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MIESIĘCZNIK ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W OLSZTYNIE

Wróblewska
- o łamaniu wszelkich
zasad

Kostrzewski

- o tym komu mniej

Wielowiejska

- o komu dobrze, komu
gorzej

Borakiewicz

- o „złotej jedenastce”

Baczyński

- o ułaskawieniu z 8a

Jatczyńska

- o spotkaniu z Rapackim

Osik

- o tym samym co Jatczyńska, ale inaczej

Pietruszewski

- o batalii o państwo
prawa

Kaczmarczyk

- o spotkaniu z posłem
PIS

Piechowicz

- o dumie z dokonań
Czarna kartka w kalendarzu - chociaż to niedziela
Nie z powodu Danki, Remigiusza czy wreszcie Igora
Nie winien tu kalendarz, wszak „on” nic nie wiedział
Że ustawą w tym dniu zatwierdzono podział,
Że życia emerytów poziom bliski będzie zeru.
Takie wieści i decyzje spłynęły od ZER-u
Aktywa IPN-u użytym narzędziem
Ustawa represyjna innych też dobiegnie.
JKK

-

-

Widacki

- o oprawcach

Makowski

- o imprezowaniu

Żach

- o nad Bałtykiem po
raz szósty

Fiedorowicz

- o ostatnim plenerze
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Okładka I - Pierwszy października kartka w kalendarzu
Okładka IV - Aleksander Kozłowicz
nika ustawy, już na etapie projektowym
budzą kontrowersje co do jej niektórych
zapisów zwłaszcza w kwestii wysokości
„procentów” miesięcznie naliczanych.
Proponowane (nieoficjalnie - projekt nie
jest upubliczniony) 1,3% zamiast 0,0%,
jedni uważają za porażkę inni natomiast
zwą kompromisem łagodzącym owe
„zera”.
ak można spostrzec zamieszczono wiele
przedruków, podając oczywistości, ich
źródła i autorów. W ostatnim okresie prasa nie prawicowa i portale sporo miejsca
poświęciły represyjnej ustawie, Sporo i na
tyle dużo, że skromne objętości OBI nie
pomieściły wielu z nich. Pocieszającym
jest fakt, że pisze się o dezubekizacji, o
tragediach osobistych skrzywdzonych
nieludzką ustawą, doprowadzanych przez
jej zapisy i przewidywany spadek poziomu życia do ostatecznych decyzji targnięcia się na swoje życie. - chociażby tekst
na następnej stronie.
Podczas spotkań i rozmów można dostrzec nutki niewiary w skuteczność działań antyrepresyjnych, odwołań, skarg,
próśb o zastosowanie art.. 8a, ale zawsze
należy trzymać się zasady: jeżeli chcesz
cokolwiek osiągnąć musisz nie tylko
chcieć, ale działać.

Od Redakcji

N

astał więc ten miesiąc, ta data, czarną niedzielną kartką kalendarza znaczony. Nie pomogły protesty, modły, błagania z 8a, ustawodawca niewzruszenie
dążył do realizacji „oczekiwania społecznego” czyli swoich własnych planów co do
upodlenia wszystkich tych, którzy służyli
legalnemu państwu, stosując się do jego
praw, przepisów służbowych i zasad honoru służbowego. Stworzone na użytek
ustawy określenie „państwo totalitarne”
nijak nie pasuje do tamtej, ani do obecnej
rzeczywistości prawnej i obyczajowej. Wykorzystanie tego określenia do stosowania odpowiedzialności zbiorowej znajdzie
w przyszłości swoją ocenę nie tylko polityczną.
tego „granicznego” też powodu OBI
zapełniają teksty publicystyczne, relacje ze spotkań i osobiste refleksje dotyczące bezpośrednio ustawy represyjnej,
jej skutków i im zapobieganiu w sposób
prawny zgodny z obowiązującym prawem.
Informacje o pracach Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej nad
projektem ustawy łagodzącej represyjność wchodzącej w tzw. życie 1. paździer-
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P

oniższy cytat z homilii jasnogórskiej
pielgrzymki policjantów 2017, biskupa Józefa Guzdka jest, jak by nie było
balsamem na umęczone dusze
„represjonowanych”, za odebranie im
legalnie uzyskanych „zabezpieczeń” na
czas kiedy ani siły, ani zdrowie nie pozwolą na dorobienie, na uzyskanie dodatkowych dochodów umożliwiających
chociażby farmakologiczno-medyczną
szansę na dłuższą egzystencję na tym
najlepszym ze Światów.
I co rzecze biskup o policjantach, funkcjonariuszach służb „różnych”, także SB
-kach i innych tego typu osobnikach
„służących państwu totalitarnemu”:
IEKTÓRZY Z NICH SWOJĄ SŁUŻBĘ
ZACZYNALI PRZED WEJŚCIEM
W ŻYCIE USTAWY O POLICJI
W POCZĄTKU LAT 90. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE ONI TEŻ W WIĘKSZOŚCI WALCZYLI Z PRZESTĘPCAMI, KTÓRZY ZAGRAŻALI BEZPIECZEŃSTWU ZWYKŁYCH OBYWATELI. WIELU Z NICH
UTRACIŁO ZDROWIE W WALCE ZE
ŚWIATEM PRZESTĘPCZYM. PAMIĘTAJMY – ZŁO MA WCIĄŻ JEDNĄ TWARZ.
CHCE ŻYĆ KOSZTEM PRACY INNYCH.
A WIĘC WSZYSTKIM, KTÓRZY PODEJMUJĄ WALKĘ ZE ZŁEM – NALEŻY SIĘ
SZACUNEK I WDZIĘCZNOŚĆ. Wielu
z nich to ludzie uczciwi, którzy postępowali zgodnie z zasadami dekalogu. Wielu
księży daje świadectwo, że nierzadko
pod osłoną nocy zawierali sakramentalne małżeństwa i chrzcili swoje dzieci.
Owszem, byli i tacy, którzy walczyli

z narodem i kościołem – w imię wierności partii dopuszczali się nadużyć
i przestępstw. Ci, którzy byli powodem
cierpienia i łez, a nawet mają krew niewinną na rękach powinni być osądzeni
i
ponieść
słuszną
karę.
Czy jednak PODSTAWOWYM KRYTERIUM POSTAWY CZŁOWIEKA I JEGO
CZYNÓW MOŻE BYĆ TYLKO CZAS?
W KTÓRYM ŻYŁ I WALCZYŁ ZE ZŁEM?
Pamiętajmy, a te słowa powiedział
ksiądz prymas Wyszyński – KAŻDY DOBRY CZYN, TAKIM POZOSTANIE
NA ZAWSZE NIEZALEŻNIE OD UPŁYWAJĄCEGO CZASU I ZMIENIAJĄCYCH
SIĘ OKOLICZNOŚCI.
ierarcha wyraźnie zaznacza potrzebę
indywidualizowania represji, bo jak
można nakazać „poniesienie słusznej
kary” kiedy przysłowiowej „sprzątaczce”
przypisuje się „świadome wstąpienie do
organizacji przestępczej”!? Delegalizacja
PRL i jego struktur tak widoczna po
zmianie ustroju na lepszy(?) dotyka tylko tych, którzy ponoć nie brali udziału w
„minionym życiu”, którego cezurą, granicą nie do przejścia jest rok „odzyskania
niepodległości”. Żadne „grube kreski”,
żadne nawet wolnościowe autorytety
(casus Wałęsa) nie są ważnymi. Teraz
istotą jest wymierzanie kary za bycie,
życie wcześniej, bo dopiero „po karze”
zostanie udzielone wybaczenie”.
Niech więc autor cytatu nie spodziewa
się, że jego głos zostanie „wzięty pod
uwagę”.
Jerzy K. Kowalewicz
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USTAWA OBNIŻAJĄCA EMERYTURY FUNKCJONARIUSZOM
ŁAMIE KONSTYTUCJE I PRAWO MIĘDZYNARODOWE

Przepisy wprowadzone ustawą z 16 grudnia 2016 roku,
obniżające emerytury funkcjonariuszy służb za okres
przed 1990 rokiem oraz de
facto po 1990 roku, łamią nie
tylko szereg przepisów polskiej Konstytucji, ale również
wiążące Polskę prawo międzynarodowe.
Ponad 50.000 osób zostanie
dotkniętych ustawą obniżającą emerytury tylko za to, że
chociaż przez jeden dzień
działali w organach uznanych
przez PiS za zbrodnicze. Nawet jeżeli tylko pracowali za
biurkiem i nikt nawet nie
myślał o uznaniu ich za winnych czegokolwiek.
Wiele praw i wolności zagwarantowanych w Konstytucji wynika również z Karty
Praw Podstawowych Unii
Europejskiej.

Karta Praw Podstawowych chroni m.in. godność, wolność, własność oraz prawo do sądu i zabezpieczenia
społecznego - wszystkie te wartości zostały złamane przez ustawę represyjną. Sądy muszą brać to pod
uwagę rozpatrując odwołania poszkodowanych.
Wierzę, że mimo ataku PiS na polskie sądownictwo, sądy rozpatrzą tę sprawę rzetelnie i przywrócą emerytury tym wszystkim, którzy dziś, mimo niejednokrotnie sędziwego wieku i wieloletniej służby na rzecz
kraju, ograbiani są przez partię rządzącą nie tylko z pieniędzy, gwarantujących im byt, ale również z godności.
USTAWA OBNIŻAJĄCA EMERYTURY FUNKCJONARIUSZOM ŁAMIE KONSTYTUCJE
I PRAWO MIĘDZYNARODOWE
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Unii Europejskiej.
Karta Praw Podstawowych chroni m.in. godność, wolność, własność oraz prawo do sądu i zabezpieczenia
społecznego - wszystkie te wartości zostały złamane przez ustawę represyjną. Sądy muszą brać to pod
uwagę rozpatrując odwołania poszkodowanych.
Wierzę, że mimo ataku PiS na polskie sądownictwo, sądy rozpatrzą tę sprawę rzetelnie i przywrócą emerytury tym wszystkim, którzy dziś, mimo niejednokrotnie sędziwego wieku i wieloletniej służby na rzecz
kraju, ograbiani są przez partię rządzącą nie tylko z pieniędzy, gwarantujących im byt, ale również z godności.
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[INFORMATOR]

Kogo dotknie obniżka
emerytur mundurowych

każdy zachowa tylko 2 tys., ale
słyszę też, że niektórzy będą
musieli wyżyć za 1 tys. zł.

Ile będą wynosić świadczenia po wprowadzeniu ustawy dezubekizacyjnej? Czy
milicjantom też zmniejszą emeryturę?
Wiele osób ma wątpliwości, komu i na
jakich zasadach rząd będzie zmniejszał
emerytury w ramach ustawy dezubekizacyjnej, dlatego odpowiadamy na pytania najczęściej zadawane przez czytelników.

Byli funkcjonariusze organów bezpieczeństwa PRL nie będą mogli dostawać więcej, niż wynosi średnia
emerytura lub renta wypłacana
przez ZUS. Emeryci – do 2100 zł
brutto, czyli ok. 1700 zł na rękę, a
renciści – maksymalnie 1640 zł
brutto. Ci, którzy służyli tylko w PRL
i ani jednego dnia w wolnej Polsce,
będą musieli wyżyć za emeryturę minimalną – 850 zł na rękę.

Od kiedy będą zmiany w emeryturach mundurowych?
Emerytury będą zmniejszane od 1.
października 2017 r.

Jak będą liczone emerytury po
wprowadzeniu ustawy dezubekizacyjnej?

Czy mundurowym, którym obniżą świadczenia, zabiorą też
dodatek pielęgnacyjny?

Po poprawkach w Sejmie podstawa
wymiaru emerytury będzie wynosić
nie, jak planowano pierwotnie, 0,5
proc., ale 0 proc. za każdy rok służby w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944-90. Renty będą
obniżane o 10 proc. za każdy rok
pracy. Dotyczy to zarówno tych
funkcjonariuszy, którzy pracowali
tylko w PRL, jak i tych, którzy służyli
po 1990 r., ale pracowali już w PRL.

Nie. Funkcjonariusze nadal będą
mogli pobierać dodatek pielęgnacyjny przysługujący po ukończeniu 75
lat. Ich świadczenie będzie podlegać
waloryzacji.

Czy wdowy po funkcjonariuszach będą dostawać obniżone
renty rodzinne?
Tak. Radykalne cięcie świadczeń
obejmie renty rodzinne wypłacane

Ile będą wynosić emerytury po
obniżce? Niektórzy mówią, że

(Ciąg dalszy na stronie 6)
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głych jej jednostkach terenowych,
w tym organach informacji Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” oraz organach informacji Wojskowego Korpusu Górniczego,

(Ciąg dalszy ze strony 5)

np. żonom czy dzieciom po zmarłych
pracownikach specsłużb PRL.
Będą dostawać nie więcej niż ok.
1800-1850 zł brutto.

Kto konkretnie będzie miał obniżone świadczenie?

 Wojskowej Służbie Wewnętrznej, w

tym w Zarządzie Wojskowej Służby
Wewnętrznej Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojsk
Ochrony Pogranicza oraz jego poprzedniczce,

Obniżki świadczeń mogą się spodziewać osoby, które służyły „na rzecz
totalitarnego państwa”. Ustawodawca wyjaśnia, że chodzi o tych, którzy
od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990
r. służyli w cywilnych i wojskowych
instytucjach i formacjach wymienionych w art. 13b ustawy. Tych instytucji jest aż 65. Znacznie więcej niż
w obowiązującej obecnie ustawie lustracyjnej.

 Zarządzie II Sztabu Generalnego

Wojska Polskiego,

 innych

służbach Sił Zbrojnych
prowadzących działania operacyjno--rozpoznawcze lub dochodzeniowo-śledcze, w tym w rodzajach
broni oraz w okręgach wojskowych.

Praca w których instytucjach i
jednostkach będzie karana?
Oto najważniejsze cywilne i wojskowe instytucje i formacje, za służbę w
których emerytura będzie zmniejszana:
 Resort Bezpieczeństwa Publicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia
Narodowego,

Czy to prawda, że karane będą
osoby, które studiowały?
Tak. Za służbę na rzecz totalitarnego
państwa uznano również okres odbywania szkolenia zawodowego w szkołach i na kursach Służby Bezpieczeństwa, obsługę gabinetu ministra
spraw wewnętrznych, Biura Rejestracji Cudzoziemców, Zarządu Kontroli Ruchu Granicznego, Inspektoratu Operacyjnej Ochrony Elektrowni Jądrowej w Żarnowcu oraz departamentu PESEL.
Przewidziane są także obniżki emerytur i rent wykładowców, studentów i
słuchaczy Centrum Szkolenia MSW,
Szkoły Oficerskiej MSW w Legionowie i Szkoły Chorążych Milicji. Jest
też Biuro Ochrony Rządu, nigdy
wcześniej niezaliczane do bezpieki.

 Ministerstwo Bezpieczeństwa Pu-

blicznego,

 Komitet do spraw Bezpieczeństwa

Publicznego,

 jednostki organizacyjne podległe

organom, o których mowa w poprzednich trzech punktach, w
szczególności jednostki Milicji
Obywatelskiej w czasie do 14
grudnia 1954 r.,
 służby i jednostki organizacyjne

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i ich poprzedniczki oraz ich
odpowiedniki terenowe.

Czy obniżą
rzom?

emerytury

leka-

Obniżki emerytury mogą spodziewać
się lekarze pracujący w szpitalach
resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, którzy byli na etacie
funkcjonariuszy.

Czy wojskowi podlegają pod nową ustawę?
Obniżki świadczeń będą dotyczyć
tych funkcjonariuszy, którzy służyli
w „jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i ich
poprzedniczkach”, m.in.:
 Informacji Wojskowej oraz podle-

A co z członkami ZOMO?
Osoby służące w Zmotoryzowanych
Odwodach Milicji Obywatelskiej
(Ciąg dalszy na stronie 7)

- 6 -

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 9(89)2017

nia minersko-pirotechnicznego dla
polskiej policji. Pan Robert zabezpieczał pirotechnicznie pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. W czasach PRL był jednak wykładowcą
Akademii Spraw Wewnętrznych w
Legionowie. Będzie miał obniżoną
emeryturę.

(Ciąg dalszy ze strony 6)

(ZOMO) nie będą miały obniżonych
świadczeń.

Jak będzie z funkcjonariuszami
Milicji Obywatelskiej?
Jeśli ktoś przez całe życie służył w
MO, nie spotka go żadna kara. Jeśli
jednak z MO przeszedł do SB lub z
SB do MO, lub był słuchaczem szkoły oficerskiej, będzie podlegał pod
ustawę dezubekizacyjną.
Karani będą funkcjonariusze pracujący w wydziale łączności komend
wojewódzkich Milicji Obywatelskiej,
bo w latach 80. wydziały łączności
przeszły pod kuratelę Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych. Ustawa obejmie też osoby służące w MO w latach
1945-54.

 Pan Henryk był milicjantem w la-

tach 1968-88. Pracował w drogówce. Nie będzie miał obniżonej
emerytury.
 Pan Eustachy był milicjantem w

latach 1950-64. Będzie miał
zmniejszoną emeryturę, bo ustawa obejmuje jednostki MO z lat
1945-54.

Czy wystarczy, że ktoś jeden
dzień służył w nieodpowiednich
służbach albo studiował na nieodpowiedniej uczelni i już będzie podlegał karze?

Przykłady osób, które będą
miały zmniejszoną emeryturę
 Pan Andrzej był wysokim rangą

oficerem SB, a pani Anna podwładną wykonującą jego polecenia. Nie ma różnicy, oboje będą
mieli zmniejszoną emeryturę.

Tak. Ustawa zakłada obniżki emerytur funkcjonariuszy służb i policjantów, którzy choć jeden dzień przepracowali w Służbie Bezpieczeństwa,
instytucji podlegającej komunistycznemu MSW lub specsłużbach MON.
Nie ma znaczenia, że po weryfikacji
przeszli do pracy w Urzędzie Ochrony Państwa, policji czy innych służbach mundurowych i służyli dla wolnej Polski.

