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Spis treści miesięcznika
6. List do dyr. ZER MSWiA
– Antoni Duda
8. List do represjonowanych
– Andrzej Rozenek
9. List do Prezesa ZG SEiRP
– Małgorzata Zdrodowska
11. Wygrali, a nie dostają zwrotu spodziewanych sum
– Leszek Kostrzewski
12. Nie wydane orzeczenie przez Przyłębską
– Leszek Kostrzewski
14. Milczenie Przyłębskiej
– Leszek Kostrzewski
15. Sic transit gloria mundis
– Marcin Szymański
17. Jak i kiedy pisać do Strasburga?
– Komisja Prawna FSSM RP
19. Apostazja
– Magdalena Warchoła
20. Do przyjaciół policjantów
– Piotr Niemczyk
22. Podwyżki dla policjantów
– Katarzyna Witwicka
24. Mit założycielski ustaw represyjnych
– Marian Szłapa
25. Pisanie na temat
– Mieczysław Malicki
25. Nekrolog. Zofia Olejniczak, Janusz Fibig, Adam
Jerzy Wiśniewski, Stanisław Wiszniewski,
Witold Mocarski

Do Redakcji

I

m dłużej trwa pandemia
tym rzadziej mamy okazję
i szanse publikowania
działalności Kół SEiRP. Obawy
przed zachorowaniem są na
tyle silne i coraz bardziej
wzmacniane „liczbami” zgonów, przykładami zaniedbań,
wynaturzeń i bałaganu w
opiece nad chorymi. Pozostajemy w domach rezygnując z
jakiejkolwiek działalności społecznej i z wszystkiego co wiąże się z koniecznością wyjścia
„na dwór”, czy „na pole” - jak
się mówi na południu Polski.
Dlatego też podziwiać
należy determinację kobiet,
niemal codziennie protestujących na ulicach polskich
miast przeciwko próbom prze-

26. To jest wojna!
– Jan Widacki
27. Użytkowanie wieczyste w czasie pandemii
– Leszek Kostrzewski
29. Abonament RTV, jak płacić
– Leszek Kostrzewski
31. Wróg, przyjaciel, partner biznesowy
– Bohdan Makowski
33. Zakupy w sklepach zagranicznych – Justyna Sobolak
35. Prawa i obowiązki w kwarantannie
– Waldemar Paś, Piotr Winnicki
35. Mamy prawo do reklamacji
– Zenon Królik
37. Giżycczanin też potrafi.
- Bohdan Makowski
38. „Sanatoryjne życie w konwencji obyczajowej”
– Aneta Wybieralska
39. Cycate cytaty. „To nie Ameryka!”
– Aneta Wybieralska
40. „Wiekopomne dzieła prezesa”
– Janusz Maciej Jastrzębski
41. „Kołtuny”
– Janusz Maciej Jastrzębski
43. Nekrolog. Ryszard Górski

tworzenia ich w inkubatory, w
maszynki do rodzenia wszystkiego, także najpotworniejszego, co nie będzie mogło samodzielnie egzystować, czy
umrzeć w 15 minut po urodzeniu.
Bardzo bolesna dla byłych policjantów, jest coraz
bardziej pogarszająca się opinia o ich działaniach ulicznych . Zła atmosfera wokół
policji tworzy się przy pacyfikowaniu protestów Strajku
Kobiet. Pacyfikowaniu coraz
bardziej brutalnym i prowokowaniu demonstrantów do
„naruszania cielesności policjanta”. Nie polepszyło opinii
ujawnienie się policjantów po
cywilnemu z pałkami w garściach okładających członków
zgromadzeń. Nikt nie wierzy,
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że działania te wypływają z
przekonań policjantów występujących w „szyku zwartym”.
Mają takie rozkazy. Są także
odpowiednio motywowani pieniężnie i awansowo. Jednym
słowem żyją dniem dzisiejszym nie patrząc w przyszłość
swoją i swoich rodzin. Bardzo
dosadnie wyrażona jest opinia
o policji i policjantach na portalu Krytyka Polityczna.
Docierają do Redakcji
informacje o wzroście zgonów
wśród emerytów policyjnych i
ich rodzin. Powodem zgonów
nie zawsze jest covid-19, ale
także tzw. „choroby towarzyszące”. Rezygnuje się z pójścia
do szpitala z obawy przez zakażeniem „wirusem”.
Jerzy K. Kowalewicz

Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XII, nr 11(127)2020 r.

Szanowni Państwo!
Czytelnicy OBI i sympatycy SEiRP
Życzymy Wszystkim Wam
by wśród prezezntów od Mikołaja
znalazło się lekarstwo na wszelkie
Wasze i Nasze bolączki i szczepionka
na pandemicznego wirusa.
Życzymy by czas Świąteczny
stał się cezurą po której nastaną lepsze,
pogodniejsze dni
Dla Was i Waszych Rodzin!
Wszystkiego najzdrowszego!
Redakcja OBI
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Szanowne Koleżanki i Koledzy! Represjonowani!

Z

wracam się do Was w kolejną miesięcznicę uchwalenia
zbrodniczej ustawy represyjnej. Nieodwracalne jej skutki
to 61 ofiar śmiertelnych
(samobójstwa, zawały, udary,
odstawienie leków, a nawet odstawienie pożywienia); oraz około
1500 osób, które zmarły wskutek
upływu czasu, nie doczekawszy
sprawiedliwości. Staram się o tym
przypominać za każdym razem,
gdy tylko jest to możliwe. Niestety
mam wrażenie, że o skutkach
ustawy represyjnej, o tej wielkiej
niegodziwości jakiej dopuścili się
rządzący, mówi się coraz rzadziej
i coraz ciszej. Postanowiłem, że
będę korzystając z moich zasięgów w social mediach, od czasu
do czasu oddawał Wam głos.
Chciałbym, żeby osoby bezpośrednio pokrzywdzone ustawą
mogły opowiedzieć o tym, co je
spotkało.
Na początek wybrałem jeden z
listów, który nie jest szczególnie
drastyczny. To typowy przypadek,
jakich znam tysiące.
Pani Halina z Gdyni napisała:
"Pracowałam w Elblągu w sekretariacie komendanta, potem w
ZOMO - prewencja - wszystkie
prace były zajęciami biurowymi.
W latach 1987-89, dokładnie 2
lata i 4 miesiące w wydziale paszportów, gdy paszporty każdy obywatel dostawał do domu, a dokumenty były przygotowywane do
przekazania do Urzędu Miejskiego. Zwolnień nie mogłam brać, z 3

-letnim dzieckiem z zapaleniem
płuc musiałam być w pracy. Oddawałam swój czas kosztem dzieci, które niejednokrotnie musiały
być u znajomych. Chyba zasłużyłam na godne uszanowanie mnie i
mojej pracy?”
Te 2 lata i 4 miesiące spowodowały, że w 2009 r. obniżono mi emeryturę o ok. 500 zł, a w 2016 znowu o ok. 500 zł. Zabrano mi również dodatek 15% z tyt. II grupy
inwalidzkiej. Odwołanie w toku.
Niedawno dostałam odpowiedź z
warszawskiego sądu, że sprawa
została zawieszona do czasu rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny.
Do tej pory prowadziłam jednoosobową działalność gospodarczą,
usługową. Nie miałam większych
problemów finansowych. W chwili
obecnej, ze względu na COVID,
zmuszona byłam działalność zawiesić. Moja obecna emerytura to
1659 zł. netto. Pierwszy raz napisałam pismo o zapomogę, skończyły mi się oszczędności. Nie
muszę wyliczać jakie są opłaty
miesięczne. Pytanie - jak sobie
dalej radzić? Za dużo by umrzeć,
za mało by żyć. Mam 70 lat, takich jak ja jest dużo.
Wysyłam ten list, by mógł Pan go
wykorzystać w swoich judymowskich przemówieniach i walce o
nas emerytów. Mam dwie córki,
które mieszkają w Anglii, wyjechały za chlebem. Czy mogą pomóc? Może tak, a może nie. Tam
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też walczą o swoje rodziny .”
Tak się składa, że moje comiesięczne listy do Was często kończą się apelem. I tym razem mam
do Was wielką prośbę. Zostały już
tylko godziny (głosowanie trwa do
wtorku 17 listopada do 22:00),
żeby wesprzeć naszą Koleżankę
Ewę Macek, która walczy w plebiscycie Dziennika Zachodniego
"100 Wpływowych Kobiet Woj.
Śląskiego". Ewa od samego początku z wielkim poświęceniem
walczy o przywrócenie emerytur
mundurowych. Jest wulkanem
energii i przykładem osoby, która
bez wahania poświęca się dla innych. Dziś każdy z nas może okazać jej wsparcie.
Wystarczy wysyłać SMS na nr
telefonu 72355 o treści:
KDZ.48 w terminie do 17 listopada 2020 r. do godz. 22:00.
Koszt jednego SMS-a to 2,46 zł
z VAT.
Jeśli każdy/każda z nas wyśle
choćby jednego SMS-a, Ewa wygra ten plebiscyt. Pokażmy naszą
jedność i wolę walki!
Życzę Wam dużo zdrowia!
Wasz Andrzej Rozenek
Warszawa, 16 listopada 2020 r.
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P

owyżej prezentuję Państwu odpowiedź jakiej udzieliła Pani Małgorzata Zdrodowska – Dyrektor ZER
MSWiA na pismo Prezesa ZG SEiRP Antoniego Dudy z 26 października 2020 roku, L. dz - Zg 78/2020.
Niby obydwa pisma zostały sporządzone w obowiązującym języku polskim, jednak wygląda na to, że albo

my nie rozumiemy co ma nam do przekazania Pani Dyrektor, albo Pani Dyrektor nie przeczytała naszego pisma.
Pani Dyrektor informuje nas, że klienci ZER są zadowoleni i z infolinii i z możliwości zadawania pytań drogą emailową, chociaż pytaliśmy o możliwość przywrócenia bezpośrednich kontaktów telefonicznych dla tych osób które
nie korzystają z Internetu i mają trudności z uzyskaniem informacji na nurtujące ich wątpliwości z całodobowej infolinii. W dodatku Pani Dyrektor oczekuje że uznamy przekazane informacje za wystarczające, chociaż całkowicie
pominęła pozostałe bardzo ważne kwestie merytoryczne podniesione w piśmie Prezesa ZG SEiRP dotyczące obstrukcyjnych zachowań ZER MSWiA w procesach sądowych. W zaistniałej sytuacji uprzejmie proszę o poinformowanie ZG SEiRP czy opieka ZER MSWiA jest tak wspaniała jak samopoczucie i dowcip Pani Dyrektor i czy brak
bezpośrednich kontaktów telefonicznych

satysfakcjonuje wszystkich zainteresowanych. Przekazane informacje

wykorzystamy dalszych kontaktach z ZER MSWiA.

Jan Gaładyk
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Dezubekizacja

Wygrali z dezubekizacją,
nie dostają zwrotu spodziewanych sum
https://wyborcza.pl/7,75398,26389964,emeryci-ktorzy-wygrali-z-dezubekizacja-nie-dostana-calych.html

Sądy nakazały przywrócenie pełnej emerytury już 500 funkcjonariuszom. Ci nie odzyskają jednak wszystkich pieniędzy, na jakie
liczyli.W sądach jest obecnie 24 tys. spraw o zaniżenie emerytury w wyniku ustawy dezubekizacyjnej
Leszek Kostrzewski

W

2017 r. pod tym hasłem PiS drastycznie
obciął
emerytury
i renty byłym funkcjonariuszom
milicji i SB. Wystarczyło, by któryś z nich choć jeden dzień służył
w "organach państwa totalitarnego", jak określono PRL. Za takie
"organy" uznano nie tylko komunistyczny kontrwywiad i wywiad,
ale też szkoły oficerskie, Biuro
Ochrony Rządu, struktury administracyjne MSW, służby techniczne, a nawet biuro PESEL,
które podlegało Służbie Bezpieczeństwa.
Większość poszkodowanych odwołała się do sądu. Okazuje się, że już 500 osób wygrało
w I instancji, a kilkanaście kolejnych ma już w rękach wyrok prawomocny (bo wygrali w apelacji,
albo MSWiA nie widząc szans na
wygraną po prostu apelacji nie
złożył).
Wyrównanie bez odsetek
Pierwszym, który wygrał w sądzie
był Augustyn Skitek, funkcjonariusz SB, który współpracował w
latach 80. w Gorzowie z podziemną „Solidarnością” i Kościołem.
Wynosił tajne dokumenty bezpieki. Razem z dwoma kolegami
przekazywał osobiście kapelanowi
gorzowskiej „Solidarności” ks.
Witoldowi Andrzejewskiemu informacje o planowanych akcjach
bezpieki przeciw członkom „S” i
niewygodnym duszpasterzom.
Dzięki niemu udało się uniknąć
aresztowania wielu opozycjonistów.
Na mocy wyroku Sądu
Okręgowego Wydział Ubezpieczeń
Społecznych w Warszawie, Zakład Emerytalny MSWiA przywrócił byłemu funkcjonariuszowi SB
pełną emeryturę i zapłacił wyrównanie za 18 miesięcy, w których
jego świadczenie było zmniejszone. Jednak decyzją MSWiA nie
dostał ani złotówki odsetek za
bezprawnie zmniejszoną emerytu-

