoną tego przykładem. Mając zagwarantowane przez Polskę, nasze Państwo, stałe i „pewne” dochody - moje świadczenie rentowe /od

J

Tadeusz Grudniewski
Tel. 602 705 431
email: grudtadeusz@gmail.com

Może cierpliwość się opłaci?!

ednak osiągnęli to czego chcieli.
Przypomnijcie sobie Szanowni Czytelnicy kiedy to gardłowałem: „w
kupie siła”, nie gódźmy się na podziały.
Nie pozwalajmy aby dać się sprowokować do naszych wewnętrznych podziałów. I jak to mówią marksiści czy też
inni wyznawcy „słowo ciałem się stało”.
Coraz częściej słyszy się w naszym gronie emerytów wywodzących się z MO i

SB, BOR, KBW, a nawet UB o podziałach na tych którzy byli tylko w paszportach, tych którzy tylko prowadzili
ewidencję , byli pozytywnie zweryfikowani lub nie, byli w UOP-ie, czy też w nowych ABW, CBŚ, BBC czy innych taborach i tałałajstwach. To jest paranoja.
Jakie to były lustracje (na pewno no nie
takie jak na filmie PSY). Inny wątek.
(Ciąg dalszy na stronie 8)
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Od poprzedniej ustawy minęło tyle czasu,
Przypomnijcie sobie , przecież każdy pion,
że nie wystarczyło by dawać tym niby to
każde ogniwo miała obowiązek, podkrebohaterom kasę, ale można było stworzyć
ślam obowiązek przekazywania informacji
miejsca pracy dla „kombatantów”, stodla SB. Ale to nie ważne. Teraz IPN szuka
sowne ulgi motywacyjne w otwieraniu
wszelkiej maści zapisków w teczkach perdziałalności gospodarczej itp. itd. No tak,
sonalnych emerytów czy są tam zapisy o
ale oni nie po to roznosili ulotki, aby teprzekazywanych informacjach. Stąd też
raz pracować. Wracając do tych naszych
wniosek nasuwa się sam, że nawet ta
podziałów. Należało by odrobinę pomyprzysłowiowa ciemna tabaka w rogu pojśleć o godności, o naszym honorze Jak to
mie, że te nasze kajanie się , doszukiwanas uczono: Rewolucja wymaga ofiar. Tynie się sprawiedliwości na budę dla psa
mi ofiarami jesteśmy my. I jak wiadomo
się przyda. Popatrzmy otwarcie z zimnym
ofiary zawsze tak na prawdę nie miały nic
obiektywnym osądem obecne władzom
do powiedzenia, a jeżeli już to bardzo mapolitycznym. Przecież ichni minister po
ło. I właśnie taki elementy postaw ludzprostu zionie nienawiścią do wszystkiego
kich jak godności i nawet honor, ten
co nie jest pozytywnie związane z PIS-em.
książkowy, a nie ichni, powinne w dobie
Jego obelżywe, wprost chamskie wypoobecnej funkcjonować w naszych poczywiedzi pod adresem kolejnego spotkania
naniach. Wiadomo, że tu chodzi głownie
w Szczecinie grupy z poręki
o kasę , ale bywają przypadMilczanowskiego doszukująki kuriozalne. Nasz czołowy
cych się prawdy i obiektywantyterrorysta Jerzy D. w
nego osadu są godne furmaswojej książce stara się
na z batem wożącego węgiel
przedstawić siebie jako tana zimę. Ale to mówi ichni
kiego miłego, sympatycznego
minister, jemu wolno. Na
milicjanta (jak to Szwejk pododatek osoba ta pokazuję
wiadał jak kiełbaski z węsie każdorazowo w pierwdzarni). W Super Ekspresie z
szych szeregach wszelkiej
14 kwietnia jest fragment
maści uroczystości kościelwywiadu z jego książki pod
nych. Osobiście śmiem
tytułem: Uprawiałem seks,
twierdzić, że tak na prawdę
aby zdobyć trąbkę Stańki.
nie zna on Nowego TestaWszystko fajne czy mający
mentu o Starym nie wspoobecnie 64 lata Jarzy D. w
minając. On zionie klasyczchwili jakoby odzyskania
ną zemstą i nienawiścią w Autor tekstów
skradzionej trąbki i uprawiastosunku do nas . Tu obiek- Bogdan Makowski s. Władysława nia seksu z panią lekkich
tywizm a najprościej mówiąc
obyczajów w celach służboprawda nie ma zastosowania. Te nasze
wych miał 14 lat(!). To że nie mógł pracowszelkie protesty wynikające z obiektywwać nawet w MO, to na pewno popełnionej oceny to tylko taki pomruk, a raczej
no przestępstwo molestowania nieletnie.
cichy skowyt pogonionej sabaki. Pies
Żarty na bok, lecz chciałbym przedstawić
zawsze był psem. Dla nich nazwanie koSzanownym Czytelnikom wątek z goła
gokolwiek nawet bez związku przyczynohumorystyczny w dążeniu do wybielania
wego SB-ekiem, komuchem to taka forma
siebie. Jeszcze raz podkreślam: to nic nie
przerywnika. Oni się tym podniecają. Wida. Decyzje już zapadły. Nie mamy szans
dząc obawy nad warunkami życia dla
(ci uczciwi) dojścia do prawdy i sprawiewielu naszych Koleżanek i Kolegów my
dliwej oceny w Polskiem wymiarze. Jest
podchodzimy do tego z wielkim współczuto o tyle przykre, że doszukiwać się musiciem, zaś oni mają z tego faktu radość i
my sprawiedliwości za granicą. Ta obeczadowolenie. To bajdurzenia na temat
na, tak rządzona Polska po prostu nas
wreszcie występującej sprawiedliwości
zdradziła. I czy możemy mieć do nich prespołecznej kiedy to odbiera się kasę katensje. W jakimś stopniu na pewno tak,
tom i oprawcom, a daje tym poszkodowaale generalnie powinniśmy walnąć się w
nym to totalna bzdura. Przy okazji ta nopierś. Licząc nas emerytów, naszych bliwa klasa rządząca ma okazję zrealizowaskich, znajomych Ba! Nawet sympatyków
nia swojej polityki zemsty i odwetu.
(Ciąg dalszy na stronie 9)
(Ciąg dalszy ze strony 7)
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na każdym stanowisku od posterunkowego poczynając do komendantów każdego
szczebla kończąc powoduje, że zawsze
znajdą się chętni awansu, zrobienia szybkiej kariery. Powrócę do tego tematu za
rok i oby nie okazało się, że kolejny raz
miałem rację. Naszym następcom w Słubie życzę cierpliwości i odwagi w działaniu. Nie dawajcie się juniorzy! . Natomiast nam … no cóż. Zaczyna się lato
przypominam o robieniu zapasów w postaci miodu z mniszka lekarskiego
(kwiaty mleczu) , za miast szpinaku używać młodej pokrzywy, a nawet i lebiodę.
Leczyć się czosnkiem i bańkami I jakoś te
dwa lata wytrzymamy. Jednak boję się

(Ciąg dalszy ze strony 8)

bo i tacy się znajdują powinniśmy wykorzystać podstawową formę demokracji,
nawet tej nie do końca doskonałej. Jednak takim warunkiem par excellence jest
trwanie w kupie. Podziały dają nie rzadko
taki skutek jaki mamy teraz. Aby nie być
gołosłownym to odsyłam do obecnej walki
obecnego ministranta wewnętrznych
spraw krajowych z NSZZ Policjantów. Ponieważ obecny jedyny i dość aktywnie
działający
Związek
nie
pasi
tym
„sprawiedliwym”, co oni robią ?? , Tworzą
nowe związki. Czy mają one szanse na
powodzenie. Oczywiście że mają. Ręcznie
sterowania obsada etatowa praktycznie

Tym razem idziemy na całość.
Giżycko – Zielona Góra- PragaWrocław
02 – 09 września 2017

przez lokalne stowarzyszenia, koncerty,
jarmark handlowy oraz prezentacje produktów regionalnych, z których najważniejsze są lubuskie wina. Najbardziej
efektownym i najbarwniejszym elementem obchodów zielonogórskiego Winobrania jest korowód. Za jego organizację
odpowiada zazwyczaj Teatr Lubuski, który zaprasza do współpracy szczudlarzy,
teatry uliczne, uczniów zielonogórskich
szkół, miejskie stowarzyszenia i organizacje. Kilkaset osób przechodzi główną
ulicą miasta, krocząc za królem winobrania- Bachusem. Na jadących platformach prezentują się poszczególne winnice, a winiarze częstują obserwatorów winem…
Szczególne miejsce zajmuje w czasie Dni
Zielonej Góry Miasteczko Winiarskie specjalnie wydzielona strefa, gdzie winiarze z całego regionu w maleńkich, drewnianych domkach prezentują swoje wina
i inne wyroby.