 Pan Tadeusz w czasach PRL był

sportowcem uprawiającym swoją
dyscyplinę na etacie w MSW. Teraz straci znaczną część renty.
 Pani Barbara, córka oficera, od

urodzenia jest osobą niepełnosprawną. Jako rodzina funkcjonariusza SB nie mogła dostać zwykłej renty, ale rentę rodzinną z
„systemu mundurowego”. Teraz
jej świadczenie będzie obniżone do
najniższego poziomu.

Kto nie będzie karany dezubekizacją?
Za służbę na rzecz totalitarnego państwa nie będzie uznawana służba w
organach, która rozpoczęła się po raz
pierwszy nie wcześniej niż 12 września 1989 r., oraz służba, której obowiązek wynikał z przepisów o powszechnym obowiązku obrony.
Emerytury nie będzie miał też
zmniejszonej ktoś, kto mimo że pełnił służbę np. w SB, „udowodni, że
przed rokiem 1990 bez wiedzy przełożonych podjął współpracę i czynnie
wspierał osoby lub organizacje działające na rzecz niepodległości Państwa Polskiego”.

 Pan Leszek, oficer antyterrorysta.

W latach 1985-90 był milicjantem
i pracował jako operator maszyny
cyfrowej w biurze C MSW. Będzie
miał obniżoną emeryturę.
 Pani Marianna służyła osiem lat w

MSW w czasach PRL, a następnie
w Urzędzie Ochrony Państwa i w
ABW. Będzie miała obniżone
świadczenie.
 Dzięki pracy pana Roberta, piro-

technika, powstał system szkole-

- 7 -

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 9(89)2017

Od decyzji Zakładu EmerytalnoRentowego MSWiA zmniejszającej
emeryturę każdy może się sam odwołać do Sądu Okręgowego w Warszawie (XIII Wydział Ubezpieczeń
Społecznych), w przypadku przegranej złożyć apelację, a ostatecznie –
skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.
Niektórzy mundurowi już zapowiadają skierowanie sprawy do sądu. Będą
się powoływać na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2009 r.
stwierdzające, że „każdy funkcjonariusz organów bezpieczeństwa Polski
Ludowej, który został zatrudniony w
nowo tworzonych służbach policji
bezpieczeństwa, ma w pełni gwarantowane, równe prawa z powołanymi
do tych służb po raz pierwszy od połowy 1990 r., w tym równe prawa do
korzystania z uprzywilejowanych zasad zaopatrzenia emerytalnego”, a
„służba w organach suwerennej Polski po roku 1990 także traktowana
jest jednakowo, bez względu na to,
czy dany funkcjonariusz uprzednio
pełnił służbę w organach bezpieczeństwa Polski Ludowej, czy też nie”.
Funkcjonariusze dotknięci dezubekizacją mają jeszcze jeden tryb odwoławczy. Mogą się zwrócić do MSWiA
o wyłączenie z ustawy, powołując się
na art. 8a o „szczególnie uzasadnionych przypadkach”. Zaliczono do
nich: „krótkotrwałą służbę przed
dniem 31 lipca 1990 r.” oraz
„rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków po dniu 12 września 1989
r., w szczególności z narażeniem
zdrowia i życia”. Niestety, kryterium
krótkotrwałej służby jest niejasne i
bardzo uznaniowe.

Jak udowodnić, że przed 1990
r. podjęło się współpracę z opozycją?
W ustawie czytamy: „Za środki dowodowe ustawodawca uznał zarówno
informację Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu o
przebiegu służby danego funkcjonariusza na rzecz totalitarnego państwa, jak i inne dowody, w szczególności wyrok skazujący, choćby nieprawomocny, za działalność polegającą na podjęciu bez wiedzy przełożonych czynnej współpracy z osobami lub organizacjami działającymi
na rzecz niepodległości Państwa Polskiego w okresie służby na rzecz totalitarnego państwa”. Jest też artykuł mówiący o tym, że w jednostkowych przypadkach MSWiA może odstąpić od decyzji o obniżce, uznając
szczególne zasługi funkcjonariusza
dla demokratycznej Polski.

Kto będzie oceniał przeszłość
funkcjonariusza?
Zmniejszanie emerytur i rent będzie
„następować w oparciu o sporządzoną przez Instytut Pamięci Narodowej
Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu na podstawie
posiadanych akt osobowych, informacji o przebiegu służby danego
funkcjonariusza”. Decyzje w sprawie
wysokości świadczeń po obniżce rozsyła MSWiA.

Słyszałem, że rzecznik praw
obywatelskich będzie pomagał
mundurowym unieważnić decyzję o obniżce emerytury przed
sądem. Czy to prawda?
Rzecznik praw obywatelskich już
podjął decyzję, że będzie bronił poszkodowanych przed sądem. Nie będzie mógł przystępować do wszystkich spraw sądowych, dlatego wybierze te, „w których naruszenie przepisów prawa będzie oczywiste i najbardziej drastyczne”.

Gazeta Wyborcza

Leszek Kostrzewski
13 września 2017

h
t
t
p
:
/
/
wyborcza.pl/7,97654,22361922,kogodotknie-obnizka-emeryturmundurowych-informator.html

A co jeśli RPO nie wystąpi w
mojej obronie przed sądem?
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Interpelacja nr 15361
do ministra spraw wewnętrznych i administracji
w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=32DA1B74

Zgłaszający: Marek Sowa, Paulina Hennig-Kloska, Paweł Kobyliński, Ewa Lieder,
Radosław Lubczyk, Katarzyna Lubnauer, Krzysztof Mieszkowski, Piotr Misiło, Mirosław Pampuch, Ryszard Petru, Paweł Pudłowski, Monika Rosa, Joanna
Schmidt, Elżbieta Stępień, Mirosław Suchoń, Krzysztof Truskolaski, Kornelia
Wróblewska, Witold Zembaczyński
Data wpływu: 07-09-2017
Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 16 grudnia 2016 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. poz.
2270), zwana potocznie „ustawą dezubekizacyjną”.
Zgodnie z ww. ustawą organ emerytalny został zobowiązany do ponownego ustalenia wysokości emerytur i rent inwalidzkich funkcjonariuszom oraz rent rodzinnych po funkcjonariuszach, którzy pozostawali w służbie przed dniem 2 stycznia
1999 roku, i którzy w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990
roku pełnili służbę na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b ustawy 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 708, z późn. zm.).
W efekcie od 1 października br. emerytom i rencistom służb mundurowych (oraz
ich rodzinom), którzy choć jeden dzień przepracowali w organach bezpieczeństwa
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zostaną drastycznie obniżone świadczenia, bez
względu na to, jak długo i w jakich formacjach pracowali potem dla wolnej Polski.
Przyjęta przez rząd i podpisana przez Prezydenta RP „ustawa dezubekizacyjna”
okazała się niezwykle krzywdzącym i niesprawiedliwym aktem prawnym, który
budzi zastrzeżenia co do jej zgodności z Konstytucją, prawami człowieka i zasadami sprawiedliwości społecznej. Ustawa ta uderza i na równi traktuje osoby, które
w służbach bezpieczeństwa PRL nie przepracowały nawet jednego dnia, a w tamtym czasie odbywały zasadniczą służbę wojskową lub kończyły szkoły oficerskie
oraz osoby, które nie były przedstawicielami aparatu represji, a jedynie zwykłymi
pracownikami biurowymi.
W ostatnim czasie, niemal codziennie media informują o przypadkach konkretnych osób, którym zabrano znaczną cześć emerytury lub renty. Historia 95letniego Powstańca Warszawskiego, pracującego w szpitalu, samobójstwa, zawały
czy udary spowodowane bezlitosnym prawem, przyjętym przez rząd Prawa i Sprawiedliwości bulwersują opinię publiczną. Trudno nie odnieść wrażenia, że PiS kierując się chęcią zemsty nad konkretnymi osobami, stworzył prawo, które nigdy
nie powinno mieć miejsca. Nie dziwi więc, że wiele osób czuje ogromne rozgoryczenie i skrajną niesprawiedliwość, bowiem pomimo, że z poświęceniem pracowali na
rzecz wolnej Polski, zostali zaklasyfikowani jako zbrodniarze i funkcjonariusze
SB.
(Ciąg dalszy na stronie 10)
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W związku z powyższym zawracam się do Pana Ministra
z następującymi pytaniami:



















Ile przypadków zgonów, będących wynikiem samobójstw, zawałów i udarów dotyczy osób, którym odebrano świadczenie emerytalne/rentowe wynikające z powyższej ustawy?
Czy autorzy projektu ustawy, a potem ustawodawca, wzięli pod uwagę to, że
skutki ustawy w większości godzą w ludzi, w podeszłym wieku, często osoby
schorowane lub inwalidów?
Ile osób zostało objętych tzw. ustawą dezubekizacyjną?
Ile z powyższych osób, przepracowało w służbach o których mówi ustawa do 1
roku czasu?
Ile z powyższych osób, przepracowało w służbach o których mówi ustawa od 1
roku do 3 lat?
Ile z powyższych osób, przepracowało w służbach o których mówi ustawa od 3 do
5 lat?
Ile z powyższych osób, przepracowało w służbach o których mówi ustawa od 5 do
10 lat?
Ile osób po 1989 roku przepracowało w Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG,
BOR, PSP i SW od 10 do 15 lat?
Ile osób po 1989 roku przepracowało w Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG,
BOR, PSP i SW od 15 do 20 lat?
Ile osób po 1989 roku przepracowało w Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG,
BOR, PSP i SW powyżej 20 lat?
Według jakiego klucza cywilne i wojskowe instytucje oraz formacje zostały uznane za organy totalitarnego państwa? Z kim konsultowano treść listy tych instytucji? Jaka jest gwarancja, że lista została sporządzona w sposób rzetelny, bez intencji politycznych?
Ponieważ w polskim systemie prawnym funkcjonuje zasada domniemania niewinności, to na jakiej podstawie prawnej w ustawie został umieszczony zapis art.
15c pkt 5 w brzmieniu: „Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się, jeżeli osoba, o której
mowa w tych przepisach, udowodni, że przed rokiem 1990, bez wiedzy przełożonych, podjęła współpracę i czynnie wspierała osoby lub organizacje działające na
rzecz niepodległości Państwa Polskiego”? Czy to nie na organach państwa ciąży
obowiązek udowodnienia, iż dana osoba dopuściła się czynów przeciwko narodowi polskiemu? Od kiedy to obywatel ma obowiązek udowadniania swojej niewinności?
W związku z faktem, że ustawa naraża Polskę na szereg postępowań przed sądami powszechnymi, a także w instytucjach międzynarodowych, proszę o informację na jakie konsekwencje prawne i finansowe może być narażona Polska, w wyniku tych postepowań?
Czy MSWiA dysponuje analizami w tym zakresie? Jeśli tak, to proszę o ich udostępnienie.
Czy Ministerstwo zamierza dokonać korekty przepisów w/w ustawy, tak aby nie
dotykały one osób chorych, samotnych, w podeszłym wieku oraz rodzin pobierających renty po zmarłym lub poległym na służbie funkcjonariuszu, dla których
odebranie przywilejów oznacza niejednokrotnie śmierć?
Z wyrazami szacunku

Marek Sowa, Paulina Hennig-Kloska, Paweł Kobyliński, Ewa Lieder, Radosław Lubczyk,
Katarzyna Lubnauer, Krzysztof Mieszkowski, Piotr Misiło, Mirosław Pampuch, Ryszard
Petru, Paweł Pudłowski, Monika Rosa, Joanna Schmidt, Elżbieta Stępień, Mirosław Suchoń, Krzysztof Truskolaski, Kornelia Wróblewska, Witold Zembaczyński
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Dobrze im tak, tym mundurowym krezusom
http://wyborcza.pl/7,75968,22203034,dobrze-im-tak-tym-mlodym-policyjnym-emerytom.html
Dominika Wielowieyska 07 sierpnia 2017

"Dezubekizacja"
to
posunięcie
jeszcze
genialniejsze niż 500
plus. PiS wykorzystuje niesprawiedliwy system
emerytalny
mundurowych,
aby występować
w roli jedynego sprawiedliwego, który
pognębił starych esbeków
ropaganda w sprawie tzw. ustawy
dezubekizacyjnej dobrze cementuje
elektorat. Bo jaki sygnał z tego płynie?
Ano taki, że rodziny dostały 500 plus, a
złym esbekom zmniejszono emerytury.
To dlatego oni teraz protestują i podburzają ludzi. Wystarczy wspomnieć, co
powiedział wiceminister spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński o demonstracjach w obronie niezależnych sądów:
„Komuniści, esbecy, zdrajcy dzisiaj z pieśnią 'Wyrwij murom zęby...'. Czy jest
gdzieś jeszcze granica hipokryzji i szyderstwa? Precz z łotrami” – napisał na
Twitterze. W tej orkiestrze ważną rolę
odgrywa też TVP, która po raz setny
puszczała wypowiedź jednego z dawnych
mundurowych, na oko siedemdziesięciolatka, który martwił się, że dostawał kilka tysięcy emerytury, a teraz za minimalną emeryturę nie wyżyje. A lektor
dodawał, że wielu Polaków musi przeżyć
za niską emeryturę, to i esbek może.
odobna fala komentarzy pojawiła się
po niedawnym tekście w 'Dużym Formacie' „Zbrodnia i kara?”. „Ustawa
dezubekizacyjna wchodzi w życie, IPN
sprawdzi ponad 191 tys. mundurowych
emerytów” - przypomniał Leszek Kostrzewski, a byli mundurowi opowiadali
mu o tym, jak nagle dostawali decyzję o
drastycznej obniżce emerytury.
Przykład: „Roman, lat 53, policjant,
przez 11 miesięcy studiował w Akademii
Spraw Wewnętrznych. Emerytura obniżona z 5600 netto do 1716 złotych netto”. Zdecydowaną większość kariery
przepracował w wolnej Polsce. W 1989
roku miał 25 lat. Ale to nic. Musi zapłacić za zbrodnie PRL.
Po tym reportażu w mediach społeczno-

P

P

ściowych trolle i zwolennicy PiS ruszyli
do ataku pod hasłem: „Wyborcza broni
pieniędzy esbeków”. Warto więc bez
przerwy prostować manipulacje i kłamstwa na ten temat. I przypominać podstawowe fakty.
laczego PiS udało się rozbudzić tę
radość z obniżki cudzych emerytur?
Ano dlatego, że także ci mundurowi, którzy służyli głównie Polsce Ludowej, są
objęci patologicznym systemem emerytalnym, jaki dziś obowiązuje.
Wszyscy objęci ustawą dezubekizacyjną
dostają tak duże pieniądze nie dlatego,
że pracowali w PRL, ale dlatego, że pracowali w wolnej Polsce. Otóż koalicja PO
i PSL już raz obniżyła świadczenia PRLowskim funkcjonariuszom; zabrała prawo do wyższej emerytury mundurowej za
lata przepracowane w czasach PRL, ale
pozostawiała uprawnienia za pracę w III
RP.
tedy Trybunał uznał to za zgodne z
konstytucją, ale w orzeczeniu
stwierdził: "Każdy funkcjonariusz organów bezpieczeństwa Polski Ludowej,
który został zatrudniony w nowo tworzonych służbach policji bezpieczeństwa,
ma w pełni gwarantowane, równe prawa
z powołanymi do tych służb po raz
pierwszy od połowy 1990 r., w tym równe prawa do korzystania z uprzywilejowanych zasad zaopatrzenia emerytalnego".
o oznacza, że PiS wprowadza zasady
sprzeczne z orzeczeniem TK. Ale nie
zmienia to powodu, dla którego partii
Kaczyńskiego tak łatwo jest grać na
emocjach: nie chodzi o to, że „tamtych”,
„komunę”, wreszcie dosięgła sprawiedliwość, tylko o to, że w odczuciu przeciętnego obywatela PiS przynajmniej częściowo naprawia niesprawiedliwość wolnej Polski, która dotyka również jego.
Mianowicie tę, że system pozwala mundurowym przechodzić na emeryturę bardzo wcześnie: nawet w wieku trzydziestu
kilku lat. I oferuje bardzo wysokie emerytury w porównaniu z emeryturami innych obywateli. Częste odczucie jest takie: "Dobrze im tak, tym młodym policyjnym emerytom".

D

W

T
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otrzymują z systemu czterokrotnie więcej niż inni obywatele. Tę patologię w
końcu zmieniła Platforma Obywatelska,
ale w bardzo ograniczony sposób: ci,
którzy wstąpili do służby w 2013 roku i
później, zyskują uprawnienia emerytalne
po 55. roku życia i po 25 latach służby.
Ale to zmiana niedostateczna, bo za te
30 lat 55-latki będą uważane za młodzieńców. A i dziś generalnie ludzie w
tym wieku są zdolni do pracy. Mogliby
pracować dla państwa polskiego, które
tyle w nich zainwestowało. Może ze
względu na wiek czy niższą sprawność
na innym stanowisku - ale na pewno ich
umiejętności są dla społeczeństwa bardzo cenne. Zbyt cenne, żeby tak rozrzutnie z nich rezygnować. Można dyskutować o przywilejach dla mundurowych ze
względu na specyfikę ich pracy, ale
obecne przepisy to absolutna przesada.
Jednak PiS, zamiast ucywilizować system emerytalny zgodnie z publicznym
interesem, woli obniżyć emerytury na
zasadzie „Na kogo padnie, na tego bęc”.
Nie ma to nic wspólnego ze sprawiedliwością i przyzwoitością, za to dużo z socjotechniką i cynizmem.