rę. - Skoro obniżyli mi emeryturę
z naruszeniem prawa, to wydaje
się, że powinni wypłacić wyrównanie z odsetkami. To byłaby jakaś forma sprawiedliwości. Powiedziano mi jednak, że zarówno
ja, jak i inni, którzy wygrają w
sądzie, odsetek nie dostaniemy mówi nam Skitek.
Co o odsetkach mówią przepisy
Tomasz Oklejak, naczelnik Wydziału Spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy w Biurze Rzecznika
Praw Obywatelskich przyznaje, że
teoretycznie po uprawomocnieniu
się korzystnego wyroku funkcjonariusze mogą zwrócić się do organu rentowego z roszczeniem o
zapłatę odsetek, a jeśli to nic nie
da, walczyć o odsetki w sądzie.
- Jednak trudno będzie
wygrać - mówi Oklejak i dodaje: Zgodnie z przepisami w postępowaniu przed sądem musi zostać
jednoznacznie wykazana wina
organu rentowego. A więc Zakład
Emerytalno-Rentowy MSWiA jest
zobowiązany - co potwierdził Sąd
Apelacyjny w Warszawie - do zapłaty odsetek jedynie w sytuacji,
gdy sam przekroczy termin do
ustalenia prawa do świadczenia
lub terminu wypłaty świadczeń.
Odsetek nie musi
jednak płacić, gdy opóźnienie w przyznaniu lub
wypłacie
świadczenia
jest następstwem okoliczności, za które Zakład nie ponosi odpowiedzialności. Niestety,
decyzje w sprawie dezubekizacji zostały wydane
na podstawie informacji
IPN o przebiegu służby,
którą ZER MSWiA był
związany. Oznacza to,
że w toku postępowania
przed organem rentowym organ ten nie miał
żadnych możliwości dokonywania ustaleń faktycznych ani wyjaśnia-
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nia okoliczności związanych z
wydaną przez Instytut Pamięci
Narodowej informacją o przebiegu
służby. Wydaje się więc, że w
p r z y p a d k u o s ó b o b ję t y c h
„dezubekizacją” dochodzenie zaległych odsetek - aczkolwiek teoretycznie możliwie - praktycznie
jest raczej mało skuteczne - kończy Tomasz Oklejak.
Kolejne wygrane lada dzień
Tymczasem w najbliższym czasie
będzie przybywać funkcjonariuszy odzyskujących pełne świadczenia.
Wszystko za sprawą przełomowej uchwały Sądu Najwyższego z 16 września. Sąd orzekł,
że "dezubekizacja" nie może opierać się na zbiorowej odpowiedzialności i że każdemu, komu obcięto
świadczenia, trzeba udowodnić,
że łamał prawo i np. prześladował
opozycję lub Kościół.
Po tej uchwale sądy powszechne już w kilkudziesięciu
sprawach - powołując się na Sąd
Najwyższy - zażądały "pod rygorem negatywnych skutków procesowych” dowodów od Zakładu
Emerytalnego MSWiA, że dany
funkcjonariusz, którego dotknęła
opresyjna ustawa, łamał prawa
człowieka. Jeśli Zakład ich nie
przedstawi w ciągu 14-30 dni,
przegra proces.
Leszek Kostrzewski
12 11.2020 r.
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Dezubekizacja

Protest byłych funkcjonariuszy, którym obcięto emerytury w ramach ustawy dezubekizacyjnej, Trybunał Konstytucyjny, Warszawa 18.08.2020. (Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta)
Dezubekizacja czeka na rozstrzygnięcie już blisko trzy lata. W
oczekiwaniu na wyrok zmarło 1500 osób. Większość sędziów TK
uważa, że PiS złamał prawo, dlatego Julia Przyłębska postanowiła
orzeczenia nie ogłaszać.
Leszek Kostrzewski

C

hoć rozprawa w sprawie
dezubekizacji jest już zakończona – wszystkie strony przesłuchane, wnioski rozpatrzone – i nie pozostaje nic innego, jak orzeczenie ogłosić, to Julia
Przyłębska nie zamierza tego zrobić ani w tym roku, ani w najbliższej przyszłości. Dlaczego? Zapytaliśmy ją o to.
Odpowiedzi nie dostaliśmy.
Dezubekizacja.
Nie będzie wyroku i już
Ustawa w Trybunale jest od lutego 2018 r. Prezes Julia Przyłębska od razu wyznaczyła się na
przewodniczącą składu orzekającego, ale przez dwa lata nie podała nawet terminu rozprawy.
Gdy w końcu wyznaczyła
termin, zaczęła przeciągać sprawę, jak tylko się da. Kilkakrotnie
przesuwała terminy. W końcu
jednak na początku października
2020 r. oświadczyła, że zamyka
postępowanie, bo Trybunał ma

już dostateczną wiedzę, aby sprawę rozstrzygnąć. Wydanie orzeczenia pani prezes wyznaczyła na
13 października. Orzeczenia nie
ma jednak do tej pory. Ba, nie ma
nawet wyznaczonego nowego terminu.
Powód? Orzeczenie będzie
wydawał cały skład Trybunału. A
to powoduje, że Przyłębska nie
ma pewności, czy jej zdanie zostanie uznane przez większość.
Z nieoficjalnych informacji wynika, że jest w konflikcie m.in ze
swoim zastępcą Mariuszem Muszyńskim, który jest zwolennikiem pewnego złagodzenia przepisów dezubekizacyjnych.
Przyłębska ma też problem
z innymi sędziami TK. Niezależną
politycznie postawę prezentuje
Leon Kieres, a także sędziowie już
z nadania PiS, tacy jak Piotr
Pszczółkowski czy Jarosław Wyrembak. Według naszych informacji także inni sędziowie mają
już dość Przyłębskiej.

Zarzucają jej m.in. manipulacje
przy składach sędziowskich.
Sprawa RPO Adama Bodnara
w tempie ekspresowym
Oczywiście można powiedzieć, że
powodem zwłoki w sprawie dezubekizacji jest pandemia i wzrost
zakażeń.
Tyle że jednocześnie Przyłębska w ekspresowym tempie
rozpatruje ustawę, która ma doprowadzić do usunięcia z urzędu
rzecznika praw obywatelskich
Adama Bodnara często krytykującego PiS.
Grupa posłów PiS, z obecnym ministrem nauki i edukacji
Przemysławem Czarnkiem na
czele, wysłała wniosek do TK w
sprawie RPO 15 września, a już 2
grudnia Przyłębska ma ogłosić, że
Bodnar dalej urzędu sprawować
nie może.
Przyłębska nie boi się, że w
tej sprawie przegra, bo zamiast w
pełnym składzie orzeczenie będzie
wydawać tylko pięcioro sędziów.
Kto? Sama Przyłębska i dobranych przez nią czterech sędziów,
którzy są jej wierni, m.in były
poseł PiS Stanisław Piotrowicz.
(Ciąg dalszy na stronie 12)

https://wyborcza.pl/7,75398,26502922,julia-przylebska-postanowila-nie-wydawac-orzeczenia-w-sprawie.html
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Ustawa dezubekizacyjna.
40 tys. osób wciąż czeka
Dezubekizacja to sztandarowa
ustawa obecnej władzy.
W 2017 r. pod tym hasłem PiS
d r a s t y c z n i e
o b ciął emerytury i renty byłym
funkcjonariuszom milicji i SB.
Wystarczyło, by któryś z nich
choć jeden dzień służył w
"organach państwa totalitarnego",
jak określono PRL. Za takie
"organy" uznano nie tylko komunistyczny kontrwywiad i wywiad,
ale też szkoły oficerskie, Biuro
Ochrony Rządu, struktury administracyjne MSW, służby techniczne, a nawet biuro PESEL,
które podlegało Służbie Bezpieczeństwa. Na wyrok TK czeka 40
tys. osób, w tym nie tylko funkcjonariusze, ale też 8 tys. wdów i
dzieci pobierających po bliskich
rentę rodzinną.
Nadzieję poszkodowanym
dał Sąd Najwyższy, który 16
września 2020 r. orzekł,
że "dezubekizacja" nie może opierać się na zbiorowej odpowiedzialności i że każdemu, komu obcięto
świadczenia, trzeba udowodnić,
że łamał prawo i np. prześladował
opozycję lub Kościół.
Syn za ojca
Po uchwaleniu przez PiS ustawy
dezubekizacyjnej zmniejszającej
emerytury funkcjonariuszom nawet do emerytury minimalnej
(dziś to ok. 1000 zł netto) pokrzywdzeni masowo odwoływali
się do sądu. Obecnie na rozstrzygnięcie w procesach czeka 25 tys.
osób.
Przeciąganie sprawy powoduje, że sądy coraz częściej muszą zawieszać postępowanie z
uwagi na śmierć skarżących się
funkcjonariuszy. – Z zebranych
przez nas danych wynika, że
zmarło już 1500 osób, które wystąpiły na drogę sądową, a przez
opieszałość Trybunału nie doczekało sprawiedliwości – mówi Zdzisław Czarnecki, szef Federacji
Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. – To nie znaczy, że
wszystkie sprawy są automatycznie zawieszane. W wielu bowiem
przypadkach do sprawy przystępuje rodzina zmarłego. Oczywiście dorosły syn czy córka nie
dostaną emerytury po ojcu, ale
mogą domagać się odszkodowania za czas, kiedy świadczenie
ojca było w wyniku dezubekizacji

zmniejszone. Sami jako Federacja
namawiamy na naszej stronie
internetowej, aby rodziny przystępowały do spraw.
Kiedy TK
musi wydać orzeczenie?
Co mówią na ten temat przepisy?
Tomasz Oklejak, naczelnik Wydziału Spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy w Biurze Rzecznika
Praw Obywatelskich, odpowiada
"Wyborczej":
Zgodnie z art. 100 ustawy
z 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed
Trybunałem Konstytucyjnym
przewodniczący składu orzekającego zamyka rozprawę, gdy Trybunał uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną. Zgodnie natomiast z art. 105 i 106 ww. ustawy
Trybunał wydaje orzeczenie po
niejawnej naradzie sędziów składu orzekającego i głosowaniu.
Przepisy ustawy o Trybunale Konstytucyjnym nie regulują
terminu ogłoszenia wyroku, co
oznacza, że zgodnie z art. 36 zastosowanie znajdują przepisy
ustawy z 17 listopada 1964 r. –
Kodeks postępowania cywilnego.
Zgodnie z nim ogłoszenie wyroku
powinno nastąpić na posiedzeniu,
na którym zamknięto rozprawę.
Postanowieniem wydanym niezwłocznie po zamknięciu rozprawy sąd może odroczyć ogłoszenie
wyroku na oznaczony termin
przypadający nie później niż dwa
tygodnie po dniu zamknięcia rozprawy. Jeżeli sprawa jest szczególnie zawiła, materiał sprawy
jest szczególnie obszerny lub sąd
jest znacznie obciążony czynnościami w innych sprawach, termin ten wyjątkowo może wynosić
miesiąc po dniu zamknięcia roz-

prawy.
Pragnę także zauważyć, że
zgodnie z art. 225 kpc w zw. z
art. 36 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym TK może
zamkniętą rozprawę otworzyć na
nowo. Otwarcie rozprawy następuje, gdy po zamknięciu rozprawy ujawniły się istotne okoliczności. Może to być np. wynikiem
narady sędziowskiej lub postępowania dowodowego, a także spowodowane koniecznością dochowania gwarancji.
Dezubekizacja przed sądem.
500 osób wygrało
Nie wszystkie sądy czekają za
rozstrzygnięcie Trybunału. –
Zgodnie bowiem z prawem sędziowie, jeśli uznają to za zasadne,
mogą wydać wyrok bez czekania
na Trybunał. I niektóre to robią –
mówi Oklejak.
Dzięki temu już 500 osób
wygrało przywrócenie pełnej emerytury w sądach. Wygranych jest
coraz więcej po wyroku Sądu Najwyższego. Niektóre sądy przy wydaniu wyroku uwzględniają już
stanowisko SN i nakazują MSWiA
oraz IPN-owi dostarczenie dowodów, że dany funkcjonariusz łamał prawo. Takie żądania wystosowały sądy m.in. w Warszawie,
Katowicach, Łodzi, Bielsku-Białej,
Zamościu, Piotrkowie Trybunalskim.