W

inobranie (Dni Zielonej Góry) to
coroczna, największa w regionie impreza kulturalna odbywająca się w Zielonej Górze we wrześniu
(pierwszy tydzień września). Zazwyczaj
trwa około 7-9 dni, podczas których
trwają liczne imprezy, organizowane
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A

le to wszystko tytułem
wprowadzenia. Bowiem nie
tylko Zielona Góra nas będzie interesować. Pozwiedzamy
troszku inne miejsca i ciekawostki. Ale po kolei…
A co my z tym mamy??!!
No właśnie !!! Planujemy coś
takiego:
I dzień: Z Giżycka wybywamy 2 września
- sobota (szczegóły podane będą już przed
wyjazdem, teraz tylko hasłowo).Po przybyciu do miejsca zakwaterowania, jak
zdrowie i kondycja pozwoli – wieczorek
zapoznawczo - rozpoznawczy bowiem będzie posiłek tzw. Obiado- kolacyjny.
II dzień tj. Niedziela po śniadanku do
Zielonej Góry ok. 10,00 rozpoczynają się
Bachusowe rządy. Po całym dniu powrót
do Ośrodka .
III dzień ponownie do Zielonej Góry, w
tym zwiedzanie Muzeum Zielonogórskiego
lub Centrum Nauki Keplera - Planetarium Wenus oraz … dalsze korzystanie z
bachusowych rozrywek.
IV dzień Wtorek bladym świtem wyjazd
do Pragi (czeskiej) . Hradczany, most Wacława, a wieczorem koncert wodnych organów. (20,30 ) powrót późną nocą, stąd
też będzie suchy prowiant w miejsce
obiado – kolacji.
V dzień - środa relaksowy wypoczynek,
ale ruchliwy tzn. jedziemy do Zielonej Góry.
VI dzień czwartek wypad do Wrocławia,
a tam: Starówka, Panorama Racławicko
(po renowacji) itd. Itp.
VII Dzień relaksowo pobyt w Zielonej Gorze szlakiem Bachusowym , zaopatrzenie
się w Szklane Pamiątki (pamiętać należy,
że autobus też ma swoją dopuszczalną
ładowność. Wieczorem tradycyjnie wieczorek rozstaniowy i … spanko bowiem…
VIII dzień sobota z samego rana g. 7,00
opuszczamy Ośrodek i walimy do Lichenia . Tam pobyt 3-4 godzinny, a następnie ….do domu.
Kwestie organizacyjne:
Zgłoszenia do 15 czerwca br. do kol. Janka Melaniuka (100 zł od osoby zaliczka)
tel.502 779 662 lub osobiście w Klubie w
każdą środę w godz.: 10,00 do 12,00 tel:
87 429 9288, ewentualnie Wacek Fejfer
skarbnik: 500 242 406..
Koszt: Pokoje dwu osobowe (70 zł od osoby) w tym dwa posiłki: śniadanie i obiado
-kolacja, ubezpieczenia (45 zł) opłaty za

transport, parkingowe itp. itd.(280 zł ).
Co daje: 8 x 70= 560 zł + 45 zł + 280 zł =
opłaty na drobne wydatki daje łącznie
kwotę: 955 zł. Po zaokrągleniu 950 zł od
osoby.. A więc karpe dien.
Pozostałość należności płatne do 15
września br.
I ostatni punkt w kwestii programowej.

Ten program tworzymy jedynie szablonowo. To nasze samopoczucie, dobry humor
i … pogoda zadecydują jak spędzimy kolejny dzień. Każdego wieczora, podczas
kolacji będziemy ustalali plan kolejnego
dnia. A więc przynajmniej u nas demokracja się odnajdzie.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w imprezie,
co by nie mówić pod wezwaniem
„Bachusa”.
Giżycko, dnia 25.05.2017
Prezes Koła
Emerytów i Rencistów Policyjnych
PS: Gdybyś nie mógł sam jechać jest
prośba o nagłośnienie imprezy w gronie
innych swojaków. Dzięki
Redakcja OBI, licząc na obszerny reportaż z planowanej eskapady do uroczej,
południowo - zachodniej części Polski,
już dzisiaj rezerwuje miejsce na swoich
łamach.
Pozdrawiamy uczestników wycieczki,
życzymy im „odpowiedniej” dla tego typu przedsięwzięcia pogody, bo zapału
wycieczkowego i humoru Giżycczanom
nie brakowało i mogą nim obdzielić nie
tylko Warmię i Mazury, ale zarazić radością pozostałe województwa.
Redakcja
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Byliśmy i MY, na „Marszu Wolności"

W

zięliśmy udział w „Marszu Wolności", zorganizowanym przez
Platformę Obywatelską 6 maja
br. „Marsz" był nie tylko protestem przeciw władzy Prawa i Sprawiedliwości, ale
również manifestem przywiązania Polek i
Polaków do wartości europejskich. Poparły go federacje samorządowe, autorytety
ze środowiska prawniczego i naukowego,
ludzie kultury i celebryci. Nie zabrakło i
nas, represjonowanych emerytów i rencistów służb mundurowych. Liczną i dość
dobrze zorganizowaną grupą, przy wsparciu byłych naszych przełożonych m.in. b.
ministra spraw wewnętrznych Andrzeja
Milczanowskiego, b. szefa Urzędu Ochrony Państwa Gromosława Czempińskiego,
b. szef wywiadu gen. Henryk Jasik, reprezentowaliśmy, gen. Rapacki, gen. Dukaczewski
Nasze środowisko. Zaprezentowaliśmy
nasz sprzeciw i brak zgody na represjonowanie nas za wierną służbę, za ochronę
prawa i bezpieczeństwa Rzeczpospolitej
Polskiej. Na trasie przemarszu spotkaliśmy się z wyrazami sympatii i poparcia
wśród uczestników i osób obserwujących
manifestację. Na Placu
Konstytucji
zostaliśmy
przyjęci oklaskami przez
zgromadzony tam wielotysięczny tłum.
W organizacji naszej, nielicznej grupy emerytów i
rencistów mundurowych
duże wsparcie otrzymaliśmy od lokalnych działaczy Platformy Obywatelskiej i jej posła Pawła
Papkę, który również zna-

lazł czas na krótkie spotkanie z nami w
Warszawie. Jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy do nich dołączyć i uczestniczyć w
ogólnopolskim „Marszu Wolności".
Bogdan Micek
Prezes Koła SEiRP w Olsztynie
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W

dniu 16 maja 2017 roku w
świetlicy Komendy Miejskiej
Policji w Sopocie odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2016 Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku
z/s w Gdyni, które poprowadził prezes
ZW Jan Pietruszewski. Na wstepie serdecznie przywitał zaproszonych gości w
osobach podinsp Michała Biedrawa - I
szego Zastępcy Komendanta Miejskiego
Policji w Sopocie, aspiranta sztabowego
Policji
Piotra
Strojnego
wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. pomorskiego, członków ZW, oraz zaproszonych
przedstawicieli grupy inicjatywnej powołania drugiego koła w Gdańsku. Uczczono minutą ciszy pamięć zmarłego w dniu
3 lutego 2017 roku wieloletniego honorowego prezesa ZW SEiRP w Gdańsku kol.
Ryszarda Marszałka. Po akceptacji programu obrad Prezes ZW Jan Pietruszewski przedstawił sprawozdanie Zarządu
Wojewódzkiego i prezydium za 2017 r.
oraz informację z posiedzenia ZG SEiRP ,
które odbyło się w Ustroniu w dniach 2325.04 – 2017r. Skarbnik kol. Joanna Jarczak przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2016 rok oraz preliminarz finansowy na 2017rok. Kol. Ludwik Trzewik przewodniczący Wojewódzkiej Komisji
Rewizyjnej
przedstawił sprawozdanie
z oceny działalności
ZW.
Całokształt
działalności została
oceniona pozytywnie, a szczególnie
prezesa kol. Jana
Pietruszewskiego,
wynikiem
czego
przedstawił wniosek
o udzielenie zarządowi absolutorium.