(Ciąg dalszy ze strony 11)

W takim świetle przypadek Romana z
„Dużego Formatu” rzeczywiście jest
skandaliczny: pokazuje, że młody funkcjonariusz, którego państwo wyszkoliło,
w sile wieku idzie na emeryturę, choć
mógłby spokojnie jeszcze pracować jako
doświadczony policjant.
Przykładów, jak fatalny jest obecny
system, nie brakuje.
1. Mariusz Sokołowski, były rzecznik
prasowy komendanta głównego w wieku
42 lat odszedł na emeryturę i dostał wysokie świadczenie; nie zdradził jak wysokie.
2. Generał Andrzej Pawlikowski pracował 16 lat w Biurze Ochrony Rządu. Nagrodę jubileuszową dostał za 25 lat pracy. Do wysługi lat doliczono mu pracę
na roli u ojca, choć wtedy studiował w
Krakowie. Były już szef BOR ma 47 lat i
dostaje około 10 tys. zł emerytury.
3. Tomasz Kaczmarek z Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, szerzej znany
jako agent Tomek, w wieku 34 lat miał
prawo do 4 tys. zł emerytury.
czywiście, jeśli ktoś dorabia oficjalnie powyżej 70 proc. średniej pensji,
to emerytura jest zmniejszona albo nawet zawieszona. Ale jak wiadomo, w Polsce dość popularna jest praca na czarno.
ksperci od dawna alarmują: to patologia, że młodzi policyjni emeryci

O
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POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OBJĘTYCH USTAWĄ REPRESYJNĄ
Koleżanki i Koledzy

Nie chcemy, aby "Biała Księga" zapełniała się kolejnymi nazwiskami.

Wśród nas są osoby, które nie mogą sobie poradzić z sytuacją, która stała się
naszym udziałem w efekcie wejścia w
życie represyjnej ustawy emerytalnej z
dnia 16 grudnia 2016 r.. Dla jednych
może to być wrażenie utraty honoru i
godności, dla innych niepewność, co do
możliwości zapewnienia bliskim środków
utrzymania i wiążących się z tym różnych, często wyimaginowanych, konsekwencji. Podobne frustracje mogą dotyczyć nie tylko b. funkcjonariuszy objętych ww. ustawą, ale także ich bliskich,
a nawet inne osoby, których sprawa ta
bezpośrednio nie dotyczy, ale są wrażliwe na dziejącą się niesprawiedliwość.

Jeżeli uważacie, że sami nie możecie poradzić sobie z zaistniałą sytuacją, lub nie
potrafi tego ktoś, kogo znacie, skontaktujcie się z nami pod adresem psycholog@fssm.pl.
Zgłaszających prosimy o podanie w mailu własnego numeru telefonicznego w
celu weryfikacji zgłoszenia.
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Prezydent FSSM RP
Zdzisław Czarnecki
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„Złota Jedenastka” zdezubekizowana!

http://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,22405070,pilkarze-ze-zlotej-jedenastki-kazimierza-gorskiego-z-nizszymi.html

Reprezentacja narodowa z Olimpiady w Monachium, 1972.
Stoją od lewej: Kazimierz Górski, Hubert Kostka, Jerzy Gorgoń , Marian Ostafiński, Zygmunt Anczok, Marian Szeja , Włodzimierz Lubański, Antoni Szymanowski, Jerzy Kraska, Joachim Marks, Zbigniew Gut.
Klęczą: Kazimierz Dejna, Zygfryd Szołtysik, Grzegorz Lato, Kazimierz Kmiecik, Ryszard Szymczak, Andrzej Jarosik, Lesław Ćmikiewicz, Robert Gadocha, Zygmunt Maszczyk

Medaliści igrzysk, reprezentanci Polski
wpadli w tryby ustawy dezubekizacyjnej
i dostaną niższe emerytury. Czym zawinili? Kiedy zdobywali medale i walczyli w
biało-czerwonych barwach, byli zawodnikami milicyjnych klubów. A jeśli już
nie żyją, mniej dostaną wdowy.
Ustawa dezubekizacyjna weszła w życie.
Od 1 października każdy, kto jej podlega, dostanie znacznie zmniejszoną emeryturę. Dotyczy to także sportowców,
którzy w czasach PRL występowali w
klubach tzw. pionu gwardyjskiego.

Złota jedenastka
do dezubekizacji
W Bydgoszczy to Polonia. W Poznaniu –
Olimpia. Byli także Błękitni Kielce, Gryf
Słupsk, Gwardia Warszawa i Arkonia
Szczecin. Takich gwardyjskich klubów
było kilkadziesiąt. Najbardziej znany z
nich to krakowska Wisła.
Kazimierz Kmiecik jest jednym z najsławniejszych piłkarzy lat 70. Był członkiem słynnej reprezentacji Kazimierza
Górskiego. Jest złotym medalistą igrzysk
olimpijskich w 1972 roku w Monachium. Zdobył srebro cztery lata później

w Montrealu. Stanął na podium mistrzostw świata w 1974 roku w Niemczech. Grał w Wiśle Kraków. Podlega
dezubekizacji.
– Tak, jestem w takiej sytuacji – mówi
66-letni Kmiecik. – Liczę, że to się wyjaśni. To się musi wyjaśnić. Liczę, że decyzje zostaną zmienione. Muszą dojść do
tego wniosku – dodaje.
Jak pan to odbiera? – pytamy.
– Dla mnie to na pewno krzywdzące. Dopóki się wszystko nie wyjaśni, na ten
temat więcej nie chcę mówić – odpowiada. Kmiecik, jak każdy medalista igrzysk
po ukończeniu 40. roku życia, dostaje
od państwa specjalny dodatek olimpijski. Obecnie – 2620 zł. To nagroda za
sportowe sukcesy osiągane w czasach
PRL i w barwach Wisły. Za to, że jako
zawodnik tejże Wisły w tych samych czasach był na mundurowym etacie, państwo obcięło mu emeryturę. Podstawowym piłkarzem olimpijskiej drużyny był
rówieśnik Kmiecika, Jerzy Kraska - piłkarz warszawskiej Gwardii, kolejny zawodnik z milicyjnego klubu. W tej reprezentacji występował także Antoni Szy-
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„Pracowali” więc czasem w służbach lub
instytucjach podlegających obecnie
ustawie dezubekizacyjnej.
– W Polonii Bydgoszcz 90 proc. zawodników i kadry szkoleniowej oraz kierowników klubu było na etacie w milicji. Nie
świadczyliśmy jednak pracy na rzecz
milicji, tylko dla klubu. W kartotekach
jest to napisane, ale dla IPN nie ma to
znaczenia. Nie ma żadnego rozróżniania,
to idzie jak walec – mówi Tillinger.
Od 1. października byli funkcjonariusze
organów bezpieczeństwa PRL nie będą
mogli dostawać więcej, niż wynosi średnia emerytura lub renta wypłacana
przez ZUS. Emeryci – do 2100 zł brutto,
czyli ok. 1700 zł na rękę, a renciści –
maksymalnie 1640 zł brutto. Rodziny
byłych pracowników SB będą dostawać
nie więcej niż 1800-1850 zł brutto.
– Ja nawet pięciu minut nie pracowałem
w wydziale komendy wojewódzkiej, tylko
byłem w klubie, najpierw jako zawodnik,
a potem pracownik i działacz – mówi Tillinger.
Kilka dni temu zapytałem Ministerstwo
Sportu, czy przewiduje wnioski o odejście od stosowania ustawy dezubekizacyjnej w stosunku do sportowców lub
ich rodzin występujących w barwach
klubów gwardyjskich w czasach PRL. Na
raz

(Ciąg dalszy ze strony 13)

manowski - wówczas zawodnik Gwardii,
ale znany z wieloletnich występów w Wiśle, gracz drużyny z MŚ 1974.
Przykład drugi. Z Bydgoszczy. Urszula
Norkowska jest wdową po piłkarzu bydgoskiej Polonii Marianie Norkowskim –
jednym z najlepszych napastników na
przełomie lat 50. i 60., legendzie klubu.
Norkowski, odznaczony już w III RP
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, zmarł 16 lat temu. Jako zawodnik Polonii, z etatem w milicji, podlega dezubekizacji. Urszula Norkowska też
już ma decyzję o obniżeniu renty po mężu.

Walec dezubekizacji
– To idzie jak walec – mówi Leszek Tillinger, były szef żużlowej Polonii. Jego również dotknęła dezubekizacja. Zaczynał
jako zawodnik Polonii, potem przez ponad 30 lat pracował w klubie, jako działacz, menedżer żużlowej drużyny, w latach 90. najlepszej w Polsce. Był też dyrektorem bydgoskiego klubu.
– Mam decyzję Zakładu EmerytalnoRentowego MSWiA o obniżce. Wszyscy
dawni żużlowcy i piłkarze w Polonii tak
mają, bo wszyscy byliśmy zatrudnieni
na mundurowych etatach – dodaje.
Ministerstwo kilka miesięcy temu zleciło
Instytutowi Pamięci Narodowej przegląd
akt osobowych wszystkich funkcjonariuszy i sporządzenie informacji o
„przebiegu służby na rzecz totalitarnego
państwa”. Skontrolowano dokumenty
niemal 200 tys. osób. Co czwarta według
IPN podlega ustawie dezubekizacyjnej.
Jest wśród nich znaczne grono sportowców.
– Jeżeli ktoś miał mundurowy etat, ale
był sportowcem, w aktach osobowych
była adnotacja „oddelegowany do klubu
sportowego” – mówi Tillinger.
Żużlowy działacz tłumaczy, jak działały
gwardyjskie kluby. – Wszyscy zawodnicy, którzy byli np. w Polonii lub dostawali wynagrodzenie z gwardyjskiego pionu sportowego, znajdowali się na mundurowych etatach w milicji. Nikt nie
miał jednak świadomości, że był przerzucany w karierze po kilkanaście razy z
etatu na etat. Nie wiedzieli, gdzie byli
podczepiani. Nawet nie wiedział, że na
pół roku czy trzy miesiące trafił do służb
– wyjaśnia.

Wojciech Borakiewicz
Gazeta Wyborcza, 22 września 2017

Prośba!
Szanowni Państwo, Korespondenci! Redakcja OBI zwraca się z uprzejmą prośbą
by „materiały” do publikacji w miesięczniku docierały do Redakcji do 25 dnia
miesiąca. Miesięczny „cykl produkcyjny”
każdego wydania wymaga by jego koniec,
pięć ostatnich dni, był „wolny” od
„nowych”, wysyłanych w ostatniej chwili
informacji. Redakcja dokłada wszelkich
starań, by nawet przysłane 29 dnia miesiąca teksty były publikowane, ale to wymaga dodatkowych nakładów czasowych.
OBI MUSI WYJŚĆ „PIERWSZEGO” I wychodzi!!
Jerzy K. Kowalewicz
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Prośby o „ułaskawienie”.
Mateusz Baczyński
http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/osiem-tysiecy-osob-chce-ulaskawienia-od-ustawy-dezubekizacyjnej-resort-blaszczaka-ma/4j277y6

Osiem
tysięcy
osób
chce
"ułaskawienia" od ustawy dezubekizacyjnej. Resort Błaszczaka ma problem
Od 1 października wchodzi w życie ustawa dezubekizacyjna obniżająca emerytury byłych funkcjonariuszy służb, którzy
choć jeden dzień służyli w organach bezpieczeństwa PRL. Od decyzji odwołało
się jednak około osiem tysięcy osób, które wciąż nie otrzymało odpowiedzi, czy
ich wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone. MSWiA nabiera wody w usta i
nie potrafi odpowiedzieć na pytanie jak i
kiedy te wnioski zostaną rozpatrzone.
 Większość funkcjonariuszy otrzymała powiadomienia, że ich odwołania zostaną rozpatrzone w ciągu najbliższych
miesięcy. Tymczasem od 1 października
emerytury będą już obniżone
 "MSWiA nie spodziewało się takiej
lawiny odwołań. Myśleli, że napisze 100
czy 200 osób, a sprawę uda się szybko
załatwić" – twierdzi jeden z naszych informatorów
W resorcie miała powstać specjalna komisja, której członkowie podejmowaliby
decyzję ws. "ułaskawienia" emerytowanych funkcjonariuszy. Ostatecznie zrezygnowano z tego pomysłu
zw. ustawa dezubekizacyjna obniża
emerytury i renty za okres "służby na
rzecz totalitarnego państwa" od 22 lipca
1944 r. do 31 lipca 1990 r. Na jej mocy,
od października, emerytury i renty b.
funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
PRL nie będą mogły być wyższe od średniego świadczenia wypłacanego przez
ZUS (w 2015 r. emerytura wynosiła ok.
2 tys. zł brutto, renta - ok. 1,5 tys. zł,
renta rodzinna - ok. 1,7 tys. zł).
esort Błaszczaka zdecydowało się
jednak stworzyć pewną "furtkę" w
ustawie. Artykuł 8a mówi o tym, że szef
MSWiA może odstąpić od stosowania
ustawy wobec osób pełniących
"krótkotrwałą służbę przed dniem 31
lipca 1990 r." oraz "rzetelnie wykonujących swoje zadania i obowiązki po dniu
12 września 1989 r., w szczególności z
narażeniem zdrowia i życia".
edług szacunków Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP z

T

R

W

art. 8a zdecydowało się skorzystać około
osiem tysięcy osób. Problem w tym, że
żadna z nich do dzisiaj nie otrzymała
odpowiedzi, mimo że już od 1 października ustawa wchodzi w życie.
eden z emerytowanych policjantów
powiedział nam, że otrzymał z MSWiA
pismo, w którym napisano, że jego odwołanie zostanie rozpatrzone w styczniu
2018 roku. W wypadku innego funkcjonariusza, wyznaczono termin na koniec
listopada tego roku. Na policyjnych forach internetowych wręcz roi się od wpisów emerytowanych funkcjonariuszy,
którzy skarżą się, że resort gra na zwłokę.
"[…] od złożenia mojego wniosku o
"łaskę" minęło już nie mniej nie więcej
tylko pełne osiem miesięcy. Wcześniej
poinformowali w odpowiedzi na moje
przypomnienie w maju że czekam na ich
stanowisko w tej sprawie iż na początku
sierpnia zajmą stanowisko- niestety po
raz kolejny oszukali. Dla zajęcia stanowiska minister potrzebuje rok czasu a
sprawa przecież jest prosta i ja wiem i
on wie co w sumie napisze. Dlaczego
przez ponad 25 lat służby w Wolnej Polsce nie potrzebowałem roku czasu aby
przeprowadzić bardziej skomplikowane i
o znacznie większym ciężarze procesowym sprawy - przecież było by znacznie
łatwiej żyć (pisownia oryginalna – red.)" –
napisał jeden z policjantów na Internetowym Forum Policji.
MSWiA milczy
Pytanie dotyczące artykułu 8a skierowała do MSWiA Federacji Stowarzyszeń
Służb Mundurowych RP, która na bieżąco monitoruje sprawę, ale też nie otrzymała konkretnej odpowiedzi.
– W czerwcu ministerstwo poinformowało nas, że odpowiedź dotycząca dokładnych zasad i terminów związanych z rozpatrywaniem wniosków dot. art. 8a
otrzymamy do końca lipca. Niestety, nie
otrzymaliśmy żadnego pisma. W dodatku nie jesteśmy stroną w tej sprawie, bo
odwołania rozpatrywane są indywidualnie, więc niewiele możemy zrobić – powiedział w rozmowie z Onetem Zdzisław
Czarnecki, prezes federacji.
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podobnej sytuacji jest Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych. – Dostajemy tylko sygnały od
ludzi, że ich wnioski mają zostać rozpatrzone w najbliższych miesiącach. Nikogo to jednak nie satysfakcjonuje, bo
ustawa wchodzi od 1 października, a
żadne odwołanie nie wstrzymuje biegu
jej wykonalności. Czyli emerytury będą
obniżone bez względu na to, czy ktoś się
odwołał, czy nie – mówi Zdzisław Bartula, wiceprezes stowarzyszenia.
"Nie spodziewali się takiej lawiny"
Wysłaliśmy w tej sprawie pytania do resortu Mariusza Błaszczaka. Nam też nie
udało się uzyskać odpowiedzi na większość z nich – kto dokładnie będzie rozpatrywał te wnioski, kiedy zostaną one
rozpatrzone, ile wniosków oficjalnie zarejestrowało ministerstwo.
MSWiA napisało jedynie, że "wydanie
rozstrzygnięcia w takiej sprawie wymaga
przeprowadzenia szeregu czynności wyjaśniających. Są one konieczne do zgromadzenia niezbędnego materiału dowodowego. Konieczne jest wystąpienie
MSWiA do odpowiednich instytucji
(między innymi do Zakładu EmerytalnoRentowego czy IPN)".
"Niezbędne jest również wystąpienie do
formacji, w których strona pełniła służbę
lub ich następców prawnych, z prośbą o
weryfikację okresów służby pod kątem
przedstawionego ustawowego wymogu
dotyczącego rzetelnego wykonywania
zadań i obowiązków po dniu 12 września
1989 r., w szczególności z narażeniem
zdrowia i życia" – czytamy dalej.
Skąd wynika taka opieszałość? Zdaniem
jednego z naszych rozmówców, ministerstwo nie spodziewało się, że tak dużo
osób skorzysta z możliwości odwołania. Nie spodziewali się takiej lawiny. Myśleli,
że napisze 100 czy 200 osób, wynajmą
do tego ludzi, którzy usiądą, przejrzą
teczki i sprawa będzie załatwiona – konkluduje.
"Błaszczak i Zieliński będą musieli
wziąć za to odpowiedzialność"
Artykuł 8a ustawy dezubekizacyjnej
wzbudza duże kontrowersje z jeszcze
jednego powodu. Chodzi o bardzo niejasne zapisy. Trudno bowiem zinterpretować co oznacza "krótkotrwała służba
przed 31 lipca 1990 r." oraz "rzetelne
wykonywanie zadań i obowiązków po
dniu 12 września 1989 r., w szczególno-
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ści z narażeniem zdrowia i życia".
korespondencji z Onetem ministerstwo tłumaczyło, że "ocena w
zakresie »krótkotrwałej służby« i
»rzetelnego wykonywania zadań i obowiązków« będzie dokonywana przy wzięciu pod uwagę całokształtu służby i zebranych dowodów. Analiza dokumentów
będzie obejmowała zarówno ocenę osiągnięć w służbie, w tym otrzymywanych
orderów, odznaczeń, awansów, wyróżnień, nagród, a także opinii i ocen pełnionej służby, jak również uwzględni
ewentualne naruszenia dyscypliny, kary
dyscyplinarne czy wyroki sądów".
atomiast "analiza »narażenia zdrowia
i życia« obejmowała będzie zarówno
odniesione rany, nabyte kontuzje i choroby, ale także udokumentowane sytuacje w trakcie służby, które wiązały się z
narażeniem zdrowia i życia, ale wykraczającym poza zwykłe narażenie wynikające z samego pełnienia służby w danej
formacji, w tym służby z bronią i w trudnych warunkach".
Te zapisy wciąż jednak wydają się niejasne i pozostawiają duże pole do interpretacji. Nie wiadomo też, kto dokładnie
będzie dokonywał ostatecznej oceny
wniosków złożonych przez funkcjonariuszy.
Według naszych informacji, resort planował początkowo stworzenie specjalnej
komisji, w skład której wchodziliby m.in.
przedstawiciele IPN-u, MSWiA, czy
związków zawodowych policji.
afał Jankowski, szef NSZZ Policjantów przyznał w rozmowie z Onetem,
że taki pomysł ze strony ministerstwa
się pojawił, ostatecznie jednak nie doszedł do skutku. – Najprawdopodobniej
nie będzie żadnej komisji, tylko wszystkie odwołania będą sobie przepływały
przez ten cały urzędnicy beton, a no koniec lądowały na biurku Mariusza
Błaszczaka lub Jarosława Zielińskiego. I
to oni na koniec będą musieli je podpisać – mówi Jankowski.
- Widzę, że jak teraz zaczęła się nakręcać spirala odwołań i okazało się, że to
szefów resortu będą uznawać za winnych tego wszystkiego, to zaczęli oni
spychać to odium odpowiedzialności z
siebie na takie instytucje, jak IPN, czy
ZER. Oni będą jedynie ostatnim ogniwem w tym całym procesie – konkluduje
6 września 2017
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INFORMACJA PRAWNA

CZY WYSTĘPOWAĆ O WSTRZYMANIE WYKONALNOŚCI DECYZJI ZER?