Leszek Kostrzewski
12 listopada 2020

Sędzia Julia Przyłębska, prezes TK z nadania partii rządzącej. Warszawa, 8
marca 2016 (Fot . Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta)
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Milczenie Przyłębskiej

Dlaczego Przyłębska milczy? Mamy do czynienia ze świadomym naruszaniem norm konstytucyjnych - Polityka - Wiadomości z kraju i ze świata - Dziennik.pl - Wydarzenia i Fakty - Dziennik.pl
Mamy do czynienia ze świadomym naruszaniem norm konstytucyjnych przez konstytucyjne organy państwa – mówią eksperci.
Co może mieć finansowe konsekwencje dla Skarbu Państwa - pisze "Dziennika Gazeta Prawna
Paulina Nowosielska

N

ajpierw było przekładanie
rozpatrzenia konstytucyjności tzw. ustawy dezubekizacyjn
ej, potem odwołanie terminu
ogłoszenia orzeczenia. Na kiedy?
Nie wiadomo, mimo że prezes
Julia Przyłębska na ostatnim pos ie d z e n iu TK s t wie r d z ił a :
„Trybunał Konstytucyjny uznaje
sprawę za dostatecznie wyjaśnioną do wydania orzeczenia”. Pytana o nowy termin milczy. Zwłoka
w działaniu konstytucyjnych organów rodzi jednak konsekwencje.
‒ TK narusza dziś ustawę zasadniczą poprzez zaniechanie w zakresie orzeczenia – ocenia prof.
Mirosław Wyrzykowski, konstytucjonalista, były sędzia trybunału. – Moje doświadczenie w TK
dowodzi, że jest zawsze możliwość, aby sprawę rozstrzygnąć w
sensownym terminie. Zależy to
wyłącznie od sędziego sprawozdawcy i przewodniczącego składu, który wyznacza termin narady i rozprawy – mówi. I dodaje, że
TK wprowadził w pułapkę sądy
powszechne, które z jednej strony
czekają na orzeczenie, z drugiej
są związane art. 45 konstytucji.
Stanowi on, że każdy ma prawo
do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez niezależny i
niezawisły sąd. W tym przypadku
sędziowie mają nie tyle prawo, co
obowiązek procedować.
Marek Ast, poseł PiS, który sprawozdawał tzw. ustawę dezubekizacyjną przed trybunałem, przyznaje: nie mam pojęcia, dlaczego TK milczy.
Sytuacja dla polityków obozu władzy jest dziś wyraźnie kłopotliwa. ‒ Sądy są niezawisłe.
Nikt nie odbiera im prawa wydawania wyroków w oparciu o zasadę rozproszonej kontroli konstytucyjności ustaw – mówią inni pytani przez nas posłowie PiS. Co jest

zaskakujące, bo niedawno uważali takie działania sędziów za
wątpliwe i jak mantrę powtarzali:
trzeba czekać na trybunał.
Sprawa ma też wątek finansowy.
Decyzja o obniżeniu rent i emerytur dotknęła kilkadziesiąt tysięcy
osób. Z szacunków MSWiA wynika, że łączna kwota, o którą
zmniejszyły się świadczenia wypłacone osobom objętym ustawą,
wynosi ok. 2 mld zł. Zapadło też
przynajmniej kilkanaście prawomocnych wyroków, których efektem była zmiana decyzji organu
emerytalnego tak, by naliczyć
świadczenie z pominięciem zapisów ustawy z 2016 r.
‒ To są na razie pojedyncze wyroki, spłata należności rozkłada się
w czasie – mówi Ast, który liczy
na uzasadnienie decyzji TK. –
Szczególnie jeśli chodzi o te osoby,
które były pozytywnie zweryfikowane i znaczną część służby odbyły w wolnej Polsce. Umotywowanie orzeczenia będzie ważne
dla ustawodawcy w kontekście
ewentualnych dalszych działań
nad ustawą.
Ustawą, która budzi wątpliwości
konstytucyjne, a których nie potrafi rozstrzygnąć TK. Jakie wyjście ma trybunał? ‒ Oczywiście,
wydać orzeczenie – mówi dr hab.
Ryszard Balicki, konstytucjonalista. ‒ TK nigdy nie był sądem,
który procedował szybko. Sprawy, jakie tam trafiają, wymagają
namysłu, analizy. Ale nie pamiętam sytuacji, kiedy po wyjaśnieniu problemu nie zapadała decyzja.
– Gdyby TK uznał, że działania
podjęte na skutek ustawy są niezgodne z konstytucją, rodziłoby to
skutki odszkodowawcze dla Skarbu Państwa. Ale co do ewentualnej zwłoki działania TK i dalszych
odszkodowań, to należałoby się
zastanowić, w którym momencie
przeciąganie wydania orzeczenia

- 13 -

wyczerpuje znamiona art. 77 konstytucji (każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została
mu wyrządzona przez niezgodne
z prawem działanie organu władzy publicznej) – ocenia prof. Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista. I, co podkreśla, jest ostrożny w wydaniu jednoznacznej oceny. ‒ TK decyduje, kiedy uznaje
sprawę za dojrzałą do orzeczenia.
Być może wypowiedź pani prezes
była przedwczesna.
We wczorajszym numerze DGP
pisaliśmy o wstrzymaniu publikacji ustawy przyznającej dodatek w
wysokości 100 proc. podstawy
wynagrodzenia pracownikom
służby zdrowia pracującym z chorymi i podejrzewanymi o zachorowanie na COVID-19. Eksperci
wskazywali, że to zaniechanie jest
nielegalne, co może otwierać białemu personelowi prawo do roszczeń odszkodowawczych od Skarbu Państwa.
Spytaliśmy, czy strona rządowa
analizuje koszty związane z nieorzekaniem przez TK w kwestii,
która ma przełożenie na konkretne sprawy sądowe. A także te
związane ze wstrzymaniem publikacji. Na odpowiedzi czekamy.
‒ Mamy do czynienia ze świadomym naruszaniem norm
konstytucyjnych przez konstytucyjne organy państwa –
ocenia prof. Wyrzykowski. ‒ W
tym sensie uprawnione są oczekiwania opinii publicznej, że
orzeczenia będą ogłaszane, a
ustawy publikowane.
Paulina Nowosielska
Dziennik. pl
26.11.2020
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Im tron wyższy, tym boleśniejszy z niego upadek

Sic transit gloria mundis.
Początek pisanki – rzekłbym, wieloznaczny.
Ale będzie współcześnie. Nawet bardzo współcześnie. I mało sympatycznie. Bo pisanka będzie o ołtarzu, czyli kościele instytucjonalnym i jego sojuszu z tronem, czyli z rządzącą ekipą
(kliką ,sitwą, bandą, zgrają, ferajną, mafią – proszę sobie dobrać
określenie adekwatne do własnej oceny).
Marcin Szymański

A

że mało sympatycznie? No
cóż, w mojej ocenie inaczej
się nie da. Jeśli człowiek
chce się zachować przyzwoicie i
trzymać się faktów, to sympatycznie się nie da.
Zacznę prześmiewczo i złośliwie:
Wrogie, bo obce siłom zdrowym,
narodowym, media o proweniencji niemieckiej, amerykańskiej i
innej, ale zawsze wrednej, wyciągają na jaw śmierdzące sprawki
bardzo wysokich funkcjonariuszy
kościoła instytucjonalnego.
Bez żadnego szacunku dla ich
najwyższej, bo kardynalskiej rangi.
No – wręcz zgroza i grzech zgoła
śmiertelny, cuchnący na milę
bezterminowym piekłem. Bez
możliwości przedarcia się sprawców ataku chociaż do czyśćca.
Sprawcy wyjątkowo szkodliwego,
żeby nie rzec – bestialskiego ataku, na zasłużonych kapłanów,
oddanych i bezgrzesznych sług
bożych, autorytetów moralnych i
innych, wzorów cnót wszelakich z
cnotami ubóstwa, skromności
i czystości na czele, wszczęli
wredną i szeroko zakrojoną nagonkę na te dwie czyste postaci
kardynalskie. Co więcej, zło dotarło na najwyższy szczyt kościoła
świętego – matki naszej i opanowało szefa tej instytucji. Samego
papieża. Zapewne „szatani inni
czynni tam byli (cytat z wieszczów
– tego prawdziwego i tego mniejszego, bo z Żoliborza). No i pan
bóg się nie połapał, bo nie zawsze
szatana da się kontrolować. Czasami sprytnie się ukryje pod
przebraniem. Na przykład pod
białą męską suknią .
Albo przybierze dobrotliwą,
brodatą twarz kapłana o podwójnym nazwisku.

I czyni zło. Podważa boskie
wyroki. Podważa świętość poprzedniego szefa tych dwóch
świętych kardynałów. Ale kiedyś
pan bóg się połapie i wszystko
wyrówna. Wyrówna na zasadzie
walca drogowego. Czyli wyśle kostuchę, która jednym zamachem
kosy sprowadzi ich wszystkich do
właściwego poziomu. Poziomu
ziemi. Rzecz jasna, wydarzy się to
wszystko tylko wtedy, kiedy
owieczki będą nadal wierzyły w te
opowieści dziwnej treści o miłosierdziu i sprawiedliwości bożej.
A z tą wiarą jakby coraz
gorzej. Zaczęła się ona jakoś
dziwnie rozdwajać. Do niedawna
wiara w kościół i jego szefów i
oficerów (papież, kardynałowie,
biskupi to szefowie, księża to oficerowie) była jednolita z wiarą w
boga, szatana i resztę tego towarzystwa z bajek dla dorosłych i
dzieci. A teraz się nawyrabiało, że
hej. Coraz głośniej szatan woła,
żeby wiary w boga nie mieszać –
broń boże z wiarą w kościół instytucjonalny. Bo to nie to samo. W
kościele instytucjonalnym są ludzie – z natury swojego człowieczeństwa ulegający pokusom.
Nawet grzesznym pokusom, co
jest wbrew woli bożej. Ale zdarza
się. Bo szatan nie śpi i najchętniej atakuje tych, którzy są bogu
oddani bezgranicznie. Czyli kapłanów. A oni poddają się. I upadają. Ale po to, aby się znów podnieść. Silniejsi o doświadczenie
upadku. I bólu rozkoszy przy nim
doznanej
No, ale dość kpin.
Do rzeczy:
Ten starszy, wrocławski
emeryt doczekał takiej sobie kościelnej sprawiedliwości. Odebrano mu purpurę kardynalską i
prawo pochówku w katedrze.
Czyli w konwencjach prawa ka-
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nonicznego kara jest dotkliwa.
Jest w szpitalu, co zważywszy na jego wiek jest dla niego
dobrodziejstwem. I tam mu pewno pozwolą odejść z grona żywych. I założę się, że jest mu zupełnie obojętne, co się z nim po
śmierci stanie. Wątpię, aby ktoś
po nim zapłakał. Nawet ten jego
naturalny syn, dość znany z
czynnej polityki też pewnie łezki
po tatusiu nie uroni. Zastanawiałem się nad – bądź, co bądź, surowym watykańskim wyrokiem.
I doszedłem do wniosku, że tzw.
kuria rzymska może by i nie wzięła pod uwagę jego skłonności pedofilskich i jawnego homoseksualizmu. To ich raczej nie wzruszyło. Uważam, że na szali przeważyła jego współpraca ze Służbą Bezpieczeństwa. Bo współpracując z
SB zdradzał swoich. I to nie tylko
tych w kraju. Znał przecież wielu
ludzi z kurii rzymskiej, zaś dzięki
swojemu byłemu kierowcy i pupilkowi, „Flaszce” wiedział wiele
o ich grzechach i przestępstwach.
Dla jasności – „Flaszka” na studia
do Rzymu trafił z poręczenia swojego protektora. Rewanżował się
wiedzą o tamtejszej „mafii lawendowej”, tak interesująco opisanej
przez zagranicznego dziennikarza
(„SODOMA .).
Zaś współpraca z SB, do tego na
tym szczeblu, równała się zdradzie SWOICH. Czyli nie do wybaczenia.
A co z drugim purpuratem? Ano,
cóż? Pewnie liczy, że sprawa rozejdzie się po kościach. Jeszcze
po trochu osłania go aureola
świętości zmarłego szefa. Zarzuty
osłaniania pedofilów – owszem,
dość poważne w kategoriach prawa świeckiego, inaczej wyglądają
w świetle prawa kanonicznego. I
zagrożenie karą też jakby mniejsze. A sama kara niespecjalnie
dotkliwa. Zwłaszcza dla kogoś,
kto poznał świat, nawiązał wartościowe kontakty, w tym również z
osobami świeckimi. Takimi, które
– być może ułatwiły nabycie
skromnego/ skromnych pałacyków w atrakcyjnych klimatycznie
regionach. Podróże kształcą.
Przebywanie w otoczeniu ludzi
(Ciąg dalszy na stronie 15)
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zamożnych, nie dbających o cudze pieniądze, ale dbałych o swoje, uczy pewnych zachowań, chociażby takich, jak sposób zarządzania własnym majątkiem za
pośrednictwem instytucji bankowych. Sądzić można, iż purpurat
nabył tę wiedzę.
I w razie potrzeby ją wykorzysta. Bo do biednych bez wątpienia zaliczyć go się
nie da.
Zobaczymy, w jakim kierunku
pójdą działania kurii rzymskiej.
Co interesujące – w jego przypadku nie jest podnoszony zarzut,
czy choćby podejrzenie, o współpracę z SB, czy inną służbą specjalną. No, ale poważne służby
specjalne nigdy swoich źródeł nie
ujawniają.
Skoro o służbach mowa, nasuwa
mi się takie podejrzenie. Do tego
graniczące z pewnością.
Niejednokrotnie zadawałem sobie
pytanie: skąd u kolejnych rządzących, tych silnie powiązanych z
instytucją kościoła, taka zawziętość w ściganiu nie tylko dawnej
agentury służb specjalnych PRL,
ale i zajadłość w tępieniu ich
funkcjonariuszy. Zajadłość i zawziętość, połączone z nienawiścią
nie tyle nawet do poszczególnych
funkcjonariuszy, ile do samych
instytucji.
Zastanawiało mnie – do pewnego
momentu, że najgłośniej i najbardziej zajadle tępią dawne służby
ci, którzy są najbliżej związani z
kościołem instytucjonalnym.
Od niejakiego czasu, po dokonaniu wnikliwej analizy i po zasięgnięciu opinii od kolegów ze
służb, ale też od osób spoza
służb, doszedłem do wniosku, że
inspiratorem całej wielkiej akcji,
nazywanej przez tych oszołomów
dezubekizacją, jest kościół instytucjonalny. Akcja zaś została rozpętana po to, aby ukryć własne
zaangażowanie we współpracę z
„bezpieką”. Działania zostały zaplanowane jeszcze w trakcie łagodnego przekazywania władzy. Z
nieoficjalnych danych wiem, że
część aktywów archiwalnych naszych służb specjalnych została
przekazana hierarchom kościelnym niemal jawnie. Część zaś w
wyniku zwykłej nadgorliwości