W dyskusji I Wiceprezes ZW kol. Hieronim Brzozowiec złożył informacje dot.
ustawy represyjnej oraz negatywnie ocenił wniosek o utworzenie przy Kole gdańskim drugiego Koła, w którego członkami
byliby tylko funkcjonariusze SB. Prezes
Jan Pietruszewski poinformował o podjęciu w dniu 4.04.2017r przez Prezydium
ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni
Uchwały nr 1/2017 w sprawie nadania
Odznak i Dyplomów „ Za Zasługi dla
SEiRP”. W drugiej części zebrania uczestniczył insp Jarosław Rzymkowski – Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku.
Przedstawił on główne problemy nurtujące policjantów naszego województwa. Prezes J. Pietruszewski wręczył mu Odznakę
„ Za Zasługi dla SEiRP” z dyplomem. Pan
Komendant podziękował za zaszczytne
przyznane mu odznaczenie. Wyraził również zadowolenie ze współpracy z ZW
SEiRP. W dyskusji w sprawie utworzenia
drugiego Koła SEiRP zabrali głos wnioskodawcy: Józef Wardyn, Krzysztof Stępnicki i Andrzej Hoczyk, uzasadniając celowość utworzenie odrębnego nowego Koła w Gdańsku. Po burzliwej dyskusji,
wnioskodawcy poprosili o zaniechanie
procedowania ich wniosku. Ustalono że
powinni wstępować do istniejących Kół
SEiRP, a na szczeblu ZW SEiRP powołany zostanie zespół problemowy ds. ochrony prawnej, w którym będą mogli uczestniczyć. Zaproponowane rozwiązanie uzyskało pełną akceptację. Erwin Bruggemann przedstawił program spotkań i wycieczek w 2017 roku.
Po przyjęciu Uchwał, a w tym także w
sprawie przyznania medali „XXV Lecia
SEiRP Za Zasługi dla SEiRP”, zebranie
zakończono.
Tekst i zdjęcia:
Henryk Kaźmierski –rzecznik ZW SEiRP
w Gdańsku z/s w Gdyni
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Byliśmy w Łebie i było pięknie.

Ł

eba i jej przyjazne emerytom i rencistom z SEiRP Warmii i Mazur sanatoriom „Zdrowotel” godnie pogodowo, zabiegowo i kulinarnie przyjęło po
raz kolejny blisko 100 osobową grupę
żądnych wypoczynku seniorów.
Organizacją
całości,
czyli tym wszystkim
co jest najmniej przyjemne, a tak ważne
dla udanego wypoczynku - jak zawsze
zajęła się pani Joanna
Leżanko, kierowniczka Sekcji Socjalnej
KWP w Olsztynie. I
wypadło to jak zawsze
dobrze.
Pani Joanny zasługą jest niewątpliwie
pogoda,
która
gdyby
była
„nieodpowiednią” wpłynęła by na ocenę
tygodniowego pobytu. A tak każdy miał
swój wycinek „odpowiadającej” mu pogody: na spacer, na opalanie, na kąpiele w
Bałtyku nieco chłodnawym, ale i tacy się
znaleźli.

Ale były też i zabiegi, jak to w sanatorium, jedne w gwarantowanym pakiecie
(dwa zabiegi) dodatkowe można było wykupić. Rozplanowanie czasowe zabiegów
okazało się być sytuacją uniemożliwiającą wszystkim udział w wycieczkach po
Łebie i jej okolicach.
Popołudnia były zajęte przez wycieczki, a
czas po kolacji poświęcano rozrywce.
Grały nam zespoły disco-polo, szantowy
Travers, a na Dyskotece Dorosłego Człowieka niezły sprzęt nagłaśniający –więc
bawiono się całkiem, całkiem…

Wycieczki zapoznały uczestników z pięknem Łeby, z jej historią i legendami,.
Zwiedzono kanał portowy i kamienne molo, wysłuchano tragedii „Gustloffa” i powodów jego zatonięcia, muzeum motyli,
bursztynu. Atrakcją samą w sobie był
spacer po ruchomych wydmach Parku
Słowińskiego - pewno, że to nie Sahara
albo inna Kalahari, ani Pustynia Błędowska na Wyżynie Śląskiej, ale tam nigdzie
nie ujrzy się z bezmiaru piasku morza, a
na pewno nigdy Bałtyku. Dla porządku
dodać wypada, że deszczu nie było też.
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dzić, byle iść tam gdzie oczy poniosą. Najprzyjemniej oczywiście plażą. Brzegiem
tuż przy granicy zasięgu fal - jeśli w obuwiu. I cóż z tego, że zimne wietrzysko stara się spacerowicza wygonić z plaży, by
nie odnalazł czekającego nań pięknego
kawałka bursztynu, czy pięknej muszli…
Wiatry mają to do siebie, że lubią wiać
samotnie, bez świadków. Ale wystarczy
ubrać się w nieco cieplejsze warstwy garderoby, by spacer stał się przyjemniej-

(Ciąg dalszy ze strony 14)

Na terenie Zdrowotelu, tuż po przyjeździe,
przywitała nas, wycieczkę, „Baba Pruska”
z Olsztyna

Ta „baba” w Zdrowotelu stojąca, to jedna
z 60 replik (foto u dołu strony) pruskiego
wojownika stanowiącego prototyp olsztyńskiej maskotki promującej stolicę
Warmii i Mazur, „wyprodukowanej” w
niepowtarzających się wersjach przez
uczniów Liceum Plastycznego w Olsztynie.
Bardzo ważną zachętą do uczestniczenia
w tego rodzaju wyjazdach do sanatorium
jest mnogość oferowanych zabiegów leczniczych. Nie mówimy oczywiście o wszelkich dziwacznościach stosowanych w
ośrodkach „spa”, ale o sposobach przywracania elastyczności i niwelowaniu boleśności stawów kręgosłupa, kąpiele błotne, tzn. borowinowe i okłady tym ciepłym
czarcim wytworem. Masaże wreszcie, tak
suche, jak i na, wprowadzającym w stan
euforyczny, łóżku wodnym.
Bardzo ważnym dla uczestników turnusu
sanatoryjnego jest każda forma ruchu,
każdy sposób, by nie pozostawać dłużej w
najwygodniejszej z pozycji (siedzenie w
fotelu, leżenie na dowolnie wybranym boku, itp..) a więc spacery. Spacery z kijkami nordic walking i bez kijków, byle cho-

szym.
Tak też uprzyjemnili sobie wietrzny spacer członkowie Zarządu Wojewódzkiego
SEiRP w Olsztynie.
Każdego dnia, raniutko, budził nas gruchaniem swym, gołąb grzywacz, sadowiąc
się w wyczekującej na karmę postawie.
Wszystko to co napisano i czego nie dało
się zmieścić, daje obraz dobrze spędzonego czasu, dobrze wykorzystanych możliwości, jakie dał uczestnikom wycieczki
pobyt w łebskim Zdrowotelu.
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V Piknik Weterana Policyjnego w Elblągu.

W

niedzielę 28 maja 2017 r. elbląskie Koło SEiRP zorganizowało
dla chętnych swoich członków i
ich rodzin V Piknik Weterana Policyjnego
SEiRP w Elblągu.
W dniu tym spotkaliśmy się korzystając z
gościnności Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych na terenie Parku Leśnego Bażantarnia. Na miejsce spotkania
przybyliśmy w dwóch grupach, jedna bezpośrednio na miejsce biesiady i druga
mniej leniwa po dotarciu autobusem do
obecnej dzielnicy Elbląga, a jeszcze niedawno wioski - Dąbrowa pieszo. Pieszo
grupa, nieliczna udała się pod moim
przewodnictwem.
Po dotarciu na miejsce i po oficjalnym
otwarciu biesiady prezes Koła Aleksander
Kozłowicz napominał nas abyśmy kiełbasek na grillu nie przypalali.
Przy stołach w trakcie biesiady wspominaliśmy minione czasy. Spotkanie upłynęło w serdecznej i miłej atmosferze.
Samo spotkanie przygotowali: Aleksander
Kozłowicz, Irena Chwiej, Grzegorz Falkowski i piszący te słowa oraz stojący za
aparatem rejestrującym obraz Karol Wyszyński.
Karol Wyszyński
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Pomoc dla opiekunów
niepełnosprawnych dzieci i dorosłych
Za rezygnację z pracy, by opiekować
się niepełnosprawnym dzieckiem lub
niedołężnym rodzicem, przysługuje
pomoc finansowa od państwa. Opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych
od lat dostają 520 zł netto miesięcznie.
Opiekunowie niepełnosprawnych dzieci
dostają 1406 zł na rękę miesięcznie. Warunek: muszą zrezygnować z pracy zarobkowej lub jej nie podejmować, a niepełnosprawność podopiecznego musiała powstać nie później niż przed ukończeniem
przez niego 18 lat (albo 25 lat, jeśli się
uczył w szkole lub szkole wyższej).
Dla kogo świadczenie pielęgnacyjne
Świadczenie przyznawane jest niezależnie
od osiąganych dochodów i waloryzowane
o wskaźnik, o jaki zwiększa się minimalne wynagrodzenie za pracę.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:
 matce albo ojcu;
 opiekunowi faktycznemu dziecka;
 osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 innym osobom, na których zgodnie z
przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym
stopniu niepełnosprawności.
Kim są te „inne osoby”? Może to być np.
dorosłe rodzeństwo, pod warunkiem że
rodzice lub inni członkowie rodziny spokrewnieni w pierwszym stopniu nie żyją,
zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są
małoletni lub legitymują się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Choć i od tej zasady sądy robią wyjątki.
Dzieje się tak wtedy, gdy stary rodzic,
mimo braku orzeczonej niepełnosprawności, nie ma już sił opiekować się dorosłym
niepełnosprawnym dzieckiem.
Ważne! Jeśli w rodzinie jest więcej niepełnosprawnych dzieci, wtedy oboje rodzice mogą zrezygnować z pracy i ubiegać
się o świadczenie pielęgnacyjne dla każdego z osobna. Zmiany w prawie wymusił
wyrok Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2014 r.