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do FSSM, dotyczącymi skuteczności wniosku o „udzielenie skarżącemu, na czas trwającego postępowania,
zabezpieczenia poprzez wstrzymanie wykonalności skarżonej decyzji Dyrektora
ZER MSWiA”, informujemy:

Wnioski:

Przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego przewidują możliwość złożenia
takiego wniosku (art. 730 § 1
k.p.c.)
Zabezpieczenia roszczenia może żądać
każda strona postępowania (także
odwołujący się), jeżeli uprawdopodobni swoje roszczenie oraz tzw.
interes prawny w udzieleniu takiego zabezpieczenia (art. 7301 § 1 i
2 k.p.c.).
Co to znaczy, że istnieje „Interes prawny”? Otóż istnieje on wtedy, gdy brak
zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie późniejszego wyroku.
Musimy przyjąć do wiadomości, że w
naszych sprawach, tak jak i każdej innej
o prawo do emerytury/renty przeciwko
Dyrektorowi ZER, nie występuje taka
okoliczność jak niemożność wykonania
zapadłego wyroku. Decyduje o tym charakter pozwanego – organu rentowego,
którym jest ZER MSWiA. Wiadomym
jest, że ZER jako podmiot dotowany
przez Skarb Państwa, nie ogłosi upadłości, a tym samym nie można zakładać,
że wykonanie zapadłego wyroku (w przyszłości!) będzie niemożliwe czy też poważnie utrudnione.
O istnieniu interesu prawnego (w ww.
znaczeniu) nie decyduje sam fakt odebrania świadczenia (emerytury/renty)
pobieranego w należnej, naszym zdaniem, wysokości, które zostanie nam
wypłacone za cały sporny okres w przypadku pozytywnego zakończenia postępowania. Tak więc brak zabezpieczenia
nie uniemożliwi późniejszego wykonania
korzystnego dla nas wyroku. Taki sposób rozumienia i interpretacji przepisów
regulujących zabezpieczenie roszczeń
znajduje swoje odzwierciedlenie w
orzecznictwie sądowym.
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Formułowanie „Wniosku o udzielenie
skarżącemu, na czas trwającego
postępowania, zabezpieczenia poprzez wstrzymanie wykonalności
skarżonej decyzji” jest prawem odwołującego się (skarżącego).
Decyzję o ewentualnym formułowaniu
takiego wniosku w odwołaniach lub
w odrębnych pismach procesowych, a także ustanie do protokółu
na rozprawie, każdy skarżący musi
podejmować samodzielnie, mając
świadomość opisanych wyżej uwarunkowań prawnych i faktycznych
oraz nikłych szans na jego skuteczność. Musi również pamiętać o
tym, że gdyby nawet (teoretycznie)
Sąd uwzględnił wniosek o zabezpieczenie, to po ewentualnym uprawomocnieniu się wyroku oddalającego
odwołanie, zabezpieczenie upada.
To zaś oznacza, że przedmiot zabezpieczenia podlega zwrotowi (art.
744 § 1 oraz art. 746 § 1 k.p.c.).
Dotychczasowa linia orzecznicza oraz
wykładnia sądowa pojęcia „Interes
prawny”, nie pozwala na optymizm w tym zakresie.
Co więcej do FSSM docierają już informacje o pierwszych odmowach Sądu udzielenia skarżącym wnioskowanego zabezpieczenia. Jak dotychczas, nie są nam znane przypadki uwzględnienia takiego wniosku.

Zespół Prawny FSSM
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Spotkanie z gen. Adamem Rapackim

https://info.elblag.pl/40,51664,Bylam-telefonistka-a-teraz-jestem-komuchem-Dotknie-ich-tzw-dezubekizacja-zapowiadaja-mobilizacje.html#ixzz4spMmkfG3

Ta ustawa jest represyjna. Dotyka ponad 50 tys. funkcjonariuszy, żołnierzy, ich rodzin i sprowadza ich na
margines bytu, mimo że nigdy nie
walczyli z żadną opozycją, mimo że
służyli Polsce i Polakom. Są traktowani jak „drugi sort” i z tym się nie godzimy. Ci ludzie nie byli skazani
przez sąd za popełnienie przestępstwa. Teraz karze ich się dożywotnio,
obniżając im emerytury. Karze się
również rodziny osób, które czasami
nawet zginęły na służbie. Ta ustawa
podważa podstawowe zaufanie obywateli do państwa. Jeżeli w ten sposób
potraktowano tę grupę zawodową, to
za chwilę za nią pójdą następne. Jest
już gotowa ustawa w sejmie dotyczącą
żołnierzy Wojska Polskiego, za chwilę
mogą być kolejne dotyczące sędziów,
prokuratorów, innych grup. Na to się
nie zgadzamy - mówił gen. Adam Rapacki podczas wizyty w Elblągu.
Tzw. ustawa dezubekizacyjna obniża
emerytury i renty za okres "służby na
rzecz totalitarnego państwa" od 22 lipca
1944 r. do 31 lipca 1990 r. Na jej mocy,
od października, emerytury i renty b.
funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
PRL nie będą mogły być wyższe od średniego świadczenia wypłacanego przez
ZUS (w 2015 r. emerytura wynosiła ok.
2 tys. zł brutto, renta - ok. 1,5 tys. zł,
renta rodzinna - ok. 1,7 tys. zł). W całej
Polsce nowe przepisy dotkną około 50
tysięcy. W Elblągu tylko w elbląskim kole Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych, 80.
Część z nich nie zamierza się pogodzić,
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jak to określają represyjną ustawą, odbierającą im prawo do godnego życia.
Zapowiadają batalie sądowe, protesty, a
teraz również zbieranie podpisów pod
obywatelskim projektem ustawy w sprawie rent i emerytur byłych funkcjonariuszy PRL.
Wczoraj (14 września) w kamieniczkach
przy ul. św. Ducha odbyło się spotkanie,
w którym uczestniczyło kilkadziesiąt
osób, głównie emerytów i rencistów objętych tzw. ustawą dezubekizacyjną.
Oprócz Adama Rapackiego wziął w nim
udział również Henryk Majewski, minister spraw wewnętrznych w rządzie Jana
Krzysztofa Bieleckiego. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Jerzy
Wcisła senator RP i Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga.
Głównym celem tego spotkania było
zmobilizowanie środowiska, sprzeciw
wobec rządów Prawa i Sprawiedliwości
oraz odpowiedź na pytanie: co robić, aby
ustrzec się skutkom ustawy. Wiele osób
już zdecydowało się na drogę sądową i
odwołało od decyzji o zmniejszeniu emerytury czy renty.
„ Te osoby powinny odwoływać do sądu.
Ci, którzy byli i służyli po 90' roku powinni pisać o uznanie w trybie 8a [artykuł
ustawy 8a mówi o tym, że szef MSWiA
może odstąpić od stosowania ustawy
wobec osób pełniących krótkotrwałą
służbę przed dniem 31 lipca 1990 r. oraz
rzetelnie wykonujących swoje zadania i
obowiązki po dniu 12 września 1989 r.,
w szczególności z narażeniem zdrowia i
życia - przyp. red.]. Powinni walczyć o
(Ciąg dalszy na stronie 19)
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swoje prawa, idąc aż do Sztrasburga, do
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Mnie ta ustawa nie dotyczy, ale nie
mogę stać obojętnie, kiedy widzę, że
dzieje się krzywda ludziom. Ta ustawa
traktuje te osoby gorzej niż przestępców
skazanych prawomocnymi wyrokami za
ciężkie przestępstwa. Protestujemy przeciwko zakłamywaniu tego przekazu, bo
to nazywane jest walką z ubecją, a to
jest nieprawda. To jest forma odreagowania, kreowania wroga tam, gdzie go nie
ma ” - przekonuje Adam Rapacki
Objęci tzw. ustawą dezubekizacyjną zapowiadają nie tylko batalie sądowe. Byli
funkcjonariusze zamierzają założyć Obywatelski Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej. Mają już projekt ustawy dotyczącej ich rent i emerytur, która zakładałaby rezygnację z rozwiązań, które
wprowadza obecna tzw. ustawa dezubekizacyjna i powrót do tej, mniej restrykcyjnej, z 2009 roku. Niebawem rozpoczną zbierać podpisy pod projektem, muszą ich uzbierać co najmniej 100 tys.
„ Zbieranie podpisów pod inicjatywą
ustawodawczą, a także kolejne wybory,
to zadania, które nas czekają. Musimy
być bardzo mocno zmobilizowani ” przekonuje Marek Osik, ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych
Koło w Elblągu, były komendant policji
w Elblągu.
Przypomnijmy. Ustawa o zaopatrzeniu
emerytalnym dotyczy funkcjonariuszy
Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej,
Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej. Wśród
nich znajdują się również rodziny funkcjonariuszy, w tym wdowy, a także pracownicy administracji. Część z nich o
tym, że są "komuchami" dowiedziała się
kilka miesięcy temu. Dzisiaj nie ukrywają rozżalenia. „ Według tej ustawy jestem strasznym esbekiem. Ja się w tym
roku, chyba w kwietniu dowiedziałam,
że jestem zaszeregowana do ubecji. To
spadło na mnie jak grom z jasnego nieba. Byłam telefonistką w dziale łączności
Milicji Obywatelskiej. Obsługiwałyśmy

centralę międzymiastową i miastową.
Później pracowałam dla policji. Z MO do
policji przeszłam, podobnie jak moje koleżanki, płynnie, bez żadnej weryfikacji. W
naszej pracy nic to nie zmieniło, nie zmieniły się rozkazy ” - mówi pani Alicja z
Elbląga, uznana przez IPN za funkcjonariusza Organów Bezpieczeństwa Państwa, kobieta postanowiła dokonać autolustracji i skierowała sprawę do sądu.
„ Ja również pracowałam w dziale łączności na milicyjnym etacie. Od 1980 roku
do 1996 roku byłam telefonistką. W policji przepracowałam 20 lat, od 2000 r. w
dochodzeniówce. Nie przechodziłam nawet jak funkcjonariusze UB, weryfikacji
w 1990 roku. Czuję się bezsilna. My w
tej chwili już śmiejemy się przez łzy, że
jesteśmy tak tajną służbą, że same tym
nie wiedzieliśmy ” - dodaje pani Alicja,
elblążanka, telefonistka najpierw w komendzie milicji, a późnej policji
- Zastanawiam się jak można ludzi w
pewnym już wieku, którzy praktycznie
nie mają nic na sumieniu tak traktować.
Ja niejednokrotnie namawiana do zapisania się do PZPR nie zapisałam się. Nigdy nie należałam do żadnej partii, a
dzisiaj mi się zarzuca, że jestem komuchem. To mnie bardzo boli. Kiedyś byłam temu przeciwna, a dzisiaj za to odpowiadam. To jest rechot historii. Jak
tak można ludzi traktować. To własny
rząd własnemu narodowi taki los zgotował. Pytam się tylko za co? Nich mi ktoś
odpowie - pyta pani Barbara.
Foto. Ryszard Biel

Tekst: Natasza Jatczyńska

Żródło:
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Spotkanie w Elblągu

W dniu 14 września 2017 w Kamieniczkach Elbląskich przy ul. Św. Ducha 3-4 z
inicjatywy Stowarzyszenia Emerytów i
Rencistów Policyjnych Koło w Elblągu
odbyło się spotkanie z gen Adamem Rapackim byłym V-ce Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, mające na
celu przybliżenie inicjatywy i celów powołania Komitetu Obywatelskiego Inicjatywy
Ustawodawczej, który przygotował projekt zmiany ustawy represyjnej z dnia 16
grudnia 2016 roku oraz przedstawienie
aktualnych i planowanych przedsięwzięć
podejmowanych przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych oraz Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych.
spotkaniu w charakterze zaproszonych gości udział również wzięli:
Henryk Majewski były Minister Spraw
Wewnętrznych w rządzie Jana Krzysztofa
Bieleckiego, Jerzy Wcisła senator Platformy Obywatelskiej, Janusz Nowak V-ce
Prezydent Elbląga jednocześnie Przewodniczący SLD w Elblągu, Marian Peters
Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Ryszard Klim
Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków 16 PDZ i mecenas Dariusz Olszak.
swoim wystąpieniu gen. Adam Rapacki przypomniał, że uchwalona
16 grudnia 2016 roku ustawa represyjna
dotyka ponad 50 tys. funkcjonariuszy i
żołnierzy oraz ich rodzin, którzy nigdy nie
walczyli z opozycją i w większości przypadków po 1990 roku byli wielokrotnie
odznaczani i awansowani za służbę Pol-
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sce i Polakom. Osobom tym nigdy nie postawiono żadnych zarzutów działalności
niezgodnej z prawem, karząc ich zbiorowo dożywotnim obniżeniem emerytur.
Przypomniał także, że aktualnie procedowana jest w Sejmie, czekając na uchwalenie, ustawa dotycząca żołnierzy Wojska
Polskiego. Kolejno mogą zostać przygotowane ustawy dotyczące sędziów, prokuratorów i innych grup zawodowych. Apelował o odwoływanie się od decyzji ZER
obniżających świadczenia do sądu, co
jest niezbędnym warunkiem do dochodzenia sprawiedliwości przed sądami powszechnymi w kraju, a także Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w
Strasburgu. Namawiał osoby podlegające
zapisom art. 8 a ustawy represyjnej o
wnioskowanie do MSWiA o odstąpienie
od stosowania względem ich przedmiotowej ustawy.
enerał Adam Rapacki poinformował,
że w przeciągu miesiąca Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej zostanie zarejestrowany w Sejmie RP i rozpocznie się akcja zbierania podpisów na
listach poparcia pod projektem nowelizacji tej ustawy. Wniesienie projektu umożliwi dalsze uświadamianie społeczeństwa
o niekonstytucyjności i niesprawiedliwości społecznej uchwalone w dniu 16
grudnia 2016 roku ustawy. Jednocześnie
pozwoli to na prowadzenie dalszych rozmów z przedstawicielami opozycji parlamentarnej, jak i partiami poza parlamentarnymi, mającymi na celu znalezienie
poparcia dla tej inicjatywy oraz w szcze-

G
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(Ciąg dalszy ze strony 20)

gólności poparcia ich w nowo wybranym
parlamencie. Prowadzona akcja zbierania podpisów powinna się charakteryzować wyjątkową
mobilizacją i aktywizacją w tym
zakresie środowisk mundurowych, pozwalającą na zebranie
podpisów w liczbie kilkukrotnie
przekraczającej
wymaganą ilość
100 tysięcy. W tym celu będzie konieczne nawiązanie współpracy z innymi stowarzyszeniami i związkami branżowymi,
jak również z lokalnymi strukturami
partii opozycyjnych. Okres ten będzie
czasem wzmożonej i ciężkiej pracy oraz
próbą solidarności w naszym środowisku mundurowym oraz współdziałania z
innymi grupami społecznymi.
inister Henryk Majewski w swojej
wypowiedzi nawiązał do aktualnej
sytuacji w kraju związanej z łamaniem
Konstytucji oraz ograniczaniem praw
obywatelskich. Podkreślił, że uchwalona
ustawa jest niegodziwa i łamie zobowiązania Państwa Polskiego podjęte w 1990
roku wobec funkcjonariuszy i żołnierzy.
Mówił, jak ważna jest aktywność społeczna i uczestniczenie w demonstracjach i protestach innych grup zawodowych, których prawa są także łamane.
Nadmienił, że wydarzenia w kraju wymagają od nas odwagi cywilnej w upominaniu się o swoje nabyte wcześniej prawa.
becni na spotkaniu politycy PO i
SLD zadeklarowali wsparcie inicjatywy poprzez poparcie zmiany ustawy represyjnej. Podkreślili niekonstytucyjność
obecnie obowiązującej ustawy, jak również poważne wątpliwości prawne, co do
przebiegu procedowania ustawy w Sejmie. Zostaliśmy zapewnieni o poparciu
krajowych władz obu partii dla działań
prowadzonych przez KOIU i FSSM.
Stwierdzili, że nowelizacja tejże ustawy
w dzisiejszym Sejmie jest raczej niemożliwa do zrealizowana ze względu na
większość partii rządzącej lecz jest realna po nowych wyborach do Parlamentu
w 2019 roku i zmianie arytmetyki sejmowej. Pierwszym krokiem do osiągnię-
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cia celu są wybory samorządowe w 2018
roku, w których konieczna jest aktywność, jak największej liczby społeczeństwa, obywateli nie godzących się z łamaniem Konstytucji
i
Praw
Obywatelskich .
Politycy podkreślili wagę służb
mundurowych
w naszym mieście i potrzebę
ich uaktywnienia się w nadchodzących wyborach samorządowych. Senator Jerzy
Wcisła i przewodniczący Janusz Nowak
zaprosili do kontaktów z lokalnymi parlamentarzystami i działaczami obu partii.
czestniczący w spotkaniu przedstawiciele stowarzyszeń wojskowych
zadeklarowali konsekwentną i stanowczą walkę o honor, godność a także prawa nabyte do należnych emerytur mundurowych żołnierzy Wojska Polskiego i
funkcjonariuszy MSW. Stwierdzili, że w
obecnej sytuacji konieczna jest bardziej
zacieśniona współpraca zarządów i
członków wszystkich stowarzyszeń służb
mundurowych. Zaoferowali pomoc w
zbieraniu podpisów na listach poparcia
zmiany ustawy.
odsumowując spotkanie stwierdzono,
jak ważne jest, aby przedstawiciele
różnych środowisk mundurowych twardo przeciwstawiali się naruszaniu swoich praw, ale nie pozostawali także obojętni i ściśle współpracowali ze sobą
skutecznie wspierając się nawzajem.
Nadchodzący okres wymagać będzie
szczególnej aktywności w perspektywie
zbliżającej się akcji zbierania podpisów,
ale także w dwóch najbliższych latach,
biorąc pod uwagę wybory samorządowe i
parlamentarne.
potkanie zorganizowane zostało w należących do Urzędu Miejskiego Kamieniczkach Elbląskich dzięki życzliwości i zgodzie Prezydenta Elbląga. Udział
wzięło łącznie 90 osób z terenu Elbląga
i powiatu elbląskiego
oraz delegacje
SEiRP z Olsztyna, Gdańska, Braniewa,
Sopotu i Malborka.
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Tekst: Marek Osik
Foto. Karol Wyszyński
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W jedności siła.