niektórych ówczesnych funkcjonariuszy SB. Żeby nie być gołosłownym – znałem jednego
„funkcjusza”, który wykorzystując
swoje stanowisko i możliwości,
przekazał jednemu z biskupów
diecezjalnych zmikrofilmowane
materiały, obejmujące całokształt
danych oficjalnych, a zwłaszcza
danych operacyjnych na temat
duchownych tej diecezji i osób z
nimi związanych, w tym także
agentury, pracującej przy rozpoznawaniu kleru.
Słyszałem, że nie był to w
skali kraju odosobniony przypadek. Jeśli do tego dodamy pomijanie milczeniem propozycji dezubekizacji struktur kościelnych,
czyli lustracji duchowieństwa,
otrzymujemy swoiste potwierdzenie mojej tezy.
Tak się zmaterializował ścisły
sojusz tronu z ołtarzem. Przy
czym ołtarz – jak zwykle w historii katolicyzmu rzymskiego stanął
wysoko ponad tronem.
I ten stan ciągle
się u nas utrzymuje.
Ale – jak wszystko, do czasu. Tym
razem wstrząs jest bardzo silny.
Silny, bo wsparty fundamentem
narodowym – KOBIETAMI
Trzymajcie się DZIEWCZYNY!!!
W was teraz cała nadzieja.
Aha – i jeszcze jedno. Pamiętajcie,
nasze dziewczyny – żony, siostry,
córki, wnuczki, przyjaciółki i kochanki. Na nas, naszą szarą brać
emerytów mundurowych ciągle i
w każdej sytuacji możecie liczyć.
Jeśli trzeba będzie, to nawet
resztką sił doczołgamy się ze
wsparciem na Waszą manifestację. I zawsze będziemy z Wami. A
nie z wiarołomnymi politykami.
Tymi, którzy oszukiwali i krzywdzili nas. I chcą też skrzywdzić
Was. A co najmniej Was wykorzystać do swoich brudnych celów.
Pozdrawiam wszystkich, a
zwłaszcza dziewczyny, bardzo,
bardzo serdecznie.
Uwagi i inwektywy jak zwykle na
mój adres: zebek86@interia.pl
Marcin Szymański
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Od Redakcji

P

rzemijanie, zmiany, następstwo kolejnych zdarzeń, upływający bezpowrotnie czas. Czas życia, istnienia,
działania, tworzenia i realizacji
marzeń, spijania śmietanki z
sukcesów i gorycz porażek. Ileż
w tej łacińskiej sentencji: Sic
transit gloria mundis, skierowanej ostrzegawczo i trzykrotnie,
ku koronowanemu na papieża
Aleksandra V. Sentencja przypomina wprost o przemijającym
charakterze życia i ziemskich
zaszczytów.
Kolejni papieże, no może nie
wszyscy, ale większość z nich,
zapamiętała i stosowała się do
tej sentencji z 1409 roku.
Papieże tak, bo to ku nim kieruje
się ostrzeżenie, ale już „świeccy”
nie sprawiają wrażenia - a przynajmniej ich słowa i czyny wskazują na nieznajomość łaciny i
nieco głębsze znaczenie
„przemijania”.
Czyż prezentowana pycha i buta
rządzących, zawarta w skrótowcu „TKM”, nie wskazuje na fakt,
że czują się nieśmiertelnymi - a
może wierzą w reinkarnację, albo w życie pozagrobowe?. Może
uważają że ich przemijanie nie
dotknie, że będą rządzić do końca świata?
A przecież ten „ich świat” chyli
się ku upadkowi (tutaj 10 aktualnych powodów „upadku” PiS),
kadencja kończy się za trzy lata i
nadejdzie czas ocen, weryfikacji,
audytów działań i poczynań
„minionych”.
Może jednak warto przyjąć i do
siebie, panowie rządzący znaczenie tej sentencji i zapamiętać, że
nawet „po drugiej stronie” złe
uczynki będą osądzane.

Fragment obrazu
Juan’a de Valdés Leal,
Finis gloriae mudi (1672).
Sewilla, Szpital de la Caridad
Jerzy K. Kowalewicz

Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XII, nr 11(127)2020 r.
Informarcja prawna

JAK I KIEDY PISAĆ DO STRASBURGA?
https://fssm.pl/jak-i-kiedy-pisac-do-strasburga?
W związku ze wzmożonym zainteresowaniem niektórych naszych
Koleżanek i Kolegów warunkami złożenia skargi do Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, przypominamy, że już 10
kwietnia 2017 r. na stronie FSSM zamieściliśmy informację o indywidualnych skargach do organów międzynarodowych i zasadach
ich wnoszenia. Informacja ta znajduje się pod linkiem:
https://www.fssm.pl/informacja-o-indywidualnych-skargach-do-organowmiedzynarodowych

Poza tym szczegółowe informacje,
wraz z instrukcją i formularzem
skargi do ETPCz w Strasburgu
można znaleźć, między innymi,
na stronach:
https://www.gov.pl/web/
dyplomacja/skarga-doe u ro pej s ki ego - try b un al u- pr a wczlowieka
https://www.echr.coe.int/Pages/
home.aspx ?p=applicants/
pol#n1357896567172_pointer

Zainteresowanym rekomendujemy wnikliwe zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi na
wskazanych wyżej stronach internetowych.
Niezależnie od powyższego przypomnimy kilka istotnych informacji.
Europejski Trybunał Praw Człowieka jest sądem międzynarodowym, który został powołany do
rozpatrywania skarg osób twierdzących, że naruszone zostały ich
prawa zagwarantowane w Europejskiej Konwencji o Ochronie
Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności oraz w tzw. Protokołach

Dodatkowych. Konwencja ta
chroni m.in.: prawo do rzetelnego
procesu sądowego oraz prawo do
poszanowania mienia. Trybunał
nie jest dodatkową instancją odwoławczą od wyroków polskich
sądów, tzn. nie może ich zmieniać
lub uchylać. Skargę do ETPCz
można oprzeć jedynie o zarzut
naruszenia praw wymienionych w
ww. Konwencji i Protokołach Dodatkowych. Skargę należy złożyć
w terminie 6 miesięcy od daty
podjęcia ostatecznej, prawomocnej decyzji w sprawie, o którą
chodzi. Po tym terminie skarga
nie zostanie przyjęta. Co najważniejsze, wcześniej należy wyczerpać wszelkie dostępne środki
prawne, w tym odwoławcze. W
naszym przypadku może to być:

• Prawomocny wyrok sądu ape-

•

lacyjnego, uwzględniający apelację Dyrektora ZER od korzystnego dla na wyroku sądu
okręgowego i oddalający nasze
odwołanie, lub
Prawomocny wyrok sądu apelacyjnego, oddalający naszą
apelację od negatywnego dla

nas wyroku sądu okręgowego,
co skutkuje uprawomocnieniem się tego wyrokuw niezmienionym kształcie, czyli
oddalającym nasze odwołanie
od decyzji Dyrektora ZER.
Z niepotwierdzonych informacji
wynika, że takie negatywne dla
represjonowanych orzeczenia sądów apelacyjnych (gdzieś?) zapadły. Jak sądzimy, tym należy tłumaczyć to wzmożone zainteresowanie skargami do ETPCz. W
związku z tym zwracamy się do
wszystkich, którzy posiadają takie wyroki lub informacje o nich,
o przesłanie nam skanów tych
orzeczeń, względnie powiadomienie nas o takich przypadkach w
sposób stwarzający możliwość ich
identyfikacji,
na
adres zespol.prawny@ffsm.pl
Informujemy jednocześnie, że
Federacja, przy współpracy z jedną z kancelarii prawnych, zaproponuje represjonowanym wzór
skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu,
wkrótce po tym jak powstaną
(jeśli powstaną) warunki i konieczność do jej złożenia
Komisja Prawna FSSM RP
6 listopada 2020

INFORMACJA PRAWNA
Dotyczy ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy/dodatkowy
(stan na 31 października 2020 r.)
https://fssm.pl/koendanci-odmawiaja-wyplat-wyrownan-ekwiwaletow-za-niewykorzystane-urlopy

Odnotowaliśmy fakt wydawania przez komendantów policji, tak
szczebla powiatowego jak i wojewódzkiego, wkrótce zapewne także przez Komendanta Głównego Policji, pierwszych po 1 października 2020 r., decyzji odmawiających emerytom i rencistom policyjnym wypłaty wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany
urlop wypoczynkowy i (lub) dodatkowy. Temat ten podejmowaliśmy już 21 grudnia 2018 r., a ostatnio w Informacji Prawnej z 23
września 2020 r., opublikowanych na stronie internetowej
FSSM.

Z

a podstawę prawną decyzji
odmownych komendanci,
jako organy Policji, uznają
art. 1 pkt 16) ustawy z dnia 14
sierpnia 2020 r. o szczególnych
roz wią zan iach d oty cz ących

wsparcia służb mundurowych
nadzorowanych przez ministra
właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie
Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz.
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1610), że art. 115a ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji otrzymuje brzmienie: „Ekwiwalent
pieniężny za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego
lub dodatkowego ustala się w
wysokości 1/21 części miesięcznego uposażenia zasadniczego
wraz z dodatkami o charakterze
stałym należnego policjantowi na
ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym". Ustawa ta weszła w życie z dniem 1 października 2020 r.
Należy przypomnieć, że ww. art.
(Ciąg dalszy na stronie 17)

Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XII, nr 11(127)2020 r.
(Ciąg dalszy ze strony 16)

1 pkt 16) ustawy z 14 sierpnia
2020 r. jest formą wdrożenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 30 października 2018 r.
(sygn. K 7/15 [Dz. U. poz. 2102]),
w którym „Trybunał” orzekł, że
art. 115a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w zakresie, w
jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego w
wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia, jest niezgodny z
art. 66 ust. 2 w zw. z art. 31 ust.
3 zdanie drugie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Do kwestii stosowania w praktyce
ww. przepisu odnosi się art. 9
wskazanej wyżej ustawy, który
stanowi, że: „Przepis art. 115a
ustawy zmienianej w art. 1 w
brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą stosuje się do spraw dotyczących wypłaty ekwiwalentu
pieniężnego za niewykorzystany
urlop wypoczynkowy lub dodatkowy wszczętych i niezakończonych przed dniem 6 listopada
2018 r. oraz do spraw dotyczących wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany
urlop wypoczynkowy lub dodatkowy policjantowi zwolnionemu
ze służby od dnia 6 listopada
2018 r. Ekwiwalent pieniężny za
niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy za okres
przed dniem 6 listopada 2018 r.
ustala się na zasadach wynikających z przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 6 listopada
2018 r. Przy obliczaniu wysokości
ekwiwalentu pieniężnego przysługującego za niewykorzystany
urlop wypoczynkowy lub dodatkowy za rok 2018 określa się proporcję liczby dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub
dodatkowego przysługującego
przed dniem 6 listopada 2018 r.
oraz od dnia 6 listopada 2018 r.”.
(Uwaga! analogiczne zasady zostały określone w art.
119a ustawy o Straży Granicznej,
art. 96 ust. 1a ustawy
o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz art. 188 ust. 6 ustawy o Służbie Ochrony Państwa).
Jak to, co zostało zapisane we
wskazanych wyżej przepisach
ustawowych przełożyć na język
konkretu? Otóż ni miej ni więcej,

uchwalone prawo należy rozumieć w ten sposób, że wobec policjantów zwolnionych ze służby przed dniem 6 listopada 2018
r. wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany
urlop
(wypoczynkowy lub dodatkowy)
pozostaje ustalony niejako „po
staremu”, tj. na zasadach dotychczasowych wynikających z art.
115a ustawy o Policji w brzmieniu obowiązującym przed dniem
6 listopada 2018 r., czyli wg przelicznika 1/30 części miesięcznego
uposażenia za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego i (lub) dodatkowego. Także
osoby zwolnione po 6 listopada
2018 r., za okres sprzed wyroku
„TK” otrzymają ekwiwalent według przelicznika 1/30.
Powyższe okoliczności prawne
stanowiły podstawę dotychczas
wydanych decyzji organów Policji,
a jak należy sądzić będą także
podstawą przyszłych decyzji o
odmowie wypłaty wyrównania
ekwiwalentu za niewykorzystany
urlop wypoczynkowy i (lub) dodatkowy.
Od decyzji wydanej w pierwszej
instancji służy odwołanie do drugiej instancji. Krótko, czym jest
takie odwołanie? Otóż odwołanie
jest swego rodzaju podaniem,
które nie wymaga szczegółowego
uzasadnienia, ale powinno wskazywać osobę, od której pochodzi,
jej adres i żądanie, tzn. czego
oczekuje osoba odwołująca się.
Powinno być podpisane!
Odwołanie może być wniesione
pisemnie, telegraficznie, za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty
elektronicznej lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych
środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę
podawczą organu administracji
publicznej utworzoną na podstawie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne.
Właściwy do rozpatrzenia naszego
odwołania jest organ wyższego
stopnia, czyli w przypadku decyzji wydanej przez komendanta
powiatowego [miejskiego, rejonowego] Policji będzie to komendant
wojewódzki Policji lub Komendant Stołeczny Policji. W przypadku zaś decyzji wydanej przez
komendanta wojewódzkiego
[stołecznego] Policji będzie to Ko-
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mendant Główny Policji. W obu
tych przypadkach odwołana wnosimy za pośrednictwem tego organu (komendanta), który wydał
decyzję w pierwszej instancji, w
terminie 14 dni liczonych od daty
jej doręczenia. Jeśli zaś organem
w pierwszej instancji będzie Komendant Główny Policji to przysługuje wówczas zainteresowanemu tzw. „wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy”. Jest to jednak
wniosek fakultatywny, co oznacza, że nie musimy korzystać z
tego prawa i od razu wystąpić ze
skargą do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego. Jest to wyjątek od zasady postępowania dwuinstancyjnego z uwagi na usytuowanie KGP w strukturze centralnych organów administracji rządowej. Pouczenie o powyższych
możliwościach znajdziemy na
ostatniej stronie otrzymanej decyzji, pod uzasadnieniem. Zalecamy
uważne czytanie takich pouczeń!
Odpowiedzialność każe nam
stwierdzić, że szanse na pozytywy
skutek odwołania od decyzji organu Policji odmawiającej emerytowi i renciście policyjnemu wypłaty wyrównania ekwiwalentu za
niewykorzystany urlop wypoczynkowy i (lub) dodatkowy, nie są
duże. Niemniej jednak można
próbować. Rozważając kwestię
ułatwienia zainteresowanym złożenia takiego odwołania poprzez
przygotowanie (jak zawsze w takich przypadkach czynimy), odpowiedniego wzoru pisma procesowego, doszliśmy do wniosku, że
można skorzystać z już istniejącego wzoru przygotowanego przez
SEiRP (w wersji uwzględniającej
aktualną sytuację prawną po wejściu w życie ustawy z dnia 14
sierpnia 2020 r. o szczególnych
r o z wią z an ia c h d o ty czą cy c h
wsparcia służb mundurowych
nadzorowanych przez ministra
właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie
Więziennej oraz niektórych innych ustaw). Jest on, podobnie
jak inne aktualne i przydatne w
tej sprawie informacje, zamieszczony na stronie Zarządu Głównego
SEiRP
pod
adresem: https://www.seirp.pl/stanpo-wejsciu-w-zycie-ustawy-z14_08_2020r_-o-szczegolnychrozwiazaniach -dot_-wsparciasluzb-mundurowych
(Ciąg dalszy na stronie 18)
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Coraz więcej Polaków deklaruje się jako niewierzący.
Jak dokonać apostazji?
https://wyborcza.pl/7,155287,26436904,coraz-wiecej-polakow-deklaruje-sie-jako-niewierzacy-jak-dokonac.html#S.polecamy-K.C-B.2-L.1.maly