Zasiłek dla opiekuna
Opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych dostają znacznie mniej niż rodzice
niepełnosprawnych dzieci – od lat jest to
520 zł na rękę miesięcznie.
Zasiłki są dwa: „zwykły” i „specjalny”.
Ten pierwszy należy się opiekunom, którzy po nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych stracili 1 lipca 2013 r.
prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, a
jednocześnie z powodu kryterium dochodowego nie mają prawa do nowego, specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z
grudnia 2013 r. i kolejnej zmianie ustawy
o świadczeniach rodzinnych wypłacono
im wraz z odsetkami zasiłek za okres od
1 lipca 2013 r. do 14 maja 2014 r. i przyznano prawo do świadczenia na starych
zasadach (bez kryterium dochodowego).
Prawo do zasiłku przyznawane jest bezterminowo, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności zostało wydane na
czas określony. Uprawnienie to jest weryfikowane co pół roku.
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r. i wynosi tyle co „zwykły” zasiłek, czyli 520 zł na
rękę miesięcznie.
Przysługuje tym członkom rodziny, na
których ciąży obowiązek alimentacyjny, a
także małżonkom, jeżeli:
 nie podejmują zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej,
 rezygnują z zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej, by zająć się osobą z
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o
niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną
możliwością samodzielnej egzystencji.
Oprócz obowiązku alimentacyjnego jest
też warunek dochodowy.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje
tylko wtedy, gdy łączny dochód rodziny
opiekuna oraz rodziny podopiecznego nie
przekracza 764 zł netto na osobę mie(Ciąg dalszy na stronie 18)
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dziecka albo do placówki zapewniającej całodobową opiekę przez więcej niż
5 dni w tygodniu;
 osoba inna niż opiekun ma ustalone
prawo do wcześniejszej emerytury, zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego, dodatku do zasiłku rodzinnego lub zagranicznego świadczenia na pokrycie wydatków związanych
z opieką (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią
inaczej).
Opiekunowie idą do sądu
Różnicowanie wysokości pomocy dla
opiekunów ze względu na wiek, w którym
ich podopieczny stał się niepełnosprawny
(przed ukończeniem 18 lub 25 lat albo w
dorosłości), jest niezgodne z art. 32 ust. 1
Konstytucji RP, czyli zasadą równości
obywateli wobec prawa – orzekł prawie
trzy lata temu Trybunał Konstytucyjny.
Do dziś jednak prawa nie zmieniono, dlatego wielu opiekunów niepełnosprawnych
dorosłych postanowiło walczyć o swoje w
sądach i urzędach.
Przykład. Pani Marta, opiekunka niepełnosprawnego męża, pobierała zasiłek
opiekuńczy w wysokości 520 zł miesięcznie. W listopadzie zeszłego roku postanowiła upomnieć się o wyższe świadczenie.
Złożyła wniosek, ale miejski ośrodek pomocy społecznej (MOPS) odmówił. Pani
Marta odwołała się więc do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO), które było bardziej przychylne. Teraz kobieta
dostanie wyższe świadczenie wraz z wyrównaniem.
Za listopad i grudzień 2016 r. dostanie
po 780 zł wyrównania (1300 zł – 520 zł =
780 zł), zaś za miesiące styczeń-kwiecień
tego roku po 886 zł wyrównania (1406 zł
– 520 zł = 886 zł), a od maja będzie już
na bieżąco pobierać 1406 zł świadczenia
pielęgnacyjnego.
Ale nie wszystkie SKO są tak przychylne.
Gdy odrzucą wniosek o wyższe świadczenie, pozostaje droga sądowa.
Przykład. Pani Teresa opiekuje się sędziwą, niedołężną matką. W styczniu 2013
r., jak wielu innych opiekunów, straciła
prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. W
to miejsce przyznano jej zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł miesięcznie.
Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z

(Ciąg dalszy ze strony 17)

sięcznie (na podstawie dochodów z roku
poprzedzającego okres zasiłkowy
z
uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu).
Uwaga! Okres zasiłkowy zaczyna się 1
października, a kończy 30 września następnego roku kalendarzowego. Zgodnie z
art. 3 pkt 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych za dochód opiekuna uważa się
dochód następujących członków jego rodziny: małżonka, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka, pozostających na
jego utrzymaniu dzieci do ukończenia 25.
roku życia oraz dzieci, które ukończyły
25 lat, legitymują się orzeczeniem o
znacznym stopniu niepełnosprawności i
w związku z tym 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. Za dochód rodziny podopiecznego uważa się dochód następujących
członków jego rodziny: dochód samego
podopiecznego, jego małżonka, osoby, z
którą wspólnie wychowuje dziecko, innych dzieci do ukończenia 25. roku życia.
Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna
prawnego, dziecka pozostającego w
związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.
Kiedy zasiłek nie przysługuje
Specjalny zasiłek opiekuńczy nie należy
się, gdy:
 opiekun ma prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
 opiekun pobiera już specjalny zasiłek
opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne;
 opiekun sam legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 członek rodziny opiekuna pobiera zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne;
 podopieczny trafił do rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej
spokrewnionej,
rodzinnego
domu

(Ciąg dalszy na stronie 19)
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niem się na niekonstytucyjny przepis,
„nie znajdują uzasadnienia”. Skoro zatem
niedopuszczalne jest wydawanie orzeczeń
sądowych oraz decyzji administracyjnych
na podstawie niekonstytucyjnych przepisów, to skargę kasacyjną RPO w sprawie
świadczenia dla pani Teresy należy uznać
za zasadną (I OSK 1512/16 – Wyrok
NSA).
Zasiłek dla opiekuna po śmierci podopiecznego
Gdy podopieczny umiera, opiekunowie
często zostają bez środków do życia. Na
szczęście dzięki ostatniej nowelizacji
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (DzU z 2016
r. poz. 1940) osieroceni opiekunowie mogą się starać o zasiłek dla bezrobotnych
lub świadczenie przedemerytalne. Aby je
dostać, trzeba sprawować opiekę nad niepełnosprawnym bliskim co najmniej
przez rok. Po śmierci podopiecznego należy się zarejestrować w urzędzie pracy.
Przy świadczeniu przedemerytalnym są
dodatkowe warunki: opiekun musi mieć
skończone 55 lat (kobiety) lub 60 lat
(mężczyźni) i staż uprawniający do emerytury (minimum 20 lat dla kobiet i 25
lat dla mężczyzn; do stażu dolicza się
okres pobierania świadczenia).
Katarzyna Klukowska 10 maja 2017

(Ciąg dalszy ze strony 18)

października 2014 r. pani Teresa wniosła
sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Ten jednak ją
oddalił. Sędziowie uznali, że Trybunał
nakazał ustawodawcy jedynie poprawienie istniejącego stanu prawnego, ale nie
pozbawił go marginesu swobody, by opiekunów niepełnosprawnych dzieci traktować w sposób szczególny, a opiekunom
niepełnosprawnych dorosłych pomagać
wtedy, gdy są w trudnej sytuacji finansowej.
Skargę kasacyjną od tego wyroku złożył
Rzecznik Praw Obywatelskich. Podkreślił,
że sądy nie są od dokonywania wykładni
przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych w sytuacji, gdy jeden z jej przepisów został uznany za niekonstytucyjny,
a mimo to należy go przestrzegać.
Tym razem Naczelny Sąd Administracyjny przyznał mu rację. Uzasadnienie
brzmiało tak: pani Teresie odmówiono
świadczenia pielęgnacyjnego na niepełnosprawną matkę, powołując się na artykuł, który TK uznał za niezgodny z konstytucją. Orzeczenia Trybunału mają moc
powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Przepis utracił moc w momencie, gdy
wyrok TK został opublikowany w dzienniku ustaw (23 października 2014 r.). Orzeczenia wydane po tym terminie, z powoła-
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Pieniądze zamiast emerytury.