Batalia o państwo prawa.
Pod takim hasłem 07 września odbyła
się w Gdańsku konferencja w sprawie
niegodziwej ustawy represyjnej z 16
grudnia 2016 roku, obniżającej drastycznie renty i emerytury byłym
funkcjonariuszom Państwa Polskiego.
spółorganizatorem był Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia i Rencistów Policyjnych w Gdańsku oraz Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych
RP. Sala NOT mogła pomieścić 500
osób, ale na spotkanie przyszło znacznie
więcej. Organizatorzy nie spodziewali się
takiej frekwencji. Byli emerytowani
funkcjonariusze Policji, SG, SW, służb
specjalnych, członkowie rodzin funkcjonariuszy, przedstawiciele różnych formacji wojskowych, a także parlamentarzyści z PO, Nowoczesnej i przedstawiciele
SLD.
ości i wszystkich zebranych przywitał Prezes ZW SEiRP w Gdańsku
Jan Pietruszewski, a następnie minutą
ciszy uhonorowano pamięć 17 osób,
które na skutek wprowadzenia represyjnej ustawy nagle zmarli.
ndrzej Rozenek- Przewodniczący
Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej przedstawił założenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Powiedział m.in. że w kraju
powstało 100 Komitetów Protestacyjnych byłych funkcjonariuszy służb
mundurowych, których zadaniem będzie
zbieranie podpisów popierających projekt ustawy obywatelskiej. To zadanie
dla wszystkich, którym nie obojętne jest
uchwalenie krzywdzącej i haniebnej
„ustawy grudniowej” . Byli funkcjonariusze wszystkich służb muszą się zmobilizować i działać wspólnie. Takie możliwości daje Internetowe Forum Dyskusyjne
(represjonowani-pomorskie) . Każdy z
woj. pomorskiego może tam znaleźć pomoc i aktualne informacje z regionu.
wspólnych działaniach i jedności
mówił też gen. Adam Rapacki. Powiedział, że ustawa z 16 grudnia jest
haniebna , pozbawia f-szy Państwa Polskiego godności i honoru. -„ Państwo
NAS zdradziło”- powiedział- „mówię nas,
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bowiem pomimo, że ustawa mnie nie
objęła, to identyfikuję się z Tymi, których ta ustawa dotyczy.” Wiele osób zabierało głos i wszyscy byli zgodni, że
ustawa represyjna pozbawia funkcjonariuszy służb mundurowych należnych
im świadczeń emerytalnych i rentowych,
niesłusznie traktując te prawa jako
przywilej- a to jest rekompensata Państwa za narażanie życia i zdrowia w czasie pełnienia służby, za czas poświęcony
służbie Państwu, za ochronę bezpieczeństwa i ładu publicznego. A najbardziej
haniebne jest to, że zabrano środki do
życia wdowom i dzieciom byłych funkcjonariuszy służb mundurowych.
odobny pogląd na sprawę przedstawił
Henryk Majewski, były działacz Solidarności i Minister Spraw Wewnętrznych oraz zaapelował o utworzenie zespołów wzajemnej pomocy osobom poszkodowanym. Przedstawiciele służb
mundurowych poparli podejmowaną inicjatywę.
swojej tragedii i bezsilności opowiedziała zaproszona na spotkanie pani
Janina. Ma 87 lat i tak cicho zapytała ile
jej jeszcze pozostało tego życia. Ale jak
ma teraz żyć za mniej niż 1000 zł. Jej
mąż służył Państwu Polskiemu godnie i
z honorem. Przeżył Oświęcim. Ona Powstanie Warszawskie. Za co teraz została ukarana??? Na to pytanie nikt z sali
nie potrafił jej odpowiedzieć…. To pytanie zadają wszyscy WYKLUCZENI.
becni na spotkaniu politycy zapewnili nas, że z problemem nie zostaniemy sami. Jednakże wszyscy emeryci i
renciści mundurowi, ich rodziny oraz
sympatycy muszą się zjednoczyć we
wzajemnej pomocy oraz działaniu.

P

O

O

Jan Pietruszewski
Prezes ZW SEiRP
w Gdańsku z/s w
Gdyni
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Spotkanie
Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej
15 września 2017 r. odbyło się w Łodzi
spotkanie przedstawicieli Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej z łódzkimi emerytami i rencistami Policji i wojska objętymi skutkami represyjnej ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji z
16 grudnia 2016 r.
W spotkaniu udział wzięli:
 poseł do Parlamentu Europejskiego
Janusz Zemke reprezentujący Sojusz
Lewicy Demokratycznej,
 poseł na Sejm RP Jerzy Meysztowicz
z .Nowoczesnej,
 gen. Marek Dukaczewski były szef
WSI,
 Zdzisław Czarnecki - Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 Przewodnicząca władz regionalnych
SLD woj. łódzkiego prof. Małgorzata
Niewiadomska – Cudak
 Środowisko prawnicze reprezentowała
prof. Anna Rakowska – Trela.
 oraz przedstawiciele i członkowie
SEiRP, Związku Żołnierzy WP, Krajowego Związku Emerytów i Rencistów
SW, Stowarzyszenia Generałów Policji,
NSZZ Policjantów woj. łódzkiego,
Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa.
Spotkanie, w którym wzięło udział prawie 300 osób, poprowadził wiceprezydent Miasta Łodzi Tomasz Trela z SLD,
miało na celu przede wszystkim:
1. – przedstawienie efektów dotychczasowych działań OKIU, wyjaśnianie zasad
funkcjonowania Inicjatywy i procedury
zbierania podpisów pod projektem
ustawy zmieniającej ustawę represyjną
z dnia 16 grudnia 2016r.,
2. – pokazanie sposobów i metod walki z
represyjnymi skutkami ustawy oraz
zmobilizowanie licznych emerytów,
rencistów policyjnych i wojskowych
oraz ich rodzin, którym państwo, w
majestacie stworzonej ustawy, ukradło
wysłużone przez lata służby dla Polski

emerytury i pozbawiło praw do rent
inwalidzkich, do walki o swoje, należne
i przyznane przez państwo prawa.
3. -wypełnienie przez państwo podpisanych zobowiązań, przestrzeganie Konstytucji oraz prawa i umów międzynarodowych. Przedstawiciele OKIU uzasadniali konieczności podejmowania
walki o nasze prawa na gruncie obowiązującego w Polsce systemu prawnego, przygotowywanie się do wykorzystania prawnej drogi międzynarodowej
i apelowali o organizowanie się w ramach komitetów protestacyjnych, wykorzystywanie wsparcia sprzyjających
nam grup obywateli, organizacji i ruchów związkowych a także rodzin,
przyjaciół i znajomych. Namawiali do
korzystania z drogi protestów w obronie prawa, demokracji i obowiązującej
Konstytucji.
4. - wskazywanie procedury odwołań od
decyzji ZER, wzorów odwołań i pism
procesowych przygotowanych przez
prawników i udostępnionych publicznie do wykorzystania, pomoc osobom
nie mającym wiedzy prawnej, niepotrafiącym korzystać z internetu, a także
osobom otrzymującym renty rodzinne
po zmarłych funkcjonariuszach w
przygotowaniu odwołań, dostarczeniu
ich do ZER, namawianie do korzystania z drogi prawnej wątpiących w sens
i cel działania,
5. – namawianie do podejmowanie inicjatyw medialnych przedstawiających informacje ukazujące niesprawiedliwość
społeczną, represję, bezprawność i niegodziwość przyjętych w ustawie rozwiązań pozwalających państwu okradać ludzi z emerytur i rent mundurowe wypracowanych nie tylko w PRL,
ale w przeważającej części w Polsce
ostatnich 28 lat. Tłumaczenie represyjnego charakteru ustawy i prostowanie
manipulacji i kłamstw mediów publicznych, rządzących i parlamentarzystów PIS m.in. o „sprawiedliwości dziejowej”,
„przywilejach
ubeckich”
„oprawcach” czy „nienależnych, niebotycznie wysokich emeryturach”.
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6. – kontunuowanie oraz podejmowanie
współpracy ze strukturami SLD, Nowoczesnej, Europejskich Demokratów
oraz wszystkimi, którzy wyrazili poparcie dla obywatelskiej inicjatywy
ustawodawczej i udzielają pomocy w
organizacji spotkań, deklarują wsparcie przy zbieraniu podpisów poparcia
pod naszym projektem ustawy. Szukanie tego wsparcia poprzez rozmowy, kontakty z biurami poselskimi
także w innych ugrupowaniach m.in.
w PO a nawet w PIS oraz organizowanie się w ramach komitetów protestacyjnych,
7. - mobilizacja środowiska mundurowego przed przyszłorocznymi wyborami samorządowymi,
8. – wskazywanie na przygotowywane
objęcie podobnymi represjami emerytów i rencistów wojskowych i ich rodzin, po uchwaleniu przez Sejm projektów ustaw zgłoszonych przez MON
i dotyczących nie tylko obniżenia
emerytur, ale też degradacji części
żołnierzy, w tym także już nieżyjących
( ustawa pozostaje w tzw. Sejmowej
zamrażarce). Szczególnie gen. Dukaczewski namawiał wojskowych o
„przebudzenie” i aktywne włączenie
się wojskowych w działania komitetów protestacyjnych które powstają w
całym kraju.
rzedstawiciele OKIU zwracali uwagę
na podstawowy fakt, że ustawa represyjna nie jest żadnym rezultatem
„sprawiedliwości społecznej”. Ta ustawa
to efekt niesprawiedliwości i bezprawia
PIS który mając za nic Konstytucję, zasady prawa, wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2010 r. i normy prawa międzynarodowego represjonuje 50.000 rzeszę
swoich obywateli. Stosuje drastyczną
represję wobec tych, którzy przez ostatnie 28 lat służyli Polsce zapewniając jej
porządek i bezpieczeństwo. Stosuje zemstę na tych, którym wcześniej, po przeprowadzonej w 1989 r. weryfikacji, państwo polskie pozwoliło służyć w Policji,
Straży Granicznej, Urzędzie Ochrony
Państwa. Godzi w godność i honor tych,
którzy w 1989 r. zgodzili się służyć w III
RP często poświęcając dla Państwa swoje życie i zdrowie. Upokarza i niszczy
członków rodzin po zmarłych funkcjonariuszach i żołnierzach.

P
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R

ozmówcy podkreślali , że kuriozalnie
ta ustawa w najmniejszym stopniu
nie dotyka tych którzy w 1989 r. nie
poddali się weryfikacji albo tej weryfikacji nie przeszli i nie nabywając mundurowych uprawnień emerytalnych odeszli
ze służby. Niezwykle trafnie określił to
były minister obrony narodowej Janusz
Zemke podkreślając, że „najbardziej dramatyczne jest to, że najgorzej na wprowadzeniu ustawy dezubekizacyjnej wyszli ci, którzy w latach 90-tych uwierzyli
państwu polskiemu, poddali się weryfikacji i dalej służyli, na przykład w policji
Rzeczpospolitej Polskiej. - Wyszli na,
przepraszam za słowo, naiwniaków, którzy uwierzyli, że państwo dotrzyma zawartej z nimi umowy - powiedział. - A ci,
którzy byli aktywni w Służbie Bezpieczeństwa i w latach 90-tych zdecydowali, że odejdą ze służby, dziś mają emerytury z ZUS, których nikt im nie obniża. I
śmieją się w twarz tym, którzy chcieli
służyć demokratycznej Polsce. To jest
jakiś chichot historii”.

C

yniczne i obłudne ze strony PIS-u
jest tł umaczenie tej ust awy
„sprawiedliwością dziejową” skoro jej
ofiarami są w zdecydowanej większości
ci którzy zaufali nowej Polsce i których
nowa Polska w 1989 r. zaufaniem obdarzyła podpisując z nimi umowę o służbę
i zapewniając po jej zakończeniu należną
emeryturę oraz rodziny tych którzy już
sami bronić się nie mogą.

G

oście podkreślali, że z tej ustawy wybrzmiewa ogromna hipokryzja jej
twórców skoro przestępca skazany prawomocnym wyrokiem sądu na kare pozbawienia wolności np. za gwałt czy zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem
będzie miał emeryturę liczoną wskaźnikiem 0,7, lata pracy przed wyrokiem i
po odbyciu kary po 1,3. Że Polak, który
musiał służyć w Wehrmachcie i walczyć
na frontach II wojny światowej może
dziś pobierać emeryturę za służbę w nazistowskim wojsku, a Policjant, Strażnik
Graniczny, funkcjonariusz agencji wywiadu czy bezpieczeństwa wewnętrznego
czy żołnierz żandarmerii, nigdy nie skazany wyrokiem sądu, który nigdy nie
miał postawionego zarzutu popełnienia
jakiegokolwiek czynu zabronionego, któ(Ciąg dalszy na stronie 25)
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ry przez ostatnie 28 lat, często z poświeceniem życia, zdrowia i dobra rodziny
służył krajowi, emeryturę będzie miał
liczoną wskaźnikiem 0,00 %. Że większość nie dostanie nawet „średniej zusowskiej” bo ZER wylicza im należność
emerytalną w wysokości 800 czy 900 zł,
a rent inwalidzkich czy rodzinnych w
kwotach o których wstyd jest po prostu
pisać. Nie wystarczą one na podstawowe
świadczenia, leki czy utrzymanie. Zostali
skazani przez PIS, bez żadnego wyroku
sądu na wyniszczenie i śmierć.
Rozmówcy zwrócili zebranym uwagę na
to jak ważna jest mobilizacja w tej walce,
inicjatywa i współdziałanie, wzajemne
wsparcie i pomoc środowiska mundurowego - emerytów i rencistów ale także
policjantów i wojskowych którzy do dziś
jeszcze pełnią służbę, a decyzje represyjne mogą ich dotknąć dopiero za jakiś
czas.

P

odkreślono jak ważne jest działanie
na rzecz OKIU i stworzenia obywatelskiego projektu ustawy, która wycofa z
obiegu prawnego represyjne i niegodne
państwa prawa przepisy, w radykalny
sposób kradnące emerytury i renty inwalidzkie znacznej części emerytowanym
funkcjonariuszom i żołnierzom. Jako
środowisko służb mundurowych musimy się zmobilizować aby pod tym obywatelskim projektem zebrać nie 100 tyś.
wymaganych do sejmowego procedowania podpisów ale co najmniej 250 tyś.
Im więcej tych podpisów będzie, im bardziej przypilnujemy aby te podpisy były
pełne, zawierały wszystkie wymagane
dane, tym silniej zaakcentujemy nasz
protest i sprzeciw wobec stosowanej
przez państwo represji. Tym głośniej damy PIS - owi sygnał, że nie będziemy
biernie przyglądać się bezprawiu i stosowaniu wobec nas represji.

N

a zakończenie spotkania europoseł
Janusz Zemke poinformował zebranych o już podjętej inicjatywie w sprawie
naruszenia przez polski rząd wolności
obywatelskich. W październiku lub listopadzie 2017 r. komisja Parlamentu Europejskiego LIBE, zajmująca się Wolnościami Obywatelskimi, Sprawiedliwością
i Sprawami Wewnętrznymi będzie debatować, nad problemem polskich emery-

tów, którym rząd PiS odbiera znaczną
część świadczenia w ramach ustawy represyjnej. Podkreślił, że inicjatywa debaty wynika z tego, że ustawa represyjna
narusza prawa podstawowe, jest koszmarną niesprawiedliwością. Stosuje odpowiedzialność zbiorową, bez cienia refleksji, a w efekcie rodzi całe mnóstwo
ludzkich dramatów.