Jak dokonać apostazji (Fot. Franciszek Mazur / Agencja Gazeta)

Coraz więcej Polaków deklaruje się jako niewierzący. Część chciałaby oficjalnie wypisać się z instytucji, do której zostali zapisani
przez rodziców jako niemowlęta, a z którą sami się nie identyfikują. Jak dokonać apostazji?
Magdalena Warchała

Z

ainteresowanie apostazją
wzrosło zwłaszcza po majowej premierze filmu braci
Sekielskich „Tylko nie mów nikomu” ujawniającego przypadki
tuszowania przez polski Kościół
pedofilskich czynów dokonanych
przez księży. Wielu zbulwersowanych sprawą ateistów, którzy
nadal figurowali w kościelnych
statystykach, postanowiło wówczas oficjalnie zerwać z tą instytucją.
Ale przyczyny apostazji
bywają też inne. Często to niegodzenie się z głoszoną przez Kościół ideologią, nadmierną ingerencją tej instytucji w życie polityczne czy mową nienawiści kie-

rowaną przez księży wobec
mniejszości. Czasem chodzi o
zmianę wyznania czy religii na
inną, a czasem o zweryfikowanie
zawyżonych statystyk mówiących, że 95 proc. Polaków to katolicy. Zawsze najważniejsze jest
bycie w zgodzie z samym sobą.
Instrukcje, jak dokonać
apostazji, znajdują się w Dekrecie
Ogólnym Konferencji Episkopatu
Polski w sprawie wystąpień z Kościoła oraz powrotu do wspólnoty
Kościoła. W 2016 roku przepisy
zostały uproszczone – ograniczono m.in. liczbę wymaganych wizyt u proboszcza z dwóch do jednej i zrezygnowano z konieczności przyprowadzania ze sobą

(Ciąg dalszy ze strony 17)

etapie procesu odwoławczego nie
ma potrzeby dołączania załączników, o których mowa w ww. wzorze.

Naszym zdaniem wzór ten
zawiera niezbędne elementy formalne, jak również podpowiada
sposób uzasadnienia odwołania,
uwzgledniający wszystkie możliwe
do podniesienia z naszej strony
argumenty natury prawnej, w
tym liczne orzecznictwo Sądu
Najwyższego, Naczelnego Sądu
Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych. Uważamy tylko, że na tym

Ważne jest, na co wskazują
sami
autorzy
ww.
wzoru, zapoznanie się z tzw. „mapa
drogową”, obrazującą zakres
możliwych działań prawnych, ze
skargą do wojewódzkiego sądu
administracyjnego włącznie. Powinniśmy wiedzieć w jakim miejscu jesteśmy i co może nas cze-
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dwóch świadków, z których jeden
musiał być rodzicem lub chrzestnym osoby zamierzającej wystąpić z Kościoła.
Rodzic nie może zabrać
dziecka z Kościoła
Teraz jest łatwiej, ale w dopełnienie procedur i tak trzeba włożyć
nieco wysiłku.
Pierwszym krokiem w kierunku apostazji jest złożenie
oświadczenia woli o wystąpieniu
z Kościoła. Może to zrobić jedynie
osoba pełnoletnia, posiadająca
zdolność do czynności prawnych,
działająca w sposób świadomy i
wolny.
Co ciekawe, według stanowiska
Konferencji Episkopatu Polski
rodzice nie mają prawa wystąpić
z wnioskiem o apostazję w imieniu swoich dzieci, choć w niektórych krajach jest to możliwe. W
(Ciąg dalszy na stronie 19)

kać w dalszej perspektywie. Przy
tej okazji odsyłamy do wzmiankowanej wyżej Informacji Prawnej z
23 września 2020 r., w której
przedstawiamy
drugą możliwość uzyskania równowa
rtości ekwiwalentu (najlepiej po
wyczerpaniu drogi administracyjnej) poprzez skierowanie powództwa przeciwko Skarbowi Państwa
na podstawie art. 4171 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegóły tamże.
Zespół prawny FSSM RP

Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XII, nr 11(127)2020 r.
(Ciąg dalszy ze strony 18)

Niemczech rodzice mogą wnioskować o apostazję w imieniu
dziecka, które nie ukończyło 12
lat. Starsze dziecko, do 14. roku
życia, składa taki wniosek wspólnie z rodzicami.
Z kolei jeszcze starszy nastolatek może dokonać apostazji
sam i to nie tylko w Niemczech,
ale też m.in. w Austrii. W obu
krajach formalności załatwia się
w urzędzie, który później przekazuje informacje o tym fakcie parafii, a ta akceptuje ten fakt. Niestety, jeśli Polak mieszkający czasowo za granicą dokona apostazji, wcale nie będzie miał aż tak
łatwo. Polska parafia, w której był
chrzczony, zostanie wprawdzie o
akcie apostazji formalnie poinformowana, jednak nie ma co łudzić
się, że ten fakt uzna. Zgodnie ze
stanowiskiem Konferencji Episkopatu Polski wystąpienie z Kościoła przed urzędnikiem cywilnym
jest bowiem nieważne.
Apostazja. Kościół ukarze
apostatę ekoskomuniką
Do 2016 roku zdarzało się, że w
Polsce udawało się korzystać z
uproszczonej drogi do apostazji,
zwanej „świecką”, choć oświadczenie woli składało się w parafii,
w której zostało się ochrzczonym,
lub wysyłało do niej pocztą. Równocześnie zainteresowany wnioskował przy tym do proboszcza o
odpis z Księgi Chrztu z adnotacją
o swoim wystąpieniu. Jeśli proboszcz nie spełnił jego żądania,
zainteresowany skarżył się do
GIODO, a gdy i to nie pomagało –
do sądu. Do 2016 roku Naczelny
Sąd Administracyjny wydawał
wyroki korzystne dla osób korzystających z uproszczonej procedury. Jednak od lutego 2016 NSA
zaczął wydawać wyroki nakazujące stosowanie się do procedur
kościelnych.
Obowiązujące w Polsce
zasady mówią natomiast, że
oświadczenie woli należy złożyć
osobiście w formie pisemnej wobec proboszcza parafii właściwej
dla swojego miejsca zamieszkania. Nawet jeśli ta osoba nie miała z tą parafią nic wspólnego – nie
bywała tam na mszach ani nie
przyjmowała księdza po kolędzie,
formalnie jest to jej parafia.
Oświadczenia nie można wysłać
pocztą ani upoważnić innej osoby
do jego przekazania proboszczowi.

We własnoręcznie podpisanym oświadczeniu należy podać
dane personalne, informacje na
temat daty i parafii swojego
chrztu oraz zadeklarować, że
oświadczenie składane jest dobrowolnie i ze świadomością konsekwencji, jakie apostazja niesie
ze sobą. A konsekwencją tą jest
kara ekskomuniki, która pozbawia odstępcę prawa do przyjmowania sakramentów, pełnienia
urzędów, posług i zadań w Kościele, prawa przynależności do
publicznych stowarzyszeń, ruchów i organizacji kościelnych
oraz podejmowania się roli
chrzestnego, świadka bierzmowania czy małżeństwa. Apostata nie
może też zawrzeć sakramentalnego związku małżeńskiego z katolikiem czy katoliczką. Jeśli katolik
czy katoliczka chce zawrzeć z odstępcą kościelne małżeństwo,
musi wystąpić do biskupa o zgodę na tzw. małżeństwo mieszane.
Apostata traci też prawo do katolickiego pogrzebu.
Kościół nie wykreśli danych
apostaty ze swojej bazy
Po otrzymaniu oświadczenia woli
proboszcz zweryfikuje tożsamość
swojego gościa i zapyta o powody,
dla których chce on dokonać apostazji. Będzie także próbował
przekonać go do zaniechania tego
kroku.
Jeśli wnioskodawca będzie
trwać przy swoim zamiarze, proboszcz da mu do podpisania akt
wystąpienia z Kościoła w trzech
egzemplarzach. Jeden egzemplarz
zostanie w aktach parafii, drugi
trafi do rąk odstępcy, a trzeci zostanie wysłany do kurii. Ta na
jego podstawie nakaże parafii, w
której odstępca był chrzczony,
dokonać wpisu o jego wystąpieniu z Kościoła w Księdze Chrztu.
Kiedy ta formalność zostanie dopełniona, apostata powinien wybrać się do parafii swojego chrztu
i uzyskać zaktualizowane świadectwo chrztu ze stosowną adnotacją. To właśnie ten dokument
ostatecznie potwierdza dokonanie
apostazji.
Jednak – co może martwić
osoby pragnące zerwać jakiekolwiek więzi z Kościołem – akt apostazji nie oznacza, że odstępca
znika z kościelnych statystyk.
Pomimo obowiązywania unijnych
przepisów Rozporządzenia o
Ochronie Danych Osobowych
związki wyznaniowe podlegają
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własnym regulacjom. Kościół katolicki zadekretował, że żądanie
usunięcia danych osobowych nie
zostanie uwzględnione w przyp a dk u , gd y d o ty c z ą o n e
„udzielonych sakramentów bądź
w inny sposób odnoszą się do
kanonicznego statusu osoby”.
Warto jednak złożyć takie żądanie, bo adnotacja o nim powinna
znaleźć się w aktach danej osoby,
a od tego momentu parafia nie
będzie mogła już wykorzystywać
danych bez zgody biskupa.
Apostazja przed konwersją
nie zawsze konieczna
Przechowywanie danych osób,
które wystąpiły ze wspólnoty,
Kościół usprawiedliwia zasadą
„semel catholicus, semper catholicus” („kto raz się stał katolikiem, pozostaje nim na zawsze”).
Zgodnie z nią, jak tłumaczą księża, apostata może w każdej chwili
wrócić do wspólnoty za zgodą
biskupa, zaś w sytuacji zagrożenia życia może nawet wyspowiadać się i otrzymać sakramentalne
rozgrzeszenie.
Apostazji dokonują nie tylko ateiści, ale także osoby, które
chcą zmienić religię. W religiach
chrześcijańskich obowiązuje co
prawda wspólnota chrztu, zatem
aby zostać prawosławnym lub
protestantem, nie trzeba dokonywać apostazji. W praktyce jednak
zdarza się często, że niektórzy
rzymskokatoliccy proboszczowie
nie godzą się z tym faktem i
utrudniają konwertycie np. zawarcie ślubu mieszanego z katoliczką. Twierdzą, że pomimo iż od
lat praktykuje on jako luteranin
czy prawosławny, to formalnie
nadal jest tego samego wyznania
co jego narzeczona, dlatego także
ślub musi być rzymskokatolicki.
Formalne wystąpienie z Kościoła
katolickiego wymagane jest w
przypadku konwersji na judaizm.
Nie jest ono natomiast obowiązkowe przy przejściu na islam czy
przy przystąpieniu do świadków
Jehowy – w ich przypadku liczy
się tylko przemiana na poziomie
duchowym.
Magdalena Warchała
26 października 2020
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PIOTR NIEMCZYK:

DO PRZYJACIÓŁ POLICJANTÓW
https://osluzbach.pl/2020/11/02/piotr-niemczyk-do-przyjaciol-policjantow/
Może kto z was urzędem, orderem zhańbiony,
Duszę wolną na wieki przedał w łaskę cara
I ǳiś na progach jego wybĳa pokłony.
(Adam Mickiewicz, Do przyjaciół Moskali, Dziadów część III)
Słowo przyjaciele w tytule nie jest prawdziwe. Nie jesteście moimi
przyjaciółmi. Nie zasługujecie nawet na to, żeby wam rękę podać.
Nie jesteście też policjantami, chociaż nazwanie was milicjantami
byłoby obrazą milicjantów (niektórzy z tamtych potrafili w PRL
odmówić wykonania rozkazu nawet w stanie wojennym). Jesteście
co najwyżej ochroniarzami Jarosława Kaczyńskiego i jego kliki.
Piotr Niemczyk

N

o chyba, że trafniejsze
byłoby określenie wprost z
wiersza Adama Mickiewicza, że jesteście Moskalami. Coś
w tym jest, bo patrząc jak wiernie
wspieracie próby wepchnięcia
polskiego społeczeństwa w najciemniejsze mroki średniowiecza,
można odnieść wrażenie, że niepolska ręka tym kieruje.
Do niedawna, po 2015 roku, kiedy słyszałem od protestujących
okrzyki pod waszym adresem:
ZOMO czy nawet Gestapo, denerwowało mnie to i irytowało. Za
bardzo zły pomysł uważałem okazywanie Wam pogardy i obrażanie
Was. Zakładałem, że jesteście
przypadkowymi ludźmi rzuconymi przez los w niewłaściwe miejsce, o niewłaściwym czasie. Zakładałem, że chociaż przysięgaliście chronić Konstytucję, a nie
Jarosława Kaczyńskiego, to jednak pozostaje w Was jakieś elementarne poszanowanie dla prawa, którego rzekomo bronicie.
Kiedy w 2018 roku zaczęliście
chorować na „psią grypę” opozycyjnie zorientowana część społeczeństwa przyglądała się Wam z
sympatią. Niektóre grupy opozycyjne wspierały Wasze protesty.
Mieliśmy nadzieję, że nie walczycie tylko o pieniądze. Że liczy się
także honor i solidarność z obywatelami, domagającymi się poszanowania praworządności, zrozumienie dla niezawisłości sądów,
czy chociażby wsparcie dla byłych
kolegów, pozbawionych emerytur
dla kaprysu dyktatora.
Teraz, kiedy słucham z Waszych
megafonów próby przestraszenia
ludzi, kiedy z głośników na radio-

wozach słychać nagranie wzywające do rozejścia się i twierdzące,
że obowiązuje zakaz uczestniczenia w protestach, to dopada mnie
obrzydzenie. Kogo okłamujecie?
Siebie samych? A przy okazji próbujecie nabrać obywateli? Dobrze
wiecie, że rozporządzenia wydane
niezgodnie z Konstytucją nie są
prawem. Sądy we wszystkich mi
znanych sprawach orzekały, że
obywatele mają prawo do protestu, a wasze interwencje nie mają
podstaw prawnych. W jednym z
niedawno wydanych wyroków
sędzia stwierdziła:
„Art. 31 ust. 3 Konstytucji RP
stanowi, że ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych
wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko
wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego
bezpieczeństwa lub porządku
publicznego, bądź dla ochrony
środowiska, zdrowia i moralności
publicznej, albo wolności i praw
innych osób, przy czym ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. (…) wprowadzenie nakazów i zakazów dotyczących podstawowych praw i
wolności obywatelskich może nastąpić tylko w przypadku wprowadzenia jednego z trzech stanów
nadzwyczajnych, co dotychczas
nie miało miejsca.”
Wyroków z uzasadnieniem, w
którym sądy stwierdzają, że przepisy naruszające konstytucję nie
mogą być podstawą do usuwania
protestujących, są setki. Niemożliwe, żebyście o tym nie wiedzieli.
Ale dalej tę przemoc stosujecie. A
zarazem nie dziwi was, że rządzący – jeżeli rzeczywiście byłby do
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tego powód – nie wprowadzają na
swoją odpowiedzialność odpowiednich, zgodnych z Konstytucją, przepisów, tylko zrzucają
odpowiedzialność właśnie na
Was?
Kiedy ulicami polskich miast maszerują pseudokibice to udajecie,
że Was nie ma. Udajecie, że nie
słyszycie haseł w rodzaju „zawsze
i wszędzie policja jebana będzie”,
ani nie widzicie napisów „HWDP”.
Ale jak widzicie emerytów albo
studentów, to Wasza wrażliwość
na słowa gwałtownie rośnie. Słowo „wypierdalać” staje się wyrazem niesłychanej agresji, godnej
ataku gazem pieprzowym. Albo
wyciągania ludzi z tłumu, aby
nawet przypadkową osobę ukarać
mandatem, wnioskiem do Sanepidu, albo do sądu. A to, że słowom nie towarzyszą żadne inne
formy agresji, nie przeszkadza
Wam później bredzić w telewizji,
że odpieraliście bezpośredni atak.
Chociaż w mediach lansujecie się
na twardzieli, to w realu można
odnieść wrażenie, że Wasza wrażliwość na słowa jest mniejsza od
odporności motyla. Zresztą nie
tylko na słowa. Mimo, że nie reagujecie na motocykle z rozkręconym tłumikiem, które ogłuszają
całe ulice, chociaż głusi jesteście
na tysiące klaksonów codziennie
trąbiących na warszawskich ulicach, to po naciśnięciu sygnału
dźwiękowego w samochodzie, by
wyrazić poparcie dla protestujących pod domem Waszego oberpolicmajstra, zlatują się trzy radiowozy (w tym dwa z tajniakami), aby surowo ukarać kierowcę.
Wasza nadgorliwość to nie tylko
kwestia niedopuszczalnego nękania obywateli i odbierania im prawa do wyrażania poglądów. To
nie tylko sprawa etyki i estetyki.
To także przestępstwo. W lutym
2020 jeden z policjantów szczególnie gorliwy w wykonywaniu
poleceń przełożonych, skazany
został za pobicie protestującego
na dwa miesiące pozbawienia
wolności, w zawieszeniu na dwa
lata i na zakaz wykonywania zawodu na pięć lat. Wyrok co praw(Ciąg dalszy na stronie 21)
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da jest nieprawomocny, ale
świadczy o tym, jak łatwo policjantom jest złamać prawo. I o
tym, że wcale nie musi to pozostać bezkarne. Może powinniście
to sobie zapamiętać.
Zapomniałem dodać, że pobity
protestował przeciwko marszowi
młodych mężczyzn, wznoszących
niedozwolone prawem, ksenofobiczne, dyskryminujące hasła. A
wielu
z
maszerujących
„patriotów” odwoływało się do
hitlerowskich symboli. Tego jednak woleliście nie widzieć.
Zresztą nie tylko wasza umiejętność reagowania na łamanie prawa bywa selektywna. Również
pamięć jest wybiórcza. Na procesie Władysława Frasyniuka,
oskarżonego o czynną napaść na
policjanta, zeznawał funkcjonariusz prewencji, który leżącego
działacza podziemnej Solidarności trzymał za prawą nogę. Twierdził, że Frasyniuk kopnął go kilka
razy. Którą nogą? Tego już nie
pamiętał. Prawdopodobnie nie
było tego w instrukcji, którą dostał przed wyjazdem do sądu. A
wniosek, że nogą trzymaną przez
policjanta nie da się nikogo kopnąć przerastał jego możliwości.
Chwila z wynoszeniem Frasyniuka była nagrana przez przynajmniej kilkunastu dziennikarzy i
obserwatorów. Na żadnym z nagrań nie widać żadnego kopnięcia. Nawet kłamać porządnie nie
umiecie.
Niedawno lider waszych związków
zawodowych ogłosił trzy wezwania. Pierwsze do rządu, żeby przyznał Wam podwyżki. Drugie do
mediów, żeby relacjonowały tak
działania policji, żeby nie denerwować funkcjonariuszy. Trzecie
do obywateli, żeby rozumieli
(bijących?) policjantów, którzy też
przecież są rozdarci. Wszystkie
trzy są wyjątkowo bezczelne.
Podwyżki dostała policja w marcu. Od 1000 zł w górę, do tego
dodatki służbowe itp. Podobnie
zresztą, jak inne służby mundurowe. Już wtedy wyglądało to jak
próba przekupstwa, bo lekarki i
pielęgniarze nie dostali nic.
Jeżeli państwo ma jakieś wolne
środki to powinno przeznaczyć je

natychmiast na służbę zdrowia i
ochronę tych, którzy, jak np. pracownicy firm gastronomicznych,
zaczną tracić pracę. A będzie ich
dziesiątki tysięcy. Przeważnie
młodych ludzi, którzy swoją drogę
do samodzielności rozpoczynają
od etatów kelnerów, recepcjonistów, barmanów.
Pouczanie mediów, w jaki sposób
mają obiektywnie informować o
działaniach policji pozostawiłbym
bez komentarza. Ale nie da się.
Kłamstwa wypowiadane przez
policyjnych rzeczników szkodzą
tej służbie wielokrotnie bardziej
niż najbardziej krytyczny komentarz dziennikarza. Jeżeli chcecie
obiektywnych informacji, to zacznijcie sami od siebie.
Ale szczytem hipokryzji i bezczelności jest apelowanie do społeczeństwa o wyrozumiałość dla
stosujących przemoc funkcjonariuszy oddziałów prewencji. Podobno też są rozdarci, mają różne
poglądy, wrażliwe rodziny. Jeżeli
są tacy rozdarci to może niech
powstrzymają się od użycia gazu
wobec pokojowo manifestujących
osób. Niech przestaną spychać
tarczami studentów i emerytki.
Niech przestaną stosować
„chwyty transportowe”, często
stosowane w sposób graniczący z
sadyzmem, wobec osób wzywających na ulicach do poszanowania
Konstytucji. O rozdarciu niech
opowiedzą swoim przełożonym.
Może tam (choć wątpię) znajdą
zrozumienie.
Na swoją obronę zawsze znajdziecie argument. „Musimy słuchać
rozkazów, nawet najbardziej niesłusznych, bo policja powinna
zachować swoją zwartość, aby
chronić ludzi przed przestępcami
i łapać bandytów”.
To też nieprawda. Pomimo przepełnionych więzień i niżu demograficznego 20-latków (to w grupie wiekowej 20-30 lat popełnia
się najwięcej przestępstw), liczba
popełnianych w Polsce przestępstw rośnie. Liczba przestępstw kryminalnych wzrosła w
ciągu ostatnich trzech lat z 464
tysięcy do 507 tysięcy. W ciągu
ostatnich pięciu lat liczba przestępstw przeciwko wolności (także
sumienia i wyznania), wolności
seksualnej i obyczajności (w tym
gwałty i przestępstwa z nienawi-
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ści) wzrosła prawie dwukrotnie (z
ponad 27 tysięcy do ponad 46
tysięcy), a przeciwko rodzinie i
opiece (w tym przemoc domowa)
prawie trzykrotnie – z 27751 do
69861 (a było tych przestępstw
nawet 85899 w 2018 roku). To
tak naprawdę czym się zajmujecie? Ochroną aparatu władzy?
Przecież od tego jest SOP, który
ma budżet o kilkaset milionów
złotych większy niż kiedyś BOR.
A właśnie tych setek milionów
brakowało w 2018 roku do Waszych podwyżek i poprawy warunków pracy.
Jeżeli zdarza wam się dyskutować, to pewnie czasami zastanawiacie się co będzie, jak opozycja
przejmie w Polsce władzę. Pragmatycy uspokajają: policja, która
ściga bandytów zawsze będzie w
Polsce potrzebna. Zgadza się. Ale
policja łapiąca przestępców, a nie
taka która represjonuje porządnych obywateli, kiedy przestępczość rośnie.
Można podziwiać Waszą solidarność. Kiedy przypomniany w tym
tekście przypadek pozbawienia
prawa do wykonywania zawodu
przez policjanta się zdarzył, szefowie służby zapowiedzieli zapomogę. Wobec zabójców Igora Stachowiaka też byliście długo solidarni
(może nawet niszczyliście dowody?). A w sprawie zabójcy 21latka z Konina, na placu zabaw
dla dzieci, w listopadzie zeszłego
roku, solidarność funkcjonariuszy odniosła tryumf. Sprawca po
niecałym roku wrócił do pracy.
Ciekawe, kiedy znowu kogoś zastrzeli?
Dziwnie przypomina to najciemniejsze czasy stanu wojennego w
PRL, kiedy lojalność milicjantów
kupowało się także poczuciem
bezkarności.
Szkoda, że do podobnej solidarności nie poczuwacie się ze społeczeństwem. A jej fałszywe pojmowanie, polegające na tym, że patologie się ukrywa zamiast ich
pozbywać, na dłuższą metę szkodzi całej formacji. Zapytajcie starszych kolegów, ponoszących konsekwencje za to, że chociaż jeden
dzień służyli w SB.
Nie można być funkcjonariuszem
publicznym, policjantem noszą(Ciąg dalszy na stronie 22)
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cym orła na czapce, nie znając
Konstytucji. To przez nią ustanowiony porządek prawny przysięgaliście chronić „z narażeniem
życia”, nawet bez podwyżek. Przeczytajcie jeszcze raz Ustawę Zasadniczą, przypomnijcie sobie
rotę ślubowania i zajęcia z „zasad
tworzenia prawa”. Szczególnie
fragment o tym, czy rozporządzeniem można ograniczać prawa i
wolności obywateli.
Przeczytajcie wreszcie jeszcze raz
artykuł 58 ustawy o policji. Przypomnijcie sobie, że odmowa wy-

konania sprzecznego z prawem
rozkazu to nie przywilej. To obowiązek. I wyciągnijcie z tego wnioski. Jak najszybciej – bo inaczej
obywatele przestaną Wam rękę
podawać.
Czy nie przeszkadza wam to, że
etos służby i munduru w g . się
zamienia?
Źródło: Monitor Konstytucyjny
Fot. Pixabay
Piotr Niemczyk: były działacz
opozycyjny i więzień polityczny.
Od 1990 do 1994 r. Dyrektor Biura Analiz i Informacji i Zastępca
Dyrektora Zarządu Wywiadu

UOP. W latach 2000-2001 doradca Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji – organizator Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej. Wieloletni ekspert Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Obecnie wykładowca w
Centrum Badań nad Terroryzmem
Collegium Civitas w Warszawie.
Kieruje też redakcją Obywatele.
News. Autor książek: „Szósta rano kto puka? O tym jak ojczyzna
Solidarności zmienia się w państwo policyjne”, “Krótki kurs
szpiegowania”, “Pogarda. Dlaczego w Polsce rośnie liczba przestępstw z nienawiści?”.