Na czym polega nowy projekt Rząd za
każdy rok dłuższej pracy będzie przelewał na konto emerytalne 5 tys. zł.
To projekt Ministerstwa Finansów.
W resorcie wicepremiera i ministra finansów Mateusza Morawieckiego powstał pomysł, aby osobom, które po obniżeniu wieku nie odejdą na emeryturę,
tylko dalej będą pracować, wypłacać jednorazowo 10 tys. zł (za dwa lata dodatkowej pracy) lub 20 tys. (za wydłużenie aktywności o cztery lata) albo 30 tys. zł (za
sześć lat).
Wypłacanie superpremii ma być dla państwa opłacalne, bo ktoś, kto nie pobiera
od razu świadczenia z ZUS, tylko dłużej
pracuje, i tak więcej, zdaniem rządu,
wpłaci do budżetu z podatków.
Czy i kiedy ten projekt wejdzie w życie?
Jeszcze nie wiemy. Powinno to nastąpić
przed 1 października.

Zmiana wieku emerytalnego
Od 1 października nastąpi obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65
dla mężczyzn. W ciągu pięciu najbliższych lat będzie to kosztować budżet
państwa 55 mld zł.
Z analiz ZUS wynika, że ok. 83 proc.
osób odchodzi na emeryturę od razu, gdy
tylko nabędzie do niej prawo. Ok. 11
proc. występuje o emeryturę w ciągu roku od nabycia uprawnień, a tylko ok. 6
proc. kontynuuje pracę dłużej niż rok po
osiągnięciu wieku emerytalnego. Dla porównania: średnia europejska dotycząca
osób, które odchodzą na emeryturę od
razu po nabyciu uprawnień, to ok. 63
proc.
5000 za rok
Rząd szacuje, że po obniżeniu wieku
uprawnienia emerytalne uzyska aż 331
tys. dodatkowych osób. W sumie w ca-
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łym 2017 r. na emeryturę będzie mogło
odejść 550 tys. Polaków. To znacząca
liczba, zważywszy na to, że co roku ZUS
przyznaje zazwyczaj ok. 200-230 tys.
emerytur.
Gdy wszyscy uprawnieni nagle złożą
wnioski o emeryturę, budżet państwa
może tego nie wytrzymać, dlatego rząd
próbuje znaleźć sposób, aby zachęcić ludzi do dłuższej pracy. Liczy, że jak będą
dłużej pracować i nie wyciągną od razu
ręki po świadczenie z ZUS, to uda się zaoszczędzić.
W nowym systemie emeryturę liczymy,
dzieląc zebrane składki przez statystyczną średnią dalszą długość życia. Sprawdziliśmy, komu będzie się opłacało zrezygnować z emerytury i skorzystać z rządowej premii.
Wyliczenia przygotował dla nas Łukasz
Wacławik z Wydziału Zarządzania AGH w
Krakowie.
Kobieta z pensją minimalną
Pani Barbara zarabia pensję minimalną.
Przez 30 lat odłoży na emeryturę 140 544
zł. Statystycznie na emeryturze będzie
263 miesiące – oznacza to świadczenie w
wysokości 530 zł. Pani Barbara będzie
dostawać więcej, bo państwo dopłaci jej
470 zł do świadczenia minimalnego (od
stycznia wynosi ono 1 tys. zł brutto).
Rok dodatkowej pracy oznacza wzrost
kapitału pani Barbary do 145 230 zł.
Przy długości życia na emeryturze 254
miesiące oznacza to świadczenie w wysokości 570 zł, do którego państwo nadal
będzie dopłacać, tylko że już 430 zł.
5 tys. superpremii za rok dodatkowej
pracy to jedynie zmniejszenie dopłaty
państwa do minimalnego świadczenia.
Dwa lata dodatkowej pracy pani Barbary
dadzą wzrost kapitału do 149 930 zł.
Przy długości życia na emeryturze 62latki 245 miesięcy oznacza to świadczenie
w wysokości 610 zł, do którego państwo
znów dopłaci – 390 zł. Dodatkowe 10 tys.
superpremii to znów tylko zmniejszenie
dopłaty państwa do świadczenia.
Wniosek? Kobieta z minimalną pensją
nie powinna się skusić na superpremię
rządu za dłuższą pracę, bo się jej to zwyczajnie nie opłaci. Nie zyska na tym ani
złotówki. Zyska natomiast państwo, które
dzięki temu, że kobieta będzie dłużej pracować, nie będzie musiało jej dopłacać do
emerytury minimalnej.
Pani Barbara zyskałaby na superpremii,

gdyby pracowała aż 7 lat dłużej. Wtedy
razem z rządową premią (w wysokości 35
tys. za 7 lat pracy) kobieta miałaby 1030
zł emerytury, a więc o 30 zł więcej od
emerytury minimalnej.
Kobieta zarabiająca 3000 zł
Pani Anna zarabia średnio 3 tys. zł. Przez
30 lat odłoży na emeryturę 210 816 zł.
Przy długości życia na emeryturze 263
miesiące oznacza to świadczenie w wysokości 800 zł, do którego państwo dopłaci
200 zł. Rok dodatkowej pracy pani Anny
to wzrost kapitału do 217 845 zł. Przy
długości życia na emeryturze 254 miesiące oznacza to świadczenie w wysokości
860 zł, do którego państwo znów będzie
dopłacać.
Dwa lata dodatkowej pracy dadzą wzrost
kapitału pani Anny do 224 895 zł. Przy
długości życia na emeryturze 245 miesięcy oznacza to świadczenie w wysokości
920 zł, do którego państwo dopłaci 80 zł.
Wniosek. Kobiecie z pensją 3 tys. zł dodatkowe 10 tys. zł za dwa lata pracy w
niczym nie pomoże. Nie podwyższy jej
świadczenia, a tylko państwo będzie
mniej dopłacać do emerytury minimalnej.
Dopiero gdyby pani Anna pracowała trzy
lata dłużej, to dodatkowe składki odkładane w czasie pracy i rządowa premia
pozwoliłyby jej pobierać emeryturę w wysokości 1040 zł.
Przy pracy dłuższej o 7 lat, przy rządowej
dopłacie 35 tys. zł, pani Anna wypracowałaby emeryturę 1450 zł brutto.
Kobieta zarabiająca 4200 zł
Pani Katarzyna zarabia średnią pensję
4200 zł. Przez 30 lat odłoży na emeryturę
295 142 zł. Przy długości życia na emeryturze 263 miesiące oznacza to świadczenie w wysokości 1120 zł.
Rok dodatkowej pracy przyniesie wzrost
kapitału do 304 980 zł. Przy długości życia na emeryturze 254 miesiące da to
świadczenie w wysokości 1200 zł. Dodatkowe 5 tys. superpremii oznacza świadczenie wyższe o 20 zł.
Gdyby pani Katarzyna pracowała dwa
lata dłużej, wypracowałaby sobie 1280 zł
emerytury, a dodatkowe 10 tys. od państwa oznaczałoby wzrost świadczenia
prawie o 41 zł.
7 lat dodatkowej pracy oznacza świadczenie w wysokości 1790 zł. Dodatkowe 35
tys. zł od państwa podwyższy jej emeryturę o 172 zł.
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Mężczyzna z pensją minimalną
Pan Tadeusz zarabiający pensję minimalną przez 35 lat odłoży na emeryturę 163
968 zł. Przy długości życia na emeryturze
220 miesięcy oznacza to świadczenie w
wysokości 750 zł, do którego państwo
dopłaci 250 zł.
Rok dodatkowej pracy przyniesie wzrost
kapitału do 168 650 zł. Przy długości życia na emeryturze 211 miesięcy oznacza
to świadczenie w wysokości 800 zł, do
którego znów państwo będzie musiało
dopłacić. Dodatkowe 5 tys. premii spowoduje tylko zmniejszenie dopłaty państwa.
Dwa lata dodatkowej pracy oznacza
wzrost kapitału pana Tadeusza do 173
340 zł i emeryturę w wysokości 850 zł, do
której państwo znów będzie musiało dopłacić. Dodatkowe 10 tys. superpremii
tylko zmniejszy tę dopłatę. Dopiero po 4
latach dodatkowej pracy, a więc w wieku
69 lat, pan Tadeusz zyska na premii od
państwa i jego emerytura wzrośnie powyżej minimalnej.
Mężczyzna zarabiający 3000 zł
Pan Tomasz zarabiający 3 tys. zł przez 35
lat odłoży na emeryturę 245 952 zł. Przy
długości życia na emeryturze 220 miesięcy oznacza to świadczenie w wysokości
1120 zł.
Rok dodatkowej pracy przyniesie wzrost
kapitału do 252 975 zł i emeryturę w wysokości 1200 zł. 5 tys. zł superpremii
zwiększy świadczenie prawie o 24 zł.
Dwa lata dodatkowej pracy oznaczają
wzrost kapitału pana Tomasza do 260
010 zł i emeryturę 1280 zł. Dodatkowe
10 tys. to wzrost świadczenia o 48 zł.
Mężczyźni przy zarobkach ok. 3 tys. zł
brutto zyskują już od pierwszego roku
dodatkowej pracy.
Mężczyzna zarabiający 4200 zł
Pan Robert zarabia średnią pensję, czyli
ok. 4,2 tys. zł. Przez 35 lat pracy odłoży
na emeryturę 344 333 zł. Przy długości
życia na emeryturze 220 miesięcy daje to
świadczenie w wysokości 1570 zł.
Rok dodatkowej pracy oznacza wzrost
kapitału do 354 165 zł i emeryturę w wysokości 1680 zł. 5 tys. zł superpremii to
emerytura wyższa prawie o 24 zł.
Przy dwóch latach dodatkowej pracy superpremia od państwa sprawi, że emerytura pana Roberta będzie wyższa prawie
o 48 zł.