P

rzypomniano także, że na stronach
FSSM RP oraz stronie Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej są
wszelkie informacje oraz wzory pism
procesowych, wskazówki ich wypełniania oraz odpowiedzi na pojawiające się
pytania i wątpliwości z których można i
należy korzystać podejmując się drogi
odwoławczej od represyjnych decyzji
ZER czy korzystając z możliwości skorzystania z uprawnień art. 8a.
Podkreślano i namawiano zebranych, że
w żadnych przypadku nie można się godzić na bezprawność działań państwa,
na kradzież przez państwo praw i mienia, że należy wykorzystać wszelkie dostępne środki prawne tak na drodze krajowej jak i międzynarodowej aby swoich
praw bronić.
Nie można tej władzy odpuścić swoich
praw skoro wypełniło się swoje obowiązki.
Opracowano w zespole
Wojewódzkiego Komitetu
Protestacyjnego w Łodzi

Podziękowanie!
Redakcja OBI została upoważniona przez
ZW SEiRP w Olsztynie do wystosowania
specjalnie serdecznych podziękowań Prezesom Kół SEiRP naszego regionu za
przekazanie darowizn celowych na pokrycie coraz bardziej zwiększających się
kosztów pomocy osobom skrzywdzonym
przez drugą ustawę represyjną.
Pomysłodawcą i prekursorem akcji, bo
dwa kolejne Koła (Lidzbark Warm., Bartoszyce) poszły jego śladem, jest kol.
Aleksander Kozłowicz prezes elbląskiego,
najliczniejszego i najbogatszego, Koła w
Polsce.
Zarząd Wojewódzki dziękuje w ten sposób także kol. Lucjanowi Fiedorowiczowi
i Henrykowi Biculewiczowi za wsparcie
pomocy skrzywdzonym.
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Spotkanie z posłem PiS w Piszu
W dniu 26 lipca 2017 roku Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Piszu: Prezes - Leszek Kaczmarczyk, V-ce Prezes - Maria Czyż i członek Zbigniew Lipiński
spotkał się z Posłem na Sejm RP Jerzym Wojciechem Małecki, z PiS, w
sprawie Ustawy dezubekizacyjnej i
obniżenia emerytur funkcjonariuszom
służb PRL.
imo wcześniejszych
ustaleń Poseł
Jerzy Małecki
nie bardzo wiedział z jaka
sprawą
przychodzi Zarząd.
Stwierdził, że
gdyby wiedział
- przygotowałby się do spoPosel PiS Jerzy Małecki
tkania. Jednak
podkreślił, że głosową za tą Ustawą.
Kiedy Prezes Koła zapytał dlaczego
wszystkich funkcjonariuszy potraktowano jednakowo poseł uznał, że takie stanowisko jest ze wszech miar słuszne.
Na pytanie o najniższą rentę rodzinną, czy emeryturę pobierana z ZUS poseł szukał odpowiedzi w swoiiii tablecie.
Prezes podawał przykłady otrzymanych już decyzji o obniżeniu emerytur lub rent rodzinnych funkcjonariuszom Straży Granicznej, BOR, Policji,
lekarzom i pielęgniarkom będącym zatrudnionym na etatach MSW.
Zapytaliśmy też, czy Posłowi wiadome jest, że wysłano 2 000 akt funkcjonariuszy pożarnictwa do Instytutu
Pamięci Narodowej z województwa warmińsko-mazurskiego, w celu weryfikacji.
Poseł uznał, że chyba nie po to przyszliśmy, aby tu „sypać przykładami z rękawa”.
Uznał, że wszyscy, którzy otrzymali decyzje o obniżeniu świadczeń maja
„bezpiecznik”, czyli służy im odwołanie
od decyzji.
Zapytaliśmy Posła, czy przy tak
ogromnej liczbie odwołań - ktoś zainteresuje się tymi funkcjonariuszami, kto

M

- 26 -

dołoży im na utrzymanie, czy maja zwrócić się o pomoc do opieki społecznej.
Następnie Prezes Koła przytoczył
jemu art. 6 cyt. Ustawy, w którym jest
zawarta tabela informująca o maksymalnych limitach wydatków na świadczenia
emerytalne w latach 2016 -2025.
Pan Poseł przyglądał się temu wykazowi- kręcąc głową.
Zaproponowaliśmy Posłowi, że
skoro uczyliśmy się i pracowaliśmy w
państwie totalitarnym, jak mówi Ustawa
- to posłowie powinni złożyć projekt
Ustawy lub projekt obywatelski, że wszyscy Ci, którzy uzyskali wykształcenie do
1990 roku - powinni być pozbawieni
wszelkich tytułów. Czy to nie byłoby
sprawiedliwe?
Po namyśle Poseł oświadczył, że do
projektu obywatelskiego potrzeba zebrać
100 000 podpisów.
Oświadczyliśmy, że możemy zebrać nawet milion.
Poseł na Sejm Jerzy Małecki
uznał, iż wyczerpaliśmy jego czas na
omówienie sprawy. Poinformował też, ze
nie dysponuje wolnym czasem, aby
wziąć udział w spotkaniu w dniu
29.07.2017 r. ze wszystkimi członkami
Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Piszu.
Prezes Kola SEiRP w Piszu
Leszek Kaczmarczyk
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mł. insp. w st. spocz. Tomasz Piechowicz

Jestem dumny ze swoich dokonań.
http://wyborcza.pl/7,95891,22276824,zzzz.html

Nikt nie odbierze mi dumy z oficerskiego stopnia ani przekonania, że
uczestniczyłem w czymś ważnym
Mój list stanowi jedynie kolejną próbę
dotarcia do opinii publicznej i zmiany
jej nastawienia do pozytywnie zweryfikowanych funkcjonariuszy oraz
przerwania narracji o rzekomych
zbrodniarzach i oprawcach.
absurdach tzw. ustawy dezubekizacyjnej, czyli o tym, jak imię
rzekomej sprawiedliwości społecznej, w ramach odpowiedzialności
zbiorowej, można zniszczyć życie i dorobek wielu funkcjonariuszy policji, pozbawiając ich godności, dobrego imienia,
dumy z osiągnięć zawodowych oraz prawa do gwarantowanych przez Rzeczpospolitą Polskę świadczeń emerytalnych
wynikających ze szczególnego charakteru służby na rzecz bezpieczeństwa państwa i jego obywateli.
Oto historia mojej służby w Policji
dy w marcu ubiegłego roku byłem
odpowiedzialny, jako Naczelnik Wydziału Prezydialnego Centrum Szkolenia
Policji, za organizację w Policyjnym Centrum Dowodzenia odprawy Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mariusza Błaszczaka z szefami podległych służb podsumowującej stan przygotowań do zabezpieczenia Szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży nie przypuszczałem, że sukces organizacyjny
tego przedsięwzięcia zbiegnie się z wyartykułowanym publicznie przez Wiceministra tego resortu Jarosława Zielińskiego oczekiwaniem, aby policjanci przyjęci
do służby przed 1990 rokiem przestali
pełnić funkcje kierownicze. Wyrażone
przez niego stanowisko MSWiA, jak się
później okazało, było równoznaczne z
zakończeniem mojej kariery w Policji.
o był jednak dopiero początek zdarzeń, który doprowadził do sytuacji,
w której emeryturę mundurową za wiele
lat wyczerpującej służby (4 lata w Milicji
i 26 lat w Policji), będę otrzymywał przez
jeden miesiąc (wrzesień br.), po czym na
mocy wspomnianej ustawy od października zostanie mi ona drastycznie obniżona.

O

G

T

M

ało kto zdaje sobie sprawę, że
wprowadzony w tzw. ustawie dezubekizacyjnej górny limit mojej emerytury
równy poziomowi średniej ZUS powoduje
konieczność wyliczenia po 0% (a nie po
2,6%) podstawy wymiaru za każdy rok
służby nie tylko okresu do 1990 r., ale
również połowy okresu mojej służby dla
demokratycznej RP (dla przypomnienia,
więźniowie mają przelicznik 0,7%).
To nie wszystko – bez względu na to, ile
lat taki policjant będzie aktywny zawodowo, jego emerytura nigdy nie będzie
mogła być wyższa niż tzw. średnia zusowska
zas na wyjaśnienie, czym sobie zasłużyłem na te represje ze strony polityków partii rządzącej i jak stałem się
zaraz po odejściu na emeryturę ustawowym „funkcjonariuszem totalitarnego
państwa”. Otóż zaliczono mnie do grona:
oprawców, zbrodniarzy i morderców funkcjonariuszy SB odpowiedzialnych
za śmierć Księdza Jerzego Popiełuszki,
którzy nie mogą mieć prawa do szczególnych przywilejów i emerytury mundurowej, choć byłem w tamtych czasach
uczniem liceum ogólnokształcącego.
Niemożliwe też, bym „zwalczał opozycję
w stanie wojennym”, jego ogłoszenie
związane było bowiem z przedłużeniem
moich ferii zimowych podczas nauki w
szkole podstawowej. Piszę o tym ze
smutną refleksją, ale nie mogę wykluczyć, iż w rozumieniu ustawodawcy moja edukacja szkolna na wszystkich poziomach stanowiła służbę totalitarnemu
państwu. Prawdopodobnie dlatego, że
można do niej zaliczyć naukę w szkole
oficerskiej w Legionowie ukończoną w
maju 1990 r., właściwie po transformacji ustrojowej, gdy od roku Premierem
RP był Tadeusz Mazowiecki, a Służba
Bezpieczeństwa była po ostatnim stadium likwidacji i przekształcenia w
Urząd Ochrony Państwa.
owyższe wynika z faktu, iż w omawianej ustawie za służbę na rzecz totalitarnego państwa uważa się bycie m.in.
słuchaczem Wyższej Szkoły Oficerskiej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w
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Legionowie i (powstałego po jej przekształceniu) Wydziału Bezpieczeństwa
Państwa Akademii Spraw Wewnętrznych, w której pod koniec lat 80. kształcili się funkcjonariusze nie tylko SB, ale
również innych służb mundurowych, w
tym Milicji.
o jest właśnie mój przypadek. Trzyletnie stacjonarne szkolenie oficerskie rozpocząłem jako bardzo młody milicjant, a po jego zakończeniu i obronie
pracy dyplomowej z zakresu społecznych
uwarunkowań przestępczości nieletnich
jako niespełna 23-letni podporucznik
Milicji powróciłem do macierzystej jednostki WUSW w Siedlcach, gdzie zostałem przyjęty do służby w Policji, w pionie
kryminalnym, z zachowaniem pierwszego stopnia oficerskiego - podkomisarza.
Nigdy nie byłem na etacie SB
Jak widać z przedstawionego przebiegu
mojej służby, w aparacie bezpieczeństwa
PRL nie przepracowałem nawet jednego
dnia, nigdy nie byłem na etacie SB, nie
zgłosiłem też akcesu wstąpienia w szeregi tej formacji. Z tego też względu żadna
komisja weryfikacyjna nie widziała powodu do wzywania mnie przed swoje
oblicze. Zdobyte kwalifikacje oficerskie
od początku wykorzystywałem jedynie w
służbie III RP.
oja droga zawodowa, poczynając od
stanowiska asystenta Wydziału
Kryminalnego Komendy Rejonowej Policji w Siedlcach zajmującego się zwalczaniem pospolitej przestępczości, poprzez
kierownika Zakładu Kynologii Policyjnej
w Sułkowicach, a kończąc na stanowisku naczelnika Wydziału Prezydialnego
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,
przypadła na okres po 1990 roku, w
wolnej demokratycznej Polsce.
easumując, należy podkreślić, iż
awanse oficerskie na stopień: komisarza, nadkomisarza, podinspektora, mł.
inspektora, przez 26 lat służby w Policji
nie byłyby możliwe bez uznania przez
władze wolnej demokratycznej Polski
moich kwalifikacji zawodowych związanych z ukończeniem Wydziału Bezpieczeństwa Państwa Akademii Spraw Wewnętr znych w zakresie Pr awno Administracyjnej Ochrony Porządku Publicznego, który był analogiczny do tego,
jaki kończyli absolwenci Wydziału Porządku Publicznego ASW w Szczytnie,
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którym nikt nie zarzuca służby totalitarnemu państwu w trakcie nauki w szkole
oficerskiej.
en absurd i elementarny brak logiki
zauważył Przewodniczący Sejmowej
Komisji Spraw Wewnętrznych poseł Arkadiusz Czartoryski, który zgłosił poprawkę do tzw. ustawy dezubekizacyjnej
(popartą w imieniu rządu przez Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego), uzasadniając ją następująco:
„(…) chodzi w niej o to, że proponuję pozostawienie w ustawie tylko tych słuchaczy i studentów, którzy faktycznie pełnili
służbę w Służbie Bezpieczeństwa. Pozwala to na wyjęcie spod regulacji ustawowej tych wszystkich, którzy byli w milicji i straży pożarnej (…)
Jak łatwo się domyślić, ani Instytut Pamięci Narodowej (IPN), ani Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA (ZER) nie przejął się tym ustawowym wyłączeniem. O
zaniechaniu jakiegokolwiek sprawdzenia
przebiegu służby przez ZER świadczy
opublikowane na stronie www.zer.gov.pl
następujące oświadczenie: organ emerytalny nie jest uprawniony do weryfikowania okresów służby na rzecz totalitarnego państwa, wskazanych przez IPN
(…)".
To się nazywa przywracanie
sprawiedliwości społecznej
Jest to tym bardziej bulwersujące i
skandaliczne w sytuacji, gdy w kierowanym do mnie piśmie z dnia 01.03.2017
r. Naczelnik Wydziału Udostępniania
IPN stwierdza m.in.: „sporządzając informację o przebiegu służby IPN, nie dokonuje analizy ani nie ocenia, jaki był zakres wykonywanych czynności i zadań
służbowych (…), rozstrzygnięciem władczym o indywidualnych prawach i obowiązkach byłego funkcjonariusza pełniącego służbę na rzecz totalitarnego państwa jest dopiero decyzja właściwego
organu emerytalnego w przedmiocie ponownego ustalenia prawa do świadczenia emerytalnego i jego wysokości (…),
jeśli decyzja organu emerytalnego zostanie zaskarżona, to sąd powszechny rozstrzygnie merytorycznie co do istoty sprawy”. Mam więc do czynienia z dwoma
państwowymi organami przerzucającymi
się odpowiedzialnością, brakiem wnikliwości i rzetelności przy realizacji zapisów przedmiotowej ustawy i odesłaniem
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po merytoryczne rozstrzygnięcie do sądu. Warto przypomnieć, że chodzi o grupę ok. 50 tys. funkcjonariuszy i sprawy
ciągnące się latami. To jest właśnie przywracanie sprawiedliwości społecznej w
ramach niedopuszczalnej w demokratycznych państwach zasady odpowiedzialności zbiorowej.
Coraz częściej wracam pamięcią
do początków mojej służby
o, że większość tych ludzi, szczególnie starszych i schorowanych, ze
względu na skalę problemu żadnej sprawiedliwości nie doczeka, nikogo już nie
interesuje. Oczywiście jest jeszcze kwestia coraz większego wpływu na wolne
sądy Ministra Sprawiedliwości – polityka
PiS, który głosował za przyjęciem tej represyjnej i niekonstytucyjnej ustawy, ale
o tym staram się nie myśleć, wierząc w
sędziowską niezawisłość i prawo do uczciwego procesu.
statnio często patrzę na moje odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi,
Srebrną Odznakę "Zasłużony Policjant",
Medal "Za Długoletnią Służbę", Medal
"Za Zasługi dla Obronności Kraju" – w
związku ze sprawowanym nadzorem nad
problematyką mobilizacyjno-obronną – i
zastanawiam się, jak politycy jedną
ustawą mogli sprowadzić te odznaczenia
państwowe do nic nieznaczących
„blaszek z wstążkami”. Myślę o swoich
wielu wyróżnieniach i nagrodach, w tym
od Ministra Spraw Wewnętrznych za wysoki profesjonalizm, osobiste zaangażowanie oraz wkład pracy w zapewnienie
porządku i bezpieczeństwa podczas turnieju Euro 2012, od Komendanta Głównego Policji za udział w różnych projektach centralnych (Policyjne Centrum Dowodzenia, Kynologiczne Mistrzostwa Policji itp.) za poświęcenie oraz pracę na
rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, ale też o
początkach mojej służby: konfrontacji z
bandytami, rozpoznaniu środowiska
przestępczego, melinach, zasadzkach
przy porzuconych złodziejskich łupach,
ludzkich zwłokach w różnym stadium
rozkładu i nieprawdopodobnym, odbijającym się na zdrowiu stresie.
iorąc to wszystko pod uwagę, słuchając polityków mówiących o nienależnych przywilejach, zastanawiam się, czy
było warto, i pomimo że moje życie roz-
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pada się na kawałki, nie mam wątpliwości, że tak. Te 30 lat trudnej i wymagającej służby na rzecz bezpieczeństwa państwa i jego obywateli to był niesamowity
czas, przeplatany większymi i mniejszymi sukcesami, a czasami dotkliwymi
porażkami. Nikt jednak nie odbierze mi
dumy z oficerskiego stopnia, osiągnięć
zawodowych, a także przekonania, że
uczestniczyłem w czymś ważnym i wyjątkowym
a zakończenie, wracając niejako do
punktu wyjścia, chciałbym podkreślić, iż przedstawiony na moim przykładzie problem dotyczy ponad stu absolwentów WBP ASW będących w analogicznej sytuacji, obecnie starszych oficerów Policji, w większości w stanie spoczynku: ekspertów, naczelników i komendantów jednostek różnego szczebla.
Policjantów, którzy - co jeszcze raz należy zaznaczyć - nigdy nie byli funkcjonariuszami SB, zajmowali się zwalczaniem
pospolitej przestępczości, a w aparacie
bezpieczeństwa PRL nie przepracowali
nawet jednego dnia. Tak właśnie wygląda, przywracanie elementarnej sprawiedliwości społecznej w ramach odpowiedzialności zbiorowej w „demokratycznym
państwie prawnym”.
ie chciałbym, by ten list był odbierany jako forma użalania się nad moim losem
Stanowi on jedynie kolejna próbę dotarcia do opinii publicznej i zmiany jej nastawienia do pozytywnie zweryfikowanych funkcjonariuszy oraz przerwania
narracji o rzekomych „zbrodniarzach i
oprawcach”. Z przykrością stwierdzam,
że niewiele jest na ten temat rozsądnych
wypowiedzi polityków, a także rzetelnych
i obiektywnych programów oraz artykułów prasowych. Pomimo tego, iż ta ustawa niszczy godność i życie wielu porządnych ludzi, prawie nikt nie chce stanąć
w ich obronie przed tym oczywistym bezprawiem, bojąc się zapewne miana
„obrońcy ubeków”.
ten sposób autorzy tzw. ustawy
dezubekizacyjnej i inni przedstawiciele obozu rządzącego skutecznie uniemożliwiają jakąkolwiek rozsądną i merytoryczną dyskusję na ten temat. Chciałem też zwrócić uwagę na fakt, iż źródłem planowanych przez rząd oszczędności jest radykalne obniżenie emerytur
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mundurowych głównie za służbę po
1990 r. w wolnej Polsce funkcjonariuszom, którzy często mieli nic nieznaczące epizody w aparacie bezpieczeństwa
PRL lub, tak jak ja, w ogóle w nim nie
pracowali, natomiast trudno kwestionować (i nikt tego nie robi) ich dorobek
oraz osiągnięcia zawodowe w III RP.
adykalne obniżenie ich świadczeń
emerytalnych, w ramach odpowiedzialności zbiorowej, stanowi niedotrzymanie zobowiązań ze strony Państwa,
przez co zgodnie ze stanowiskiem Sądu
Najwyższego niewątpliwie dochodzi do
naruszenia zasady zaufania do Państwa
i stanowionego prawa. W tej kwestii wypowiedział się też Trybunał Konstytucyjny, który stwierdził, iż każdy funkcjonariusz organów bezpieczeństwa Polski
Ludowej, który został zatrudniony w nowo tworzonych służbach policji bezpieczeństwa, ma w pełni gwarantowane,
równe prawa z powołanymi do tych
służb po raz pierwszy od połowy 1990 r.,
w tym również prawa do korzystania z
uprzywilejowanych zasad zaopatrzenia
emerytalnego. Służba w organach suwerennej Polski po roku 1990 także traktowana jest jednakowo, bez względu na to,
czy dany funkcjonariusz uprzednio pełnił służbę w organach bezpieczeństwa
Polski Ludowej, czy też nie.