Podwyżki dla policjantów
https://biznes.radiozet.pl/tags/kategoria/redakcja/katarzyna-witwicka
Podwyżki dla policjantów od 1 stycznia 2021 roku. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński poinformował o dodatkach dla służb mundurowych.
Katarzyna Witwicka

D

oceniając
wymagającą
służbę w warunkach pandemii i liczbę realizowanych zadań, podjąłem decyzję o
przyznaniu dodatku dla policjantów oddziałów prewencji oraz
kontrterrorystów. Dodatek będzie
wynosił 500 zł i będzie wypłacany
od 1 stycznia 2021 roku – mówił
Mariusz Kamiński.
Dodatek dla policjantów.
Kto otrzyma podwyżkę?
MSWiA przekazało w komunika-

cie, że zgodnie z nowelą rozporządzenia ws. zasad wynagradzania
policjantów, od 2021 roku wypłacane będą dodatki w kwocie 500
złotych.
Taki dodatek będzie przysługiwał
funkcjonariuszom pełniącym służbę na stanowisku etatowym w
oddziale prewencji policji lub samodzielnym pododdziale prewencji
Policji

„Ich służba jest szczególnie trudna w czasie pandemii i wymaga realizacji dodatkowych zadań. Ten dodatek jest wyrazem uznania dla ich zaangażowania w
niejednokrotnie wielogodzinną służbę, wymagającą
dużego poświęcenia”
MARIUSZ KAMIŃSKI
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Dodatki trafią także do zatrudnionych w Centralnym Pododdziale
Kontrterrorystycznym Policji
„BOA” lub w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym
Policji. Jak zaznacza MSWiA, dodatki dla policjantów z tego oddziału będą mogły być wyższe. Na
więcej niż 500 złotych podwyżki
będą mogli liczyć ci, którzy
„uczestniczą bezpośrednio w działaniach kontrterrorystycznych lub
wspierających działania jednostek
policji w warunkach szczególnego
zagrożenia lub wymagających użycia specjalistycznych sił i środków
oraz specjalistycznej taktyki działania”.
Katarzyna Witwicka
Ekonomistka i dziennikarka z wykształcenia i zamiłowania. Najlepiej czuje się w biznesie. Lubi podatki - niekoniecznie płacić, lecz
zgodnie z misją dziennikarza –
objaśniać. Wcześniej związana z
„Dziennikiem Gazetą Prawną”.
Obecnie pracuje w redakcji portalu
RadioZET.pl. Interesuje się klasyką
rocka, sporami politycznymi i historią myśli ekonomicznej.
katarzyna.witwicka@radiozet.pl
T witter: https://twitter.com/
KWitwicka
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Stanowisko Bractwa Mundurowego RP

Mit założycielski ustaw represyjnych

Stanowisko Bractwa: Nie pozwolimy na utrwalanie mitów leżących u źródeł ustaw represyjnych. - Bractwo
Mundurowe RP
W trakcie konferencji prasowej w dniu 19 listopada br. Agnieszka
Czeredecka z OSK Warszawa, odnosząc się do działań Policji w
stosunku do uczestników „ spaceru warszawskiego”, stwierdziła
między innymi, że obecni policjanci powinni wyciągnąć wnioski
z losów starszych kolegów, którzy cyt. (…) pałowali i gazowali
(…).
Marian Szłapa

K

ontekst wypowiedzi jest
jasny. Dotyczy ona adresatów ustaw represyjnych,
żołnierzy i policjantów służących
Polsce przed transformacją ustrojową. Aby nie było jakichkolwiek
wątpliwości, moja refleksja nie
jest skierowana w autorkę wypowiedzi, ani też ruch społeczny,
którego jest liderem. Co więcej,
całkowicie akceptuję założenia i
cele Strajku Kobiet.
Aktualnie panujący „ prawicowy nierząd”, odniósł jednak
podwójny sukces. W sposób haniebny i pozaprawny, w atmosferze społecznej akceptacji, okradł
kilkadziesiąt tysięcy emerytów i
rencistów mundurowych w tym
wdowy i sieroty po tych ostatnich.
Co gorsza, poprzez agresywną i
długotrwałą propagandę, uzyskał
efekt o wiele cenniejszy. Zaszczepił w głowach Polaków przekonanie, że źródłem zastosowania
zbiorowej odpowiedzialności wobec „ dawnych mundurowych”
czyli mitycznych ubeków, były ich
zbrodnie i zdrada. Nomen omen
nie zostali eksterminowani ekonomicznie i społecznie za „ pałowanie i gazowanie”, tylko dlatego,
że służyli „ tamtej Polsce”, która z
pespektywy tzw. prawicy jest idealna do tworzenia mitów, mających utrwalić jej “panowanie”. Nie
dlatego, że dopuścili się czynów
niegodnych lub przestępczych,
lecz z samego faktu bycia “w tamtym miejscu i czasie”.
Ad rem jednak. Co się wydarzyło w trakcie tamtej konferencji? Otóż po raz kolejny, dokonano legitymizacji bezprawia legislacyjnego i nie znajdujących
uzasadnienia prawnego ani moralnego, ustaw represyjnych z
2009 i 2016 roku. Być może dla
osób z zewnątrz naszego środowiska, ten fragment wypowiedzi był
bez znaczenia. Dla represjonowanych, te kilka słów miało znaczenie fundamentalne. Nie wchodząc

w materię prawną, należy pamiętać o tym, że nie ma znaku równości pomiędzy konformizmem
aktualnych funkcjonariuszy i ich
poprzedników. Aby nikogo nie
urazić, wypowiem się w swoim
imieniu. Moje pokolenie urodzone
w połowie lat sześćdziesiątych,
nie tworzyło tamtego systemu.
Poprzez indoktrynację na poszczególnych stopniach nauczania i propagandę, zostaliśmy
przekonani o tym, że służba naszej Ojczyźnie to zaszczyt a tamta
Polska to kraj praworządny. Przecież nie znaliśmy innego a możliwości weryfikacji tego mitu, były
bardzo ograniczone. To nie istotne co myślimy dzisiaj o tamtym
czasie. Istotne natomiast jest to,
że politycy po raz kolejny w najnowszej historii naszego kraju,
stawiają policjantów naprzeciwko
obywateli, świadomie i z premedytacją oddzielają ich murem od
społeczeństwa. Ważne jest jedynie to co widziałem na ekranie
telewizora. Zobaczyłem nieumundurowanych mężczyzn okładających pałami kobiety i gazujących
młodzież. Ci mężczyźni albo szerzej kobiety i mężczyźni (piszę
także o funkcjonariuszach mundurowych), urodzili się w społeczeństwie informatycznym, w globalnej wiosce, gdzie dotarcie do
informacji a tym samym jej weryfikacja nie stanowią jakiegokolwiek problemu. Dlatego nie ma
równości pomiędzy „ nami a nimi”. To drugie odniesienie jest
świadome. Pisze w swoim imieniu, dlatego nie mam wątpliwości, że nie mogę się utożsamiać z
policjantami – funkcjonariuszami
formacji, którą miałem zaszczyt
tworzyć i w której służyłem. Przecież „dzisiejsi mundurowi”, wychowali się w wolnej Polsce, gdzie
podstawowe prawa i wolności
były zagwarantowane. Dlatego
wiedzą czym jest albo przynajmniej czym powinna być wolność
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od bezprawia rządzących. Dlatego, nie mogą nie wiedzieć, że stali
się częścią systemu wrogiego obywatelowi.
W imię prawdy faktycznej,
którą odróżniam od historycznej
g… wartej, bo pisanej przez i na
użytek polityków, ogromne znaczenie ma wyważenie słów i ocen.
Tym bardziej, że mówimy o ludziach oplutych i sponiewieranych, obdartych z godności i pozostawionych samym sobie. Nie
tylko przez państwo, któremu
służyli, ale także przez ogromną
większość społeczeństwa, akceptującą takie działania.
Aby związać treść i podsumować
moje stanowisko, cofnę się w czasie do artykułu „ Państwo prawa
u m ie ra ł o n oc ą ”. h ttp s :/ /
www.facebook.com/
notes/371962660816201/
Jestem przekonany, że bez
względu na skuteczność mojego
przekazu, mam obowiązek przypomnieć, kto był pierwszą ofiarą
rodzącego się państwa autorytarnego. Od napisania tego tekstu,
upłynęło sporo czasu. Nastąpiła
dalsza defragmentacja porządku
prawno-społecznego, który był
podwaliną demokratycznego państwa prawa. Państwa, któremu
służyłem i państwa, z którym się
identyfikowałem. Wielu z nas bierze czyny udział w protestach
przeciwko aktualnie rządzącym.
Wielu z nas marzy o Polsce, która
z dzisiejszej perspektywy wydaje
się nieosiągalna. Nadzieja umiera
ostatnia. Nie chcę, aby represjonowanym żołnierzom i funkcjonariuszom, odebrali ją ci z którymi
się utożsamiamy i ci z którymi
łączy nas wrażliwość społecznopolityczna.
Nie ma naszej zgody i akceptacji na utrwalanie mitów,
legitymizujących bezprawie aktualnie rządzących.
W imieniu Bractwa:
nadkom. w st., spocz. Marian
Szłapa / Prezes Zarządu
| 20 listopada 2020
„Nie pozwolimy na utrwalanie
mitów leżących u źródeł ustaw
represyjnych.”
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Pisanie na temat
Wyrażałem na łamach OBI moje osobiste zdanie na temat działań,
a właściwie ich braku, ze strony SEiRP i Federacji SSM w aspekcie
dotyczącym zabranych nam emerytom i rencistom mundurowym
znacznej części „przywilejów” (efekt dwóch ustaw dezubekizacyjnych: 2009 i 2016).
Mieczysław Malicki

I

nie chodziło mnie o wytykanie owego braku działań, bo
na dziś nie ma szans aby te
„przywileje” nam przywrócić, a
bardziej o jakieś wsparcie duchowe owego grona nieludzko pozbawionego wypracowanych rent i
emerytur
(wg
wielu
„przywilejów”).
Wytykałem naszym strukturom ale i konkretnym osobom
co najmniej krytyczne wypowiadanie się o „ojcach” ustawy z
2016 roku, a pomijaniu milczeniem pierwszej, podobnej ustawy,
z roku 2009. Ale to jest znana
bajka.
Miałem krytyczne zdanie o
jednej partii i jej reprezentantach
w parlamencie (polskim i unijnym), która zajęcie się naszym
tematem obiecywała i… nadal
skutecznie „działa” w temacie …
włączenie „haniebnej ustawy represyjnej do listy naruszeń prawa
i podstawowych zasad Unii Europejskiej”.
Już ponoć trzeci miesiąc
„działania” na rzecz „włączenia”
trwają a ową listę w Brukseli
ostatecznie ustalano coś chyba
około 28 maja br.
A „nasi” (z ZG SEiRP i z
FSSM) albo „dyplomatycznie” milczą albo gdzieś tam wspominają,
że działania a wręcz bitwy o owe
włączenie trwają (opowiadanie o
„działaniach” było słychać i widać
podczas konferencji zorganizowanej w Mysłowicach 19 września
br z ust europosła Balta, Marka
zresztą).

Zamierzacie Panie i Panowie z gremiów okołozarządowych
SEiRP i FSSM nie komentować
tego co poseł Balt mówi i na jaki
temat mówi, nie zamierzacie wyrazić swojego zdania, że to są
bzdury i bajki, że to jest totalna
pozoracja działań?
Kolejny, bardzo wstydliwy
dla całego środowiska rencistów i
emerytów mundurowych to konflikt na linii Duda-Czarnecki.
Na dziś konflikt ten wyszedł już z jaskiń (jak człowiek
jaskiniowy zszedł z drzewa a potem wyszedł z jaskiń). Jest znany
w szczegółach albo konkretniej
znany w nieistotnych szczegółach.
Mam na dziś wielki żal (i
dziwię się bardzo zajmowanym
postawom) do gremiów około zarządowych obu organizacji. Nie
wątpię w Wasz intelekt, doświadczenie i chęci, ale brak Wam jest
dobrej woli wyjścia z sytuacji kryzysowej. Okopaliście się i trwacie
w pozycjach obronnych wokół
s w o i c h
p r e z e s ó w przewodniczących. Widzicie tylko
i wyłącznie winę strony przeciwnej. Odpowiedzcie teraz sobie na
moje pytanie: czym Wy się różnicie od obecnego konfliktu na linii:
społeczeństwo wkurzone wyrokiem tzw „tk” w temacie aborcji a
rząd PiS wspierany przez polski
kościół katolicki? Z tym, że w
powyższym konflikcie realnie myślący Rodacy opowiadają się po
stronie naszych protestujących
Dziewczyn. Bo w temacie Wasze-

go, małego konflikciku rzesze
rencistów i emerytów mundurowych chyba mają obydwie strony
tam gdzie miał je Pan Majster
albo wg innej wersji „tam gdzie
słońce nie dochodzi”.
Nie przywołujcie jako rozjemców ludzi, którzy nie mają
moralnego prawa być rozjemcami!
Dlaczego nie możecie się
spotkać wspólnie? Niekoniecznie
oficjalnie na jakiś zebraniach,
spotkaniach czy egzekutywach.
Spotkajcie się sami bez waszych
wodzów.
Wielu z Was podziwiałem
za postawy, do wielu miałem i
nadal mam pewne uwagi (które
wyrażałem do Was w mailach).
A dziś Wy wszyscy razem,
Wy z ZG SEiRP i Wy z Zarządu
FSSM ten cały dorobek ROZWALACIE!!!!
W kraju przez dwa tygodnie trwał protest naszych polskich Kobiet. I trwa nadal. Na
dziś nie wiadomo w co się to przekształci.
A Wy z obu gremiów największych krajowych organizacji
zrzeszających rencistów i emerytów mundurowych nie potrafiliście wyrazić swojego wyraźnego
zdania - zapewne nastąpił powrót
apolityczności obu struktur?
Aby nie było wątpliwości
napiszę „swojego zdania poparcia”!!!
Napisałem to po to aby
Wam to wykrzyczeć.
Mieczysław Malicki
2020-11-18

Ostatni miesiąc nie był łaskawy dla środowiska emerytów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
Na Wieczną Służbę odeszli emeryci – długoletni, zasłużeni nauczyciele akademiccy tej uczelni.
17 października, w wieku 90 lat insp. dr Zofia Olejniczak Kierownik Lektoratu Języków Obcych, założycielka Koła SEiRP
26 października w wieku 65 lat insp. dr Janusz Fiebig, Dyrektor Instytutu Prewencji oraz Zastępca Komendanta – Rektora
2 listopada w wieku 71 lat mł. insp. dr Adam Jerzy Wiśniewski były Adiunkt Zakładu Wyszkolenia Fizycznego;
11 listopada w wieku 74 lat mł. insp. Stanisław Wiszniewski – starszy wykładowca członek założyciel Koła SEiRP w WSPol;
21 listopada w wieku 69 lat podinsp Witold Mocarski, wykładowca, Naczelnik Wydziału Kadr, założyciel Koła SEiRP

Rodzinom zmarłych składamy Wyrazy Głębokiego Współczucia.
Będzie nam Ich brakowało - pozostaną w naszej pamięci!
Zarząd Koła SEiRP przy WSPol. w Szczytnie
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To jest wojna!

https://www.tygodnikprzeglad.pl/to-jest-wojna/
To hasło jest wypisywane na kartonach, skandowane przez manifestantów. „To jest wojna” – tylko kogo z kim? Jeśli wojna, dobrze
by było określić walczące strony.
Jan Widacki

N

iektórzy nie mają wątpliwości: „To wojna cywilizacji życia z cywilizacją
śmierci!”. Inni mówią: „To wojna
z PiS”. Jeszcze inni dodają dość
zdecydowane, ale mało konkretne
polecenie: „Wypierdalać!”. Kto
konkretnie ma „wypierdalać”?
PiS? Kościół katolicki? A może
tylko biskupi? A może cała klasa
polityczna?
I
na
czym
to „wypierdalanie” ma polegać?
Nie bardzo to wszystko
jasne. Ale jedno jest pewne. Młodzi
wreszcie
zrozumieli,
że rządzący, wspierani energicznie przez hierarchów kościelnych,
prowadzą ich do bantustanu nowoczesnego świata, do jakiegoś
rezerwatu Europy. Iskrą zapalającą od dawna gromadzony proch
było nieszczęsne orzeczenie pseudo-Trybunału Konstytucyjnego,
praktycznie eliminujące możliwość legalnego dokonania aborcji. Młode pokolenie uświadomiło
sobie, do czego służyć może Trybunał Konstytucyjny, i chyba
w końcu zrozumiało, o co chodziło tym, którzy go swego czasu
bronili przed zawładnięciem
przez PiS i jego nominatów sędziów dublerów.
I pewnie bardziej wyczuło,
niż zrozumiało, że dzisiejszy zakaz aborcji to przekroczenie pewnej granicy, że to początek drogi
do uczynienia z Polski państwa
wyznaniowego, gdzie pod groźbą
kary wymierzanej przez sąd
w imieniu państwa zabronione
będzie to, co Kościół uważa
za grzech. Jeśli dziś grzech aborcji staje się przestępstwem,
to jutro przestępstwem równie
dobrze mogą być stosowanie antykoncepcji, seks przedmałżeński
lub pozamałżeński, rozwody, masturbacja, oglądanie striptizu lub
pornografii. Tak na początek, bo
Kościół najbardziej zdaje się wyczulony na VI przykazanie.
Ale grzechem jest też niechodzenie na niedzielną mszę, nieprzystępowanie do wielkanocnej spowiedzi, jedzenie mięsa w post…
Gdyby sejmowa większość

uchwalała stosowne przepisy,
biskupi (a już abp Jędraszewski
n a p e wn o ) p r z y jm o wa l ib y
to z radością, uzasadniając, jaką
to wartością są rodzina, małżeństwo, cnota czystości. A rzeczą
najważniejszą jest zbawienie duszy, toteż zmuszanie pod groźbą
więzienia do chodzenia na msze,
do spowiedzi, do przestrzegania
postów jest wyrazem najwyższej
troski o przyszłość obywateli. Tyle
że takie myślenie to nawrót
do średniowiecza. Młode pokolenie to czuje i tego nie chce.
Na ulice naszych miast,
a także – co jest nowością – miasteczek,
wyszły
tłumy
nie tylko kobiet, ale w ogóle tłumy młodych ludzi. Jesteśmy
świadkami ogromnej, największej
od 1968 r., rewolty młodzieży,
która ma dość starego porządku
i do niego adresuje owo słynne
„Wypierdalać!”.
Władzę ogarnęła panika.
Rządzący zrobiliby chętnie stan
wyjątkowy albo i wojenny
(w końcu też uważają, że „to jest
wojna”), ale z jednej strony mają
pandemię, z którą sobie
nie radzą, z drugiej nie są pewni
służb mundurowych. Poza tym
wiedzą, że przed nimi jeszcze najgorsze. Wywołany pandemią kryzys gospodarczy nadchodzi
i niebawem starsze pokolenie
również zacznie protestować.
Próbują więc przeczekać.
Prezydent wymyślił lekkie złagodzenie rygorów wyroku pseudoTrybunału, a samego wyroku
rząd na wszelki wypadek
nie publikuje. Ma w tym zresztą
wprawę. Trochę straszą ludzi.
Prokurator krajowy grozi więzieniem (do lat ośmiu!) za udział
w manifestacjach, wspiera go
w tym rzecznik episkopatu, który mówi, że udział w nich
t o
g r z e c h
c i ę ż k i .
A więc uważajcie, manifestanci,
nie dość, że was Ziobro
ze Święczkowskim wsadzą
na osiem lat do więzienia,
to jeszcze pójdziecie do piekła!
Czy Kościół naprawdę nic
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nie zrozumiał? Nie chce zrozumieć? Minister Czarnek straszy
uczniów i nauczycieli, nakładając
na nich równocześnie obowiązek
donosicielstwa.
Nic
wam
to nie pomoże! Jesienne deszcze
i znużenie uspokoją manifestacje.
Ale ziarno posiane w ostatnich
dniach prędzej czy później wzejść
musi. A jak wzejdzie, trudno, będziecie musieli „wypierdalać”. I ci
od straszenia ośmioletnim więzieniem, i ci od straszenia piekłem
za udział w demonstracjach.
Ciekawie
odbija
się
to w sondażach poparcia dla partii politycznych. PiS spadło
o 10%. Platformie nieznacznie
wzrosło, kilkanaście procent ma
Hołownia, Lewica niewiele ponad
progiem,
pod
progiem
na szczęście Konfederacja i PSL.
Ale najwięcej od lat jest niezdecydowanych. Czyli tych, którzy nie identyfikują się z żadną
partią. Wskazuje to wyraźnie,
że jest miejsce na jakiś nowy polityczny byt. I nawet z grubsza widać, jaki powinien mieć program.
Ludzie mają dość PiS, ale też
dość Platformy. Z jej nijakością,
brakiem wyrazistości ideowej.
W szeregach Platformy są ludzie,
którzy
światopoglądowo
nie różnią się od członków PiS.
Swoją drogą, bardzo jestem ciekaw, jak w sprawie aborcji orzekłby Trybunał pod przewodnictwem
prof. Andrzeja Rzeplińskiego albo nawet samego prof. Andrzeja
Zolla. Obawiam się, że podobnie
jak
pseudo-Trybunał
pod
przewodnictwem
mgr Przyłębskiej. Parafrazując
słowa przezacnego red. Turskiego, „PiS nie spadło z nieba”.
Na PiS i jego rządy pracowała
niemal cała klasa polityczna
przez ostatnie 30 lat. I to do niej
adresowane jest wezwanie:
„Wypierdalać!”.
Jan Widacki
j.widacki@tygodnikprzeglad.pl
Listopad 9, 2020
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Jak użytkowanie wieczyste przekształcić na własność
w pandemii?.
https://wyborcza.biz/biznes/7,147758,26497547,jak-przeksztalcic-uzytkowanie-wieczyste-we-wlasnosc-czy-to.html

Tysiące Polaków wciąż nie otrzymało decyzji o przekształceniu
użytkowania wieczystego we własność. Tym samym nie dostało
bonifikaty. Co mają zrobić?
Leszek Kostrzewski

C

zekam na zaświadczenie o
przekształceniu już 1,5 roku i nic. Pytam w urzędzie
miejskim, dzwonię do ministerstwa, a tam nikt nic nie wie. Boję
się, że jak nic nie zrobię, to spóźnię się z terminami i nie dostanę
99 proc. bonifikaty - mówi nam
pani Anna.
"W czasach pandemii nikt nie ma
do tego głowy" - słyszymy od
urzędników, gdy pytamy o przekształcenie. Niestety, to nie jest
odosobniony przypadek.
Ustawa o końcu użytkowania
wieczystego obowiązuje od stycznia 2019 r. W sumie państwo i
samorządy powinny wydać stosowne zaświadczenie 2,5 mln
Polaków.
Dokument wysyła wójt lub burmistrz lub prezydent miasta, jeśli
grunty są samorządowe, starosta,
jeśli grunty należą do skarbu
państwa, dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa, dyrektor
Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji albo
dyrektor oddziału regionalnego
Agencji Mienia Wojskowego.
Urząd miał na to 12 miesięcy od
dnia przekształcenia, czyli do
końca 2019 r. Wiele osób jednak
zaświadczeń nie dostało. Co mają
robić? (o tym za chwilę).
Dla kogo ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego
we własność?
Obowiązująca od 1 stycznia 2019
r. ustawa zniosła użytkowanie
wieczyste na cele mieszkaniowe.
Nowe przepisy dotyczą:

•

właścicieli domów jednorodzinnych;

•

właścicieli domów wielorodzinnych położonych na
gruntach oddanych w użyt-

kowanie wieczyste, w których co najmniej połowę
lokali stanowią lokale
mieszkalne;

•

•

właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w
budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych, którym
przysługuje udział w użytkowaniu wieczystym gruntu (chodzi np. o budynki
wspólnot oraz spółdzielni
mieszkaniowych);
właścicieli lokali użytkowych znajdujących się w
budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych lub posadowionych na gruntach o
przeważającej zabudowie
mieszkaniowej.

Szansa na bonifikatę
Zamiast jak obecnie rocznych
opłat za użytkowanie wieczyste
przyszli właściciele gruntów zapłacą opłatę przekształceniową,
która wynosi 20-krotność dotychczasowej opłaty rocznej. Jej wysokość będzie wskazana w zaświadczeniu, które otrzymamy, i ma
być równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby 1 stycznia
2019 r.
Jeśli nasze mieszkanie stoi na
gruncie skarbu państwa i chcemy
wpłacić jednorazowo całą sumę
(czyli w pierwszym roku 20 opłat
przekształceniowych), dostaniemy
60 proc. zniżki, w drugim roku
(przy 19 opłatach) - 50 proc. zniżki. Z każdym kolejnym rokiem
wysokość zniżki będzie mniejsza.
Przykładowo, jeśli ktoś płaci za
użytkowanie wieczyste 1000 zł
rocznie, to zamiast 20 tys. zł (20
lat po 1000 zł) zapłaci 8 tys. zł
przy jednorazowej wpłacie w
pierwszym roku.
Jakie zniżki?

Ale każda gmina sama decyduje,
czy wprowadzi zniżkę.
W Warszawie bonifikaty wynoszą
98 proc.
- To znaczy, że jeśli ktoś dotychczas płacił za użytkowanie po
1000 zł rocznie, to zamiast płacenia dokładnie tyle samo przez 20
lat za przekształcenie wieczystego
we własność wystarczy zapłacić
400 zł jednorazowej opłaty przekształceniowej - wylicza Bartosz
Turek, analityk firmy HRE Investments zajmującej się badaniami
rynku mieszkaniowego.
Hojne systemy bonifikat zaproponowały też Gdańsk i Nowy Sącz,
gdzie bonifikata wynosi 95 proc.
W Krakowie, Bydgoszczy i Lublinie wysokość