Lepsza gotówka
– Osobom z niskimi pensjami superpremia od państwa w postaci dopisania do
konta emerytalnego 10 czy 20 tys. zł nic
nie da. Ich emerytura nie będzie od tego
wyższa – mówi Łukasz Wacławik. – Bardziej opłacalne – i to dla każdego Polaka
niezależnie od zarobków – byłoby wypłacenie w gotówce 10 tys. zł za dwa lata
dłuższej pracy albo 20 tys. zł za cztery
lata. Tylko czy ludzie rzeczywiście się na
to skuszą? Bo jeśli ktoś ma pracować
dwa lata dłużej, aby dostać 10 tys. zł w
gotówce, to musi się liczyć z tym, że przez
te dwa lata nie będzie pobierał ani złotówki emerytury.
Na pomysł sceptycznie reaguje resort
pracy minister Elżbiety Rafalskiej, która
zapewniła, że nie ma z nim nic wspólnego, a jej urzędnicy nad niczym takim nie
pracują.
Jej resort uważa, że superpremie dostaną
głównie ci, którzy niezależnie od jakichkolwiek zachęt i tak by pozostali na rynku pracy.
Głównie więc 10, 20, a może nawet jeszcze więcej tysięcy złotych trafi do naukowców na wyższych uczelniach, którzy
pracują nawet po ukończeniu 70 lat.
Zwalnianie emerytów
Niektórzy eksperci zwracają uwagę, że
nawet gdyby rząd zapłacił każdemu Polakowi po 100 tys. zł za to, aby nie odchodził na emeryturę, to nic to nie da. Dlaczego? Bo pracodawcy nie chcą zatrudniać osób w wieku emerytalnym.
„Ja i bez tej premii chciałbym dłużej pracować, problem w tym, że szef już mi powiedział, że w październiku, gdy będę
miał prawo do emerytury, będziemy się
musieli pożegnać. Na moje pytanie, dlaczego, odpowiedział, że przecież będę miał
już z czego żyć, a on na moje miejsce
znajdzie kogoś młodszego i tańszego” –
napisał mi w liście pan Tadeusz.
Oczywiście prawo mówi jasno, że sam
fakt nabycia uprawnień emerytalnych nie
może być przyczyną wręczenia pracownikowi wypowiedzenia. Potwierdził to nawet
Sąd Najwyższy, który takie działanie
uznał za dyskryminację.
Pracodawcy potrafią sobie z tym radzić.
Nie mówią, że kogoś zwalniają, bo osiągnął wiek emerytalny, ale że np. nastąpiła likwidacja stanowiska pracy.
rządu
Leszek Kostrzewski 18 maja 2017 |
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[INFORMATOR Gazety Wyborczej.]

Rewolucja w rentach
Dziś decyzję o przyznawaniu rent i
orzekaniu o niepełnosprawności
wydaje aż pięć różnych instytucji.
Po zmianach będzie jedna

Zmieni się też podejście do orzekania.
Dziś osoby pobierające rentę dostają
orzeczenie o całkowitej lub częściowej
niezdolności do pracy. Po zmianach nie
będziemy mieli wpisu „niezdolny do pracy”, tylko wskazanie, w jakim zakresie
możemy być aktywni zawodowo (czyli co
jeszcze możemy robić – np. pracować
przy komputerze, ale nie fizycznie przenosząc towary).

W lutym premier Beata Szydło powołała
zespół, w którym zasiedli przedstawiciele
m.in. PFRON, ministerstwa Zdrowia i
Obrony Narodowej oraz KRUS. Na jego
czele stoi prof. Gertruda Uścińska, prezes
ZUS.

Niewykluczone, że będą ustalone konkretne przedziały procentowe określające
zdolność do pracy. Może się też pojawić
konkretna granica procentowa, poniżej
której będzie przysługiwać renta.

To właśnie ten zespół ma opracować propozycje zmian w przyznawaniu rent. Projekt ustawy ma powstać w ciągu roku.
Kto przyznaje renty
Dziś renty z tytułu niezdolności do pracy
osobno przyznają ZUS, KRUS, MON i
MSWiA.

– Musimy odejść od orzekania o niepełnosprawności na rzecz orzeczeń, co człowiek jeszcze może robić. Czyli nie opierać
się na grupach niepełnosprawności, jej
stopniu, ale wskazać w orzeczeniu, gdzie
człowiek może jeszcze funkcjonować na
rynku pracy – mówi prezes ZUS.

Każda z tych instytucji ma własnych lekarzy orzeczników i własny system orzekania.

Rehabilitacja
W nowym systemie ma być też rozbudowana rehabilitacja. – Jeśli 45-letni mężczyzna przeszedł zawał serca, to od razu
po zabiegu nie powinniśmy kierować go
na rentę, ale zapewnić mu kompleksową
rehabilitację, pomoc psychologa i doradcy
zawodowego. I wskazać, gdzie po leczeniu
może dalej funkcjonować na rynku pracy
– dodaje prof. Uścińska.

Dodatkowo istnieją jeszcze w samorządach powiatowe i wojewódzkie zespoły ds.
orzekania o niepełnosprawności. Decydują, czy ktoś ma prawo do świadczeń z pomocy społecznej, zasiłku pielęgnacyjnego,
ulgi na sprzęt ortopedyczny albo czy może korzystać np. z karty parkingowej dla
osoby niepełnosprawnej.
Będzie łatwiej
Po zmianach będzie jedna instytucja
(najprawdopodobniej ZUS), która przejmie obowiązki pozostałych i będzie wydawać jedno orzeczenie do różnych celów.
Osoba, która stawi się przed komisją, od
razu się dowie, czy ma prawo do renty
oraz czy przysługuje jej karta parkingowa
dla osób niepełnosprawnych. Dziś nie
jest to możliwe. Rentę wydaje ZUS, a kartę – powiatowy zespół do spraw orzekania
o niepełnosprawności.

Cała zmiana może przynieść milionowe
oszczędności. Nie będą się dublować komisje lekarskie orzekające o niepełnosprawności i komisje odwoławcze. Mniej
ludzi będzie musiało pracować przy systemach informatycznych każdej z instytucji obecnie wydających decyzje.
Co roku 50 tys. rent
Dziś najwięcej rent przyznaje ZUS – ok.
50 tys. rocznie.
O przyznaniu świadczenia decyduje głównie lekarz orzecznik ZUS. Musi sprawdzić, czy starający się o świadczenie speł-

Jedna definicja
Pojawi się jedna definicja tzw. ryzyka niepełnosprawności i jedno orzeczenie określające zdolność do pracy czy służby.

(Ciąg dalszy na stronie 23)
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niezdolne do pracy, legitymujące się co
najmniej 20-letnim (w przypadku kobiety)
lub 25-letnim (w przypadku mężczyzny)
okresem składkowym i nieskładkowym.

(Ciąg dalszy ze strony 22)

nia określone warunki, czyli czy został
oficjalnie uznany za niezdolnego do pracy. Niezdolność może zostać orzeczona na
okres nie dłuższy niż pięć lat. Lekarze
przedłużają orzeczenie, jeżeli przed upływem tego okresu nie ma rokowań na poprawę pozwalającą na powrót do pracy.
Lekarz może uznać, że jesteśmy:

całkowicie niezdolni do pracy,

częściowo niezdolni do pracy
(straciliśmy w znacznym stopniu
zdolność do pracy zgodnej z naszymi kwalifikacjami).