R

Tytuł tekstu od Redakcji

Po 30 latach służby w Policji mł. insp.
Tomasz Piechowicz podjął decyzję o
przejściu na zaopatrzenie emerytalne.
Byłemu już Naczelnikowi Wydziału Prezydialnego Kierownictwo Centrum
Szkolenia Policji złożyło podziękowania
za długoletnią współpracę.
Mł. insp. Tomasz Piechowicz realizował
zadania związane z zapewnieniem efektywnej realizacji przedsięwzięć Wydziału
Prezydialnego w obszarze m.in.: obiegu
dokumentów i informacji, legislacji, obsługi prasowej, współpracy międzynarodowej oraz kontroli zarządczej. Pełnił też
funkcję Redaktora naczelnego Kwartalnika Policyjnego – czasopisma wydawanego
przez CSP, a także Pełnomocnika Komendanta ds. kontaktów ze Związkami Zawodowymi Policjantów. Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany za zaangażowanie i
profesjonalizm w wykonywaniu obowiązków służbowych.
Serdecznie dziękujemy mł. insp. Tomaszowi Piechowiczowi za wieloletnią
współpracę. Życzymy wszelkiej pomyślności, niesłabnącego zdrowia, radości życia i
spełnienia marzeń.
Data publikacji: 08.08.2016
http://www.csp.edu.pl/csp/
aktualnosci/3136,Pozegnal-sie-zesluzba.html
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FELIETON Jana Widackiego

POCZET OPRAWCÓW POLSKICH
TYGODNIK „PRZEGLĄD” NR 36, 4-10.09. 2017

Kilku ministrów rządu de nomine Beaty Szydło, co najmniej kilku posłów
PiS i nawet jeden, zdaje się, wicemarszałek Sejmu, uzasadniając słuszność
uchwalonej przez siebie ustawy dezubekizacyjnej, która drastycznie obniża emerytury (także wypracowane już
w III RP) każdemu, kto choć dzień
przesłużył w organach bezpieczeństwa
PRL, mówili, że „oprawcy nie mogą
mieć wyższych emerytur niż ofiary”.
Mądrość tę podchwyciło i rozpowszechniło wielu prawicowych publicystów.
danie to wygląda na prawdziwe,
słuszne i sprawiedliwe. Komuż takie
zdanie się nie spodoba? Któż nie chciałby ukarać oprawców? Któż odważyłby
się powiedzieć, że ofiarom nie należą się
wyższe emerytury niż ich niegdysiejszym
oprawcom? Należą się! Oczywiście. Problem okazuje się jednak nie tylko prawny, moralny, ale przede wszystkim semantyczny. Kogo zaliczyć do oprawców?
Wedle jakich kryteriów?
akładając, że „oprawcą" i
„prześladowcą Narodu Polskiego "
jest ten, komu wedle tej nieszczęsnej
ustawy obniża się renty i emerytury, widzimy, że PiS słowo oprawca rozumie
jednak nieco inaczej, niż określa to zarówno słownik języka polskiego, jak i
przeciętny Polak. Jak? Pokażę to na
przykładach, kreśląc „poczet oprawców
polskich", opisując znane mi z praktyki
adwokackiej przypadki osób zaliczonych
ustawą dezubekizacyjną do tej kategorii.
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Oprawca nr 1.

Pan Kazimierz. Ni gdyś, w latach 60.,
znany piłkarz krakowskiej Wisły, lewo
skrzydłowy napastnik. Wisła - jak wiadomo – była „klubem gwardyjskim", piłkarze byli na etatach milicyjnych (tak
jak w klubach wojskowych na etatach
wojskowych, w klubach górniczych na
etatach w kopalniach itd.). Pan Kazimierz etatowo przypisany był do SB. Widać działacze Wisły chcieli mu się przysłużyć, zaczepili go na etacie w SB, gdzie
były wyższe zaszeregowania niż w MO.
No to się przysłużyli. Zaliczony do
oprawców pan Kazimierz traci dwie trze-

cie swojej, niewysokiej zresztą, emerytury (już raz, za Platformy, mu ją obniżono). Pan Kazimierz w sumie może nie
bardzo by się tym przejął, bo przebywa
w hospicjum i wystawnego trybu życia
nie prowadzi. Jednakże jest mu przykro,
że na koniec; życia uznano go za oprawcę.

Oprawca nr 2.
Pan Józio. Z zawodu był kierowcą. Jeździł w straży pożarnej. Tam dobrego kierowcę wypatrzył jeden z komendantów
milicji. Pana Józia prze niesiono do MO.
To w końcu tak jak straż, ten sam resort. Pan Józio został milicyjnym kierowcą. Naprawdę był świetnym kierowcą,
jako taki wpadł w oko zastępcy komendanta wojewódzkiego ds. SB. Pana Józia
przeniesiono na etat SB. Woził szefa bezpieki. Przez niecałe dwa lata. Potem był
rok 1990. Pan Józio jeździł jako kierowca z dwoma kolejnymi komendantami
wojewódzkimi policji. Potem przeszedł do
CBŚ. Brał udział w rozmaitych akcjach,
w jednej nawet do niego strzelano. W
okresie służby dostawał same nagrody i
wyróżnienia. Niedawno przeszedł na
emeryturę. Dziś ma kłopoty z kręgosłupem i nogami. Pan Józio na mocy ustawy zaliczony został do oprawców. Straci
prawie dwie trzecie nie tak znowu wysokiej emerytury.

Oprawca nr 3.
Pani Jadzia. Jeszcze jako studentka prawa chciała zostać oficerem dochodzeniowo-śledczym. Chciała prowadzić śledztwa kryminalne, Po studiach wstąpiła do
milicji. Gdy ukończyła kurs oficerski, w
jej wydziale nie byio etatu oficerskiego.
Kadry skierowały ją na rok, „na przeczekanie", do wydziału śledczego. Tam etat
oficerski był wolny. Ale wydział śledczy
to była bezpieka. Wszyscy wiedzieli, że
przyszła do tego w y działu tylko na
krótko, nie dali jej więc żadnych spraw
do prowadzenia. Kazali uporządkować
archiwum. Po roku wróciła do milicji. Po
1990 r. awansowała, została naczelnikiem najpierw jednego, potem drugiego
wydziału w komendzie wojewódzkiej. W
wolnej Polsce awansowała aż do stopnia
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inspektora (odpowiednik pułkownika).
Nagradzana, odznaczana, odeszła na
emeryturę. Teraz jako „oprawca" traci
ponad dwie trzecie emerytury. tego, co
wypracowała sobie po 1990 r.

Oprawca nr 4.
Pani Halina. Dziewczyna ze wsi. Zdała
maturę, ukończyła kurs maszynopisania. Po skończeniu kursu wzięła udział
w zawodach maszynistek. Wygrała. Zaproponowano jej pracę maszynistki w
milicji. Przyjęła. Napisała podanie:
„Proszę o zatrudnienie w charakterze
maszynistki w Milicji Obywatelskiej". Był
maj 1989 r. Została przyjęta. Kadry
(wspólne wtedy dla MO i SB) skierowały
ją do wydziału paszportowego. Paszporty
należały do bezpieki. Nie wiem, kiedy i w
jaki sposób „oprawiała", pisząc na maszynie przez rok. W lecie 1990 r. paszporty przeniesiono do wojewodów, bezpiekę zlikwidowano. Pani Halina znalazła się w policji. Pisanie na maszynie
wychodziło z użycia, etaty maszynistek
likwidowano, pani Halina przekwalifikowała się. Odbyła kolejne przeszkolenia,
zdobywała kolejne stopnie, pracowała
jako liniowy policjant. Przeszła na emeryturę. Teraz straci dwie trzecie

Oprawca nr 5.
Pani Maria. Skończyła filologię romańską. W złym czasie. To był PRL. Nie miała talentów pedagogicznych, nie chciała
uczyć w szkole. Trafiła się jej praca w
wydziale techniki komendy wojewódzkiej
MO. Wydział techniki obsługiwał i MO, i
SB. Po 1990 r. ex post zaliczono go do
bezpieki. Po kilku latach PRL upadł, rozwiązano SB, powstał Urząd Ochrony
Państwa. Tam też był wydział techniki.
Panią Marię zatrudniono jako specjalistkę o wysokich kwalifikacjach. Na potrzeby służby nauczyła się dodatkowo arabskiego. Po reorganizacji, kiedy U 0P podzielono na Agencję Wywiadu i Agencję
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pani Maria znalazła się w tej drugiej. Awansowała na kolejne stopnie, była nagradzana i
odznaczana. Gdy dwa lata temu odchodziła na emeryturę, nie przypuszczała,
że zostanie zaliczona do oprawców, a jej
emerytura, wypracowana w U0P i ABW,
z tego powodu zostanie ograniczona do
jednej trzeciej.
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en „poczet oprawców" można ciągnąć
dalej. Ale po co? Dla kontrastu sylwetka pana Janka. Pan Janek skończył
prawo. Już jako student afiszował się
znajomościami w SB. Niektórzy uważali
go za konfidenta, nawet za tajniaka.
Jeszcze na pierwszym roku studiów
wstąpił do PZPR. Po studiach ze względów jak najbardziej ideowych wstąpił do
SB, by ścigać rewizjonistów i reakcję.
Robił to z pasją i nie można odmówić
mu bystrości ani inteligencji. Zajmował
się uczelniami. Miał sukcesy, przełożeni
go doceniali. Szybko awansował. Był jednym z najmłodszych podpułkowników S
B w Polsce. Gdy powstała Solidarność,
pan Janek tworzył w województwie Inspektorat II i stanął na jego czele. Inspektorat II miał za zadanie zwalczać
solidarnościową opozycję. Pan Janek
dwoił się i troił. Miał sukcesy. Gdy w
1990 r. likwidowano SB i ogłoszono weryfikację, nawet do niej nie stanął. Wiedział, że nie ma żadnych szans. Wykorzystując wykształcenie prawnicze i zdobyte jeszcze podczas służby uprawnienia
radcy prawnego, zatrudnił się w dużej
firmie. Nie został zaliczony do oprawców,
pracuje jeszcze, równocześnie pobiera
emeryturę, którą wypracował sobie po
1990 r. Tej emerytury na mocy ustawy
nikt mu nie obniży. Pan Janek nie jest z
urzędu oprawcą. Śmieje się teraz z tych
kolegów, którzy w 1990 r. stawali do weryfikacji. potem tracili zdrowie w służbie
UOP i ABW.
Taka jest ustawa dezubekizacyjna.
Dzieło PiS. Takie prawo, jaka sprawiedliwość. I na odwrót: taka sprawiedliwość, jakie prawo.