Przykład. Pani Katarzyna łącznie miała
21 lat okresów składkowych i nieskładkowych. W grudniu 2014 r. skończyła
pobierać zasiłek dla bezrobotnych (to
okres składkowy) i od tego czasu nie pracowała. W styczniu 2017 r. wystąpiła do
ZUS z wnioskiem o rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
Pani Katarzyna dostała rentę, mimo że
niezdolność do pracy powstała po upływie 18 miesięcy od zakończenia pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Od niekorzystnej decyzji lekarza orzecznika można się odwołać do komisji lekarskiej ZUS. Trzeba to zrobić w ciągu 14
dni od otrzymania pisma. Odwołanie
składa się w lokalnej placówce Zakładu.
Jeśli komisja podtrzyma stanowisko lekarza, zostaje nam sąd pracy. Odwołanie do
niego również składa się za pośrednictwem ZUS.

Średnie i najniższe renty
Renty nie są za wysokie – średnio wynoszą 1628 zł brutto (dane ZUS z lutego
2017).
ZUS ustalił też ich minimalną wysokość:

najniższa renta z tytułu całkowitej
niezdolności do pracy – 1000 zł
brutto,

najniższa renta z tytułu częściowej
niezdolności do pracy – 750 zł brutto,

najniższa renta z tytułu całkowitej
niezdolności do pracy w związku z
wypadkiem lub chorobą zawodową
– 1200 zł brutto,

najniższa renta z tytułu częściowej
niezdolności do pracy w związku z
wypadkiem lub chorobą zawodową
– 900 zł brutto.
Renty, podobnie jak emerytury, są waloryzowane co roku w marcu.

Co roku sąd orzeka w ok. 25 tys. spraw
dotyczących rent. Blisko 6,5 tys. kończy
się pozytywnie dla osób, które się odwołały, w ponad 16 tys. przypadków wygrywa
ZUS (pozostałe przypadki to umorzenia i
wysłanie sprawy do ponownego rozpatrzenia).
Do renty liczy się staż pracy
 Oprócz stwierdzenia choroby i niezdolności do pracy przy ubieganiu się o
rentę znaczenie ma staż pracy.
 Trzeba mieć wymagany okres składkowy i nieskładkowy, który wynosi:
1.
1 rok, jeśli niezdolność do pracy
powstała przed ukończeniem 20 lat,
2.
2 lata, jeśli niezdolność do pracy
powstała w wieku od 20 do 22 lat,
3.
3 lata, jeśli niezdolność do pracy
powstała w wieku od 22 do 25 lat,
4.
4 lata, jeśli niezdolność do pracy
powstała w wieku od 25 do 30 lat,
5.
5 lat, jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

Wysokość renty
Przy wyliczaniu świadczenia pod uwagę
brana jest wysokość naszej pensji. Jako
podstawę wymiaru renty możemy wybrać:

10 kolejnych lat kalendarzowych,
kiedy najlepiej zarabialiśmy (z
ostatnich 20 lat kalendarzowych
poprzedzających rok, w którym staraliśmy się o rentę),

dowolne 20 lat kalendarzowych z
całego okresu ubezpieczenia, do
roku poprzedzającego ten, w którym składamy wniosek.

Ważne 18 miesięcy
Aby starać się o rentę, niezdolność do
pracy musi powstać w okresach składkowych lub nieskładkowych albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy po zakończeniu tych okresów. Tego warunku nie muszą spełniać osoby uznane za całkowicie

(Ciąg dalszy na stronie 24)
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Dla ZUS-u liczy się też kwota bazowa.
Jest to przeciętne wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenie
społeczne. Wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi:
24 proc. kwoty bazowej,




nie przez 12 miesięcy. Później ZUS musi
zdecydować: albo przyznaje pacjentowi
rentę, albo uznaje go za zdolnego do pracy.
Osób na takich świadczeniach przybywa
z każdym rokiem. 16 lat temu było ich 21
tys., a w tym roku w lutym już ponad
czterokrotnie więcej – 87 tys. Wypłacane
przez państwo świadczenie rehabilitacyjne to średnio 1518 zł brutto.
ZUS starających się o rentę wysyła też do
sanatoriów. Zakład (w przeciwieństwie
np. do sanatorium z NFZ) pokrywa całkowite koszty pobytu, łącznie z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz dojazdem do
ośrodka.
Leszek Kostrzewski
31 maja 2017

po 1,3 proc. podstawy jej wymiaru
za każdy rok okresów składkowych,
po 0,7 proc. podstawy jej wymiaru
za każdy rok okresów nieskładkowych,
po 0,7 proc. podstawy jej wymiaru
za każdy rok brakujący do pełnych
25 lat okresów składkowych oraz
nieskładkowych przypadających od
dnia zgłoszenia wniosku o rentę do
dnia, w którym wnioskodawca
ukończyłby 60 lat.

Dorabianie na rencie
Przy dorabianiu na rencie z tytułu niezdolności do pracy obowiązują limity. Jeżeli przekroczymy 70 proc. średniej krajowej (od 1 marca to 2953,30 zł brutto),
ZUS automatycznie zabiera nam część
świadczenia. Jeśli przekroczymy 130
proc. średniej (od 1 marca to 5484,60 zł
brutto), nie dostaniemy od Zakładu ani
złotówki.
Renty będą wyższe od emerytur
Obecnie renty są niższe od emerytur
(średnia emerytura wypłacana przez ZUS
to ok. 2100 zł brutto). Ale te proporcje
mogą się odwrócić. Od 2009 r. rząd realizuje reformę emerytur, która uzależnia
ich wysokość od odłożonych składek.
Podobnie miało być z rentami. Tyle że z
reformy rent nic nie wyszło.
Dodatkowo od października rząd obniży
wiek emerytalny do 60 lat w przypadku
kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. To
także spowoduje obniżenie emerytur.
Na świadczenie lub do sanatorium zamiast renty
ZUS coraz częściej odmawia przyznania
renty, bo uznaje, że „dalsze leczenie lub
rehabilitacja pacjenta rokują odzyskanie
zdolności do pracy”. Wtedy starającego
się o rentę wysyła na tzw. świadczenie
rehabilitacyjne.
Świadczenie można pobierać maksymal-

To ostatnie już, aktualne jeszcze
absurdy prawne z tych 99
90. W stanie Minnesota (USA) kobieta, która
przebierze się za Świętego Mikołaja może trafić
do więzienia na 30 dni.
91. Fanklub viagry w Sydney (Australia) domaga się wprowadzenia zakazu stosowania
tego leku do innych celów. Okazuje się, że australijskie gospodynie dodają niebieskie tabletki do wody w wazonach, co o tydzień przedłuża żywot ciętych kwiatów.
92. Zdaniem polskich duchownych oglądanie
filmu pt. "Ksiądz" (historia duszpasterzahomoseksualisty) jest ciężkim grzechem.
93. W Polsce nadal obowiązuję zakaz fotografowania dworców kolejowych.
94. W Haletrophe (Maryland, USA) podlega
sankcji prawnej publiczne całowanie się dłużej
niż przez sekundę.
95. W Libanie obowiązuję zakaz tracenia dziewictwa przed ślubem. Jeśli mąż udowodni, ze
oblubienica nie była dziewicą, ma prawo odesłać ją z powrotem do rodziców.
96. W tym samym Libanie zakazano dokonywanie zabiegów kosmetycznych, które przed
ślubem "przywracają" dawno utracone dziewictwo.
97. Rzecznicy praw zwierząt domagają się od
rządu Szwajcarii wprowadzenia zakazu eksportu psów do krajów azjatyckich. Zakaz ma
uchronić słynne bernardyny przed zjedzeniem.
98. Indianki z plemienia Yanomami ( żyją w
Wenezueli i Brazylii) od dwóch lat maja zakaz
rodzenia dziewczynek. Za urodzenie dziecka
płci żeńskiej grozi publiczna chłosta.
99. Władze filipińskie zakazały latania samolotami pasażerskimi spadochroniarzom. Zakaz
wprowadzono po tym, jak jeden ze skoczków
chciał uprowadzić samolot, grożąc pilotowi granatem, po czym zabrał pasażerom pieniądze
oraz kosztowności i wyskoczył z samolotu
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Interpelacja nr 12773
Do ministra obrony narodowej
w sprawie wstrzymania procesu legislacyjnego
nad tzw. wojskową ustawą dezubekizacyjną
(druk nr 1105)
http: //www. sejm.gov .pl/sejm8. nsf/
InterpelacjaTresc.xsp?key=3AA45B7C

ze mną, że w sytuacji w której już od początku stycznia br. tzw. cywilną ustawę
dezubekizacyjną realizuje Instytut Pamięci Narodowej oraz Zakład EmerytalnoRentowy MSWiA nie ma powodu dla którego należałoby wstrzymać prace nad jej
„wojskowym” odpowiednikiem. W uzasadnieniu do druku nr 1105 czytamy m.in.
„Przywileje emerytalne związane z pracą
w aparacie bezpieczeństwa PRL nie zasługują na ochronę prawną przede wszystkim ze względu na powszechne poczucie
naruszenia w tym zakresie zasady sprawiedliwości społecznej”. Należy zatem wyraźnie zaznaczyć, że każdy dzień zwłoki w
podjęciu prac legislacyjnych nad tym projektem to o jeden dzień za długo prawnej
ochrony rzeczonych przywilejów emerytalnych. W uzasadnieniu tym jednoznacznie wiąże się nadto wstrzymany projekt z
tym projektem, który uchwalony wszedł
już w życie i jest obecnie realizowany
przez pracowników IPN oraz ZER MSWiA.
W związku z powyższym proszę o udzielenie mi informacji:

Zgłaszający: Joanna Schmidt
Data wpływu: 23-05-2017

Szanowny Panie Ministrze,

W

końcu 2016 roku Sejm RP
przyjął, a prezydent RP podpisał
tzw. cywilną ustawę dezubekizacyjną, tj. ustawę o zmianie ustawy o
zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (...). Naturalną konsekwencją tego
winno być opracowanie analogicznego
projektu ustawy regulującej na nowo
świadczenia emerytalno-rentowe byłych
funkcjonariuszy i pracowników wojskowych organów bezpieczeństwa państwa z
lat 1944-1990. Projekt taki (projekt ustawy zmieniającej ustawę o zaopatrzeniu
emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich
rodzin – druk nr 1105) faktycznie też w
MON opracowano, a dnia 2 grudnia 2016
r. wpłynął on, naturalnie jako projekt
rządowy do Sejmu. Już 5 grudnia 2016 r.
skierowano go do I czytania na posiedzeniu Sejmu. Jednocześnie 13 grudnia
opracowana została opinia zewnętrzna o
projekcie na zlecenie Biura Analiz Sejmowych, zaś zastrzeżenia Sądu Najwyższego
do projektu, o którym mowa w piśmie I
prezes SN z dnia 22 grudnia 2016 r. są
analogiczne do zastrzeżeń SN do projektu
tzw. cywilnej ustawy dezubekizacyjnej, a
przez to są one powszechnie i od dawna
znane.

1. Czy znane są Panu Ministrowi powody,
dla których prace legislacyjne nad drukiem nr 1105 zostały wstrzymane?
2. Jakie kroki podjął dotychczas Pan Minister w tej
sprawie i jakie
zamierza jeszcze
podjąć,
aby możliwie
jak najszybciej
przywrócić
wstrzymany
proces legislacyjny?

W związku z tym w styczniu br. projekt
ustawy „wojskowej” uwzględniony został
w porządku obrad 34 posiedzenia Sejmu
RP. Niestety, ku naszemu zdziwieniu, bez
podania przyczyn, w przeddzień posiedzenia punkt ten zniknął z porządku obrad i
do dnia dzisiejszego nie został przewidziany w porządku kolejnych posiedzeń
Sejmu. Sądzę, że Pan Minister zgodzi się

Z poważaniem
Joanna
Schmidt
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Kazimierz Otłowski

„Świat polityki
i polityków”

Rybi dylemat
Nie tylko od głowy psuje się
ryba.
Choroba innym jej częściom też
zagraża,
ogonowi również i nie rzadziej
chyba,
chociaż zwykle tego się
nie zauważa.
Co na to powiedzą metaforyści
i ci, co metaforą się posługują.
Czyżby to byli tacy optymiści,
iż rybie ogony się nie psują.
Wystarczy przecież zwykła
obserwacja,
by zauważyć, co się dzieje z
rybimi ogonami.
Nie od rzeczy więc jest
konstatacja:
ryby nie rodzą się tylko
z głowami.

twarze.
Może by się spełniło owe
marzenie
o politycznych twarzach
elitarnych osobników,
gdyby dla takiej prawdy
wykazali zrozumienie,
że sukces nie rodzi się
z ozdobników.
"Klasa" właśnie miała być
ozdobnikiem,
więc z dodatkiem słowa
"polityczna",
często była wymieniana
z wykrzyknikiem,
ale korzyść z tego się okazała
iluzoryczna.

"Klasa" to słowo bogate
w znaczenia.
Ma też znaczenie o sensie
głębokim,
a jest nim bez wątpienia
Trzeba zatem widzieć obydwie
poziom ludzkich zachowań
rybie strony.
w stopniu wysokim.
Przeciwnie się to wiąże
z obawami. Ta strona słowa "klasa"
Jeśli nie będą zauważane
jest zupełnie obca polskim polipsujące się ogony, tykom
to wtedy co będzie się działo z
Ich zachowania często są ponigłowami?
żej pasa
Co z tą klasą?
i tylko złorzeczą swym przeciwPowiedzenie "klasa bez klasy"
nikom.
paradoksem nam pachnie,
nawet jak na obecne czasy,
Kto więc nazwy "klasa
choć może niesłusznie, ktoś
polityczna" używa
zaraz się żachnie.
niech ogarnia świadomością
obecne czasy.
Słowa mają różne znaczenia
Jeśli nawet klasa polityczna
i nie jednaką pojemność
bywa,
treściową,
to jest to klasa, ale bez klasy.
nie musi więc budzić
zdziwienia,
czy zatem klasa polityczna i z
gdy słowo ujawnia swą
klasą jest możliwa?
treść nową.
Z pytaniem tym już nie można
zwlekać.
Słowem takim jest właśnie
Owszem, w niektórych krajach
"klasa",
tak bywa.
z czym ludzie się już oswoili
W Polsce na to trzeba jeszcze
i chęć korzystania z niego
czekać.
nie wygasa,
zwłaszcza politycy go polubili.
No cóż są i takie językowomyślowe wiry.
Politycy klasą siebie nazwali.
Co na to spece od języka?
Myśleli sobie ci geszefciarze,
To pożywna cząstka dla satyry.
że w takich maskach, nawet
A niech z tego ma ubaw
z oddali
publika.
szlachetniej będą wyglądać ich
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Sztama
Na tym z najpiękniejszych
padołów,
co decyduje a rządzi kto?
Pytanie to dręczy wiele głów,
choć czy o to łamać głowy
warto?
Odpowiedzi z rzeczywistości
same się wyłaniają.
To interesy o wszystkim
decydują,
a rządzą sitwy, co maskaradą
się zasłaniają
i dla swych interesów
świadomość ludzi udeptują.
Nie dopuszczają do swych
rewirów obcego.
Pod przykrywką partii, fundacji
czy stowarzyszenia
dobrze swych interesów
strzegą,
nie ujawniając swego istnienia.
Sitwy rządzą jakby in procura.
Niby poza nimi rozgrywane są
rożne bitwy.
Cięgi wówczas zbierają ludzie i
niejedna struktura.
Dobrze zaś na tym wychodzą
sitwy.
Sytuacja ciągle jest taka sama.
Żadna epoka nie może się
od niej oderwać.
Interesy i sitwy łączy mocna
sztama.
Dotychczas nikt nie zdołał jej
rozerwać.
Świąteczne pęta
W Polsce, czy gorzej, czy lepiej
się żyje,
to o świętowaniu zawsze się
pamięta,
rekordy powodzenia więc bije
językowa fraza: "Idą święta".
Polacy żyją świątecznymi
mitami.
Święta jakby depczą im
po piętach,
gdyż są albo już przed jakimiś
świętami
albo jeszcze – nie po świętach.
Czy w świętowaniu pytam w
naiwności,
naród kiedyś się opamięta?
Bo nie sprzyjają normalności
chyba żadne święta.
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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 z zakresu cyfrowego
prowadzenia finansów Stowarzyszenia.
Zarząd Wojewódzki SEiRP w Olsztynie

Informuje:
Z dniem 1 czerwca 2015 r. weszła w życie Umowa Użyczenia Nieruchomości przez
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, Sali Gimnastycznej przy ul. Piłsudskiego 5 w Olsztynie. (dawna hala „Gwardii”)
Sala gimnastyczna, siłowania i pomieszczenia socjalne (szatnia, łazienka) zostają
użyczone ZW SEiRP do końca roku 2019 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 - 19.30.
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

Na okładce:

Strona I: Niebo, las i pole na Kaszubach
Strona IV: Bogdan Micek
Prezes Koła SEiRP w Olsztynie
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