Jan Widacki autor felietonu

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 9(89)2017

Felieton syna Władysława

Imprezka kościelno-partyjna

W

imprezie uczestniczyły najważniejsze osoby w kraju. Premier Szydło.
wraz ze swoją świtą, 10 ministrów, poczynając od tego do spraw zgnojenia
emerytów komunistycznych Błaszczaka,
Rafalska, Szyszko od Puszczy Białowieskiej, a na tak zwanych reformatorach
wymiaru sprawiedliwości i obrony zewnętrznej. kończąc. Bym zapomniał, nie
zabrakło marszałków tzw. senatu i sejmu. kończąc. Substytutem, jak to mówioną w filmie „Alternatywy 4” Prezydenta była First. Oczywiście lokal był całkowicie zamknięty i
obstawiony przez
funkcjonariuszy BOR-u wewnątrz i Policji Błaszczaka, na zewnątrz, którymi duchowo dowodziło byłe ciało pedagogiczne
w postaci wiceministra MSWiA. Stąd też
żadna postronna gawiedź nie miała tam
możliwości wstępu. I w tym monecie nasuwa się skądinąd istotne pytanie gdzie
to miało miejsce, co tam tak ciekawego
się działo?. Co było aż tak ważne, aby te
bardzo aktywne politycznie osoby wyskrobały odrobinę tak drogiego czasu na
takie spotkanie. Bym zapomniał dodać,
że w tak znamienitej gromadce nie mogło zabraknąć Wodza Wodzów, osoby
pierwszego planu, wielkiego duchem i
ambicjami (O zgrozo!) Jarosława Kaczyńskiego
odkreślić należy, że wszystkie te znamienite osoby przybyły na tą imprezkę służbowymi limuzynami, każda z
nich, komu to przysługuje, posiadało
odpowiednio uzbrojoną i wyszkoloną obstawę. Gwoli ścisłości dodać należy, że
co prawda wspomnianemu „wielkiemu
wodzowi” nie przysługuje ochrona z BOR
-u ale , ale… są fundusze partyjne i tych
kilka milionów wystarczy aby zatrudnić
byłych „gromowców”, „borowców” itp.
byłych (Tfu!) pomiotów komunistycznych. Oczywiście kasa na fundusz partyjny to też subwencje państwowe na
poszczególne partie polityczne, a w sumie każdy z nas zapłacił, przynajmniej
po części za tę imprezę.
by nie drażnić Szanownych Czytelników innymi wątkami bezmyślności,
raczej nadymanej do granic możliwości
próżności, powiem najkrócej jak tylko
można: to była pierwszy raz odprawiana
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samodzielnie msza święta przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej Tymoteusza Szydło syna premier Szydło.
Pomijając kwestie moralne tychże osób
aby za publiczne pieniądze brylować, jak
by to nie nazywać na prywatnej imprezie
nasuwają się daleko idące wątpliwości
wynikające z uwarunkowań konstytucyjnych: Stosunki między państwem a kościołami są kształtowane na zasadach
poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim
zakresie… (art. 25 Konstytucja RP).
Innym kuriozalnym, a w sumie ośmieszającym całą tę naszą niezawisłość i
suwerenność jako Niepodległej Polski
jest zdjęcie, które obiegło wszelkie możliwe środki publicznego przekazu na, którym prezes, cały ichni rząd i jego wierchówka i wszelkiej maści ministrowie…
klęczy stadnie podczas nabożeństwa. I
taki to wolny Kraj.
Ostatnio, też bardzo religijny i jak on
osobiście uważa siebie za bardzo bogobojnego, senator Bonkowski wypowiedział się szczerze i po katolicku na temat
manifestacji w obronie Sądów. Powiedział m.in: (miało to miejsce w Senacie)
Obserwuję, kto tam chodzi na te demonstracje. Tam chodzą stare upiory bolszewickie, ubeckie wdowy chodzą, oczadzeni chodzą i chodzą jeszcze pożyteczni
idioci, panie Borusewicz,… - Był Pan dla
mnie autorytetem. Chodziłem na demonstracje w Gdańsku, na wszystkie. A
dziś pan się chyba pogubił - zakończył.
Borusewicz odpowiedział Bonkowskiemu: - Panie, którego nazwiska nie wymienię, bo nie mam ochoty. Ja się nie
pogubiłem. Niepotrzebnie pan mnie popierał, bo ja poparcia od takich ludzi jak
pan nie potrzebuję i nie potrzebowałem
Pomijając fakt że ten niby to chrześcijanin z zawodu tapicer był w latach 20062010 i 2014 – 2015 radnym Sejmiku
Województwa pomorskiego, to jest on
członkiem rady Politycznej PIS-u. Domniemywać można, że takiego straganowego obycia i języka nauczył się kiedy to
zajmował się handlem, gastronomią a
nawet produkcją mączki rybnej i pasz. I
takich oto mamy naszych obiektywnych,
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niezawisłych przedstawicieli narodu. To
oni właśnie współtworzą i określają politykę PIS-owskiej nowej zmiany.
le takich oszołomów i pragnących
zaistnieć inaczej nie brakuje i w naszym gronie. W poprzednim artykule
pisałem o chwalebnych postawach naszych Koleżanek i Kolegów, którzy pomimo postawienia ich pod ścianą, tylko
nieliczni zeszmacili się. Jednak rzeczywistość jest bezwzględna.
bulwersowała mnie ostatnio informacja jaką uzyskałem oglądając program ,,Magazyn Śledczy Anity Gargas”.
Była tam relacja Jerzego Frączkowskiego, emerytowanego majora SB
w Gdańsku. To on w latach 70 i 80. rozpracowywał w ramach SB opozycję
w Stoczni Gdańskiej. Obecnie mieszka
w Lęborku. Jak podała prowadząca program, to on dotychczas nie występował
w mediach. Jednak jak sądzę wynika, ta
jego niby to odwaga w głoszeniu i dochodzeniu prawdy, z obecnie istniejącej
możliwości utrzymania emerytury w zamian za … upodlenie się. Namacalnych
dowodów nie posiada, tak na prawdę to
on jedynie widział jakoby dokumenty o
współpracy Leszka W. z czasu kiedy
elektryk odbywał zasadniczą służbę wojskową i współpracował z WSW. Dokumentów tych obecnie nie znaleziono ale
Cenckiewicz już podłapał temat i … ma
już konkretny dowód na teorię współpracy Leszka z SB. Dodać jedynie można, że emerytowany mjr Jerzy Frączkowski – szef Inspektoratu 2 WUSW
w Gdańsku po raz pierwszy zaistniał
medialnie w marcu 1993 r. Do jego
mieszkania wparował UOP i zabezpieczył
2500
stron
dokumentów
na mikrofilmach, w tym ponad 1000
o Wałęsie. Wszystko zostało później
ukradzione. Ponieważ wtedy Jureczkowi
nic nie groziło kolokwialnie mówiąc miał
to w nosie, ale obecnie kiedy to w kontekście obawy utraty emerytury okazuje
się, że … wszelkie chwyty są dozwolone
aby się zeszmacić.
e hieny, sępy (też padlinożercy) w
celu osiągniecia swoich osobistych
sukcesów, a przy okazji politycznych,
nie liczą się z niczym. Zmieniają partie
jak rękawiczki (patrz europoseł - niedoszły prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej). Inny, ale polski poseł, z wyreseto-
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waną przeszłością komunistyczną i prokuratorską szydzi dziś z mównicy poselskiej ze swoich byłych towarzyszy. A obok w tle powieszono krzyż, aby ten u góry czuwał by … nic tym farbowanym lisom złego się nie stało.
en obowiązek opieki, tu na ziemi sutannowi urzędnicy spełniają w sposób wysoce wyrafinowany. Nie tylko naganiają elektorat do głosowania pod
groźbą ekskomuniki, ale również przejmują całkowitą władzę nad, niby to, suwerennym państwem rękoma, tych właśnie popaprańców. Oczywiście nie można uogólniać tego, bowiem są duchowni,
którzy pro publiko bono potrafią głosić
poglądy nie koniecznie budzące uznanie
u uczestników wspomnianej wyżej imprezki.
aleko nie szukając Biskup Pieronek
były sekretarz generalny Episkopatu
Polski, wypowiadając się w sprawie miesięcznic smoleńskich oraz pomników
Lecha Kaczyńskiego, które powstają w
Polsce jak grzyby po deszczu powiedział,
że „kult Lecha Kaczyńskiego” zbliża nas
do…
Korei
Północnej
czy
ZSRR!.
Rosjanie, żeby podlizać
się rządzącym, stawiali pomniki Stalina.
(Był to wywiad dla „Rzeczpospolitej”).
W kwestii „miesięcznic” Jego ocena jest
jednoznaczna: wcale nie chodzi o religię!
– Miesięcznice smoleńskie to czysta polityka. Duchowny podkreśla, że „religia
staje się łatwym instrumentem do manipulacji”– Wkrótce w każdym miasteczku
będzie musiał być pomnik Lecha Kaczyńskiego, jak w ZSRR pomnik Stalina
w dalszej części rozmowy poszedł o krok
dalej. Mówił o portretach Lecha Kaczyńskiego w każdym domu, przed którymi
trzeba będzie się kłaniać, jak w Korei
Północnej. Dodał również, że: Od początku mówiłem, że pochówek na Wawelu
był błędem. Tworzy się kult. Zrobiono
jak zrobiono, ale nie ma sensu nakręcanie tego na większe obroty – stwierdził
bp Tadeusz Pieronek.
myślicie państwo, że będzie miało to
jakiś wpływ na obecną rzeczywistość.
W żadnym przypadku. To bodajże ten
sam biskup powiedział kiedyś o pieskach co to sobie poszczekają, a karawana… i tak będzie w tym przypadku.
Już dziś panieneczka Krysia P. straszy,
że po wakacjach PIS weźmie się

T

D

I

(Ciąg dalszy na stronie 35)

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 9(89)2017

(Ciąg dalszy ze strony 34)

za... cenzurowanie mediów. W kontekście wypowiedzi ministranta od spraw
wewnętrznych Mariusza B.: prezydent
Andrzej Duda nie powinien zawetować
uchwalonych ustaw. - Zmiany domykają
postkomunizm w Polsce, jest pewne, że
od tego momentu w Polsce nie postkomunizm zostanie domknięty, lecz nasza
demokracja.
co słychać w środowisku do nas
zbliżonym ? Jest dobrze. Samopoczucie dobre. Przykład jednego z ważniejszych polityków lewicy Włodka Czarzastego. Ostatnio pochwalił się, że od
1,5 roku … nie pije?! Ot i celebryta! A pij
sobie ile wlezie, nie płać - jak inni - alimentów, niech cię ściga egzekutor
Ziobro. Skoro jawisz się, jak jakaś elita
polityczna pewnej opcji politycznej, to
oczekujemy od Ciebie konkretnych działań, a zwłaszcza programu.
o wyborów tylko dwa lata. A my dalej w rozkroku. Jaszcze raz powtarzam. To że Bronek (emeryt prezydencki) , Borusewicz itp. itd., a nawet drugi
emeryt prezydencki śrubokręt Leszek
niby to stoją po naszej stronie, to wielka
ściema. Oni to robią dla poklasku. Oni
to robią, aby ciemne masy, bo za takich
nas mają, „kupiły to”. Nie dajmy się otumanić. Oni to robią dla kasy.
Platforma Obywatelskie w całym wymiarze głosowało za ustawą w 2010 roku,
aby nam zmniejszyć emerytury. A oni
co!?
Dziś takie dochody mają emeryci – posłowie PO:
 Marcin Święcicki emerytura 8000 zł/
m, dieta poselska, łącznie 32500 zł na
miesiąc,
 Stefek Niesiołowski 5300/18 900 zł.
 Iwona Śledzińska – Katarasińska:
6900/18600 zł,
 Henryka Krzywonos 6300/18500 zł,
 Bożena Szydłowska 3200/17900 zł.
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Ci z PIS-u też sobie nie załują:
 Ryszard Terlecki ma 5300/ 25600 zł,
Jan Szyszko 7000/23500zł,
 Krystyna Pawłowicz 4000/22400 zł,
 Antoni Macierewicz 3000/21900 zł.
Każde z nich dorabia dodatkowo za wykłady, wynajem mieszkań, itp. Święcicki
miesięcznie ma dodatkowy dochód rzędy
13 tys. zł. I jak to się ma do tych z nas,

którzy po wielu latach wiernej służby
otrzymają z dniem 01.10. br. po 800 zł
na rękę miesięcznie i mówi się że jest to
w imię sprawiedliwości społecznej, pytam się czyje sprawiedliwości ??!!.
a zakończenie pozwolę sobie jako
podsumowanie dzisiejszego spotkania z Szanownymi Czytelnikami przedstawić dwa oblicza rzeczywistości funkcjonujące naszych polskich realiach: „W
ciągu całego mego życia widziałem w naszym kraju tylko dwie partie. Partię polską i antypolską, ludzi godnych i ludzi
bez sumienia, tych, którzy pragnęli ojczyzny wolnej i niepodległej, i tych, którzy woleli upadlające obce panowanie".
książę Adam Jerzy Czartoryski
kazuje się jednak, ze w ciągu wielu
lat swojego życia, to ten pan był
"zwolennikiem rozwoju zjednoczonej Polski pod berłem rosyjskim", członkiem
carskiej Rady Państwa i Senatu, a takoż
ministrem spraw zagranicznych Rosji
(1804-1806), przyjacielem i doradcą cara
Aleksandra I przy tworzeniu Królestwa
Kongresowego w 1815 r. oraz prezesem i
członkiem rządu owego marionetkowego
królestwa pod egidą Rosji. Jak widać
nigdy, ale to nigdy to nasze jestestwo na
tym padole ziemskim nie może być jednobarwne. Okazuje się że istnieje nie
tylko biel i czerń, przy czym te najbardziej krańcowe stają się nawet fanatyzmem. Jednak najczęstszą barwą jest
szarość. Te szare masy, które niekiedy
wmanewrowane w meandry polityczne
stają się bezwolnymi narzędziami, bardzo często później stają się ofiarami reform, zmian. Dziś tak sytuacja ma miejsce naszym kraju. Co przyniesie nam
nowy okres, zwłaszcza wybory za dwa
lata, to od nas zależy i tylko na to mamy
wpływ. Wyjaśniajmy, przekonywajmy,
powołujmy się na fakty. Mówmy prawdę.
Przecież nie chodzi nam o profity, nienależne apanaże i przywileje. Chcemy normalności, chociaż czesiowej rzetelnej
zapłaty na nasze poświęcone dla Kraju i
społeczeństwa młode lata. To nic, że już
jesteśmy tymi psami bezzębnymi , lecz
to od nas zależy czy będziemy mieli godne wieczory życia. Nie dawajmy się. Dużo, ale to dużo cierpliwości.
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Koła SEiRP z Kętrzyna i Mrągowa zorganizowały wspólną tygodniową autokarowa wycieczkę do nadmorskiej
miejscowości Rowy k/Ustki połączoną
z pobytem rekreacyjnym i wypoczynkowym jednocześnie w Ośrodku Wypoczynkowym „Bryza.”
o Ośrodka Wypoczynkowego w Rowach przybyliśmy dnia 2017-08-26
tuż przed obiadem po spożyciu, którego
zajęliśmy się rozpakowaniem i zakwaterowaniem w przydzielonych nam pokojach. Po zakwaterowaniu była przerwa
czas wolny do kolacji tj, do godziny
18,00 po kolacji zorganizowano wieczorek zapoznawczy ognisko, pieczenie kiełbasek, wypicie kufelka piwa oraz innych
trunków, śpiewanie pieśni biesiadnych
oraz tańce przy muzyce z krążków.
astępnego dnia pobytu po śniadaniu
zbiórka i wyjście z przewodnikiem
na zwiedzanie miejscowości Rowy, spacer po Słowińskim Parku Narodowym,
po wydmach i brzegiem morza.
Godz.14,00 powrót do ośrodka obiad, po
obiedzie czas wolny na opalanie się na
plaży na morzem lub spacery.
rzeciego dnia pobytu wyjazd grupy
do Ustki gdzie zwiedzaliśmy Bunkry
Blüchera znajdujące się tam muzeum,
port morski, port rybacki, ławeczkę Ireny Kwiatkowskiej i syrenkę. Odbyliśmy
rejs statkiem na otwartym morzu, który
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trwał prawie 1 godzinę, pogoda nam
sprzyjała było ciepło i słonecznie wszyscy byliśmy zadowoleni. Po powrocie
obiad a po jego spożyciu czas wolny na
wyjście na plażę poopalać się lub wykąpać się w morzu.
nia czwartego naszego pobytu po
śniadaniu o godz.9,00 zbiórka przy
autokarze wyjazd grupy do Czołpina
zwiedzanie Słowińskiego Parku Narodowego, wejście na ruchome wydmy, zwiedzanie Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach w jednej i drugiej miejscowości
oglądaliśmy ciekawe przyrodnicze zjawiska oraz ciekawe budynki i przedmioty
w Skansenie Wsi Słowińskiej. Zgodnie z
harmonogramem wycieczki dnia następnego
wyjechaliśmy do miejscowości
Swałowo tam było zwiedzanie Zagrody
Albrechta , Muzeum Wsi Pomorskiej,
zajęcia w domowej produkcji piwa oraz
degustacja. Było pięknie, było co oglądać i podziwiać
znajdujące się tam
przedmioty, oraz odrestaurowane w stylu mur pruski piękne gospodarskie zabudowania. Zaplanowane mieliśmy również zwiedzanie Elektrowni Wodnej Gałęznia wg słów przewodnika, to jedyna w
Europie.
dwiedziliśmy również Dolinę Charloty tzw.Baśniową Krainę Charloty.
Tegoż dnia po kolacji, zorganizowaliśmy
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wieczorek taneczny na którym, była muzyka i śpiew na żywo do nastąpienia obowiązującej godziny ciszy nocnej.
Przedostatni dzień, to dzień wolny dla
całej grupy, to czas na opalanie się ,
spacery nad morzem i inne dowolne zajęcia. Po kolacji cała nasza grupa udałasię do centrum miejscowości Rowy gdzie
w lokalu gastronomicznym portu rybackiego zjedliśmy gorącą rybę i wypiliśmy
po kufelku piwa. Dzień ostatni o godzinie 8,00 śniadanie, pożegnanie się grupy
z kierownikiem Ośrodka Wypoczynkowego oraz pracownikami obsługi, wręczenie
adresu z podziękowaniami i upominków
od naszej grupy za miłą obsługę i dobre
żywienie po tych czynnościach zapakowaliśmy się do autokaru i ruszyliśmy w
drogę powrotną do Mrągowa i Kętrzyna.
Z pełnym szacunkiem i uznaniem dla
Pani Hanny Malinowskiej stwierdzić
można, że nasza wycieczka dająca możliwość wypoczynku oraz zwiedzania sprawiła wszystkim uczestnikom radość i
zadowolenie była prawdziwą integracją
naszych emeryckich środowisk tak z
Mrągowa jak i z Kętrzyna. Poza drobnymi mankamentami, wszyscy jesteśmy z

pobytu i wycieczek oraz zakwaterowania i żywienia nas w Ośrodku Wypoczynkowym
bardzo zadowoleni. Serdeczne podziękowania kieruje do Pani
Hanny Malinowskiej za włożony trud i
wysiłek oraz bezgraniczne zaangażowanie. Prezesom Zarządów Kół SE i RP za
ich dobrą współpracę za rozumienie statutowych celów i zadań. Słowa uznania
i szacunku od wszystkich uczestników
naszej jak powyżej wspomniałem szóstej
wycieczki.
Tekst i foto: Stanisław Żach
Prezes Zarządu Koła SEiRP w Kętrzynie
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Ostatni plener tej jesieni.

T

egoroczny jesienny piknik został
przygotowany 16 września na działce
członków i przyjaciół lidzbarskiego Koła
SEiRP Zeni i Gerarda Wichowskich. Spotkanie członków Koła i ich rodzin intencjonalnie związane było z pożegnaniem
lata. Wzięły w nim udział 23 osoby. Jak
zwykle w tego rodzaju imprezach plenerowych
jest
to
wspólne biesiadowanie przy grillu starych dobrych znajomy ch, k ol eg ów
i
przyjaciół oraz degustacja potraw tych
przygotowanych
wcześniej w domach
oraz
bezpośrednio
na Grillu.
ie wszyscy tak
licznie zgromadzeni na działce koleżanki i koledzy zostali wtajemniczeni
w drugi powód świętowania. Otóż nasza
koleżanka Zenia Wichowska od zaledwie
kilku dni była świeżo upieczoną emerytką. Przeszła na pełną emeryturę po uzyskaniu ustawowego wieku i przepracowaniu 27 lat. Sama zainteresowana również nie była wtajemniczona co jej Towa-

N
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rzystwo na tą okazje przygotowało. Jak
się okazało bardzo miłym zaskoczeniem
dla Zeni było kiedy wręczano jej okazjonalny certyfikat z życzeniami i gratulacjami oraz kubek z okolicznościowymi
treściami. Osoby uczestniczące w pikniku chóralne odśpiewały koleżance „100
Lat” na dalszą część życia-na emeryturze. Spotkanie rozpoczęło się o
godzinie
13.00.Pogoda
była piękna,co spowodowało, że zabawa zakończyła się dopiero po godzinie 22.00. Głównymi
organizatorami opisanego przedsięwzięcia byli
Zenia i Gerard Wichowscy,Iwona i Darek Balińscy
przy
mniejszym
udziale
pozostałych
członków zarządu Koła i
komisji rewizyjnej
Wszystkim osobom, które były zaangażowane w
przygotowanie spotkania integracyjnego
oraz uczestnikom zarząd Koła SEiRP
wyraża serdeczne podziękowanie.
Tekst i zdjęcia
Elżbieta i Lucjan Fiedorowicz
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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:
Na ostatnim posiedzeniu ZW SEiRP w Olsztynie zatwierdzono dokooptowanie nowych członków Prezydium Zarządu Wojewódzkiego powierzając im funkcje koordynatorów działań antyrepresyjnych związanych z wejściem w życie najnowszej
ustawy dezubekizacyjnej.


Kol. Marek Osik pełni funkcję koordynatora obejmującą Warmię i Mazury
Kontakt: tel. 723 393 030, e-mail: osik.marek@wp.pl



Kol. Andrzej Leszczyński, obejmuje swoim działaniem miasto Olsztyn.
Kontakt: tel. 605 549 346, e-mail: jedrusle@tlen.pl

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: Czarna kartka w kalendarzu
Strona IV: Aleksander Kozlowicz
Honorowy Przewodniczący GKR, prezes Koła SEiRP w Elblągu
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Redaguje: Jerzy K. Kowalewicz
Archiwum OBI znajduje się na stronie: http://spoti.pl/katalog/1?Keywords_u=zwseirp&x=0&y=0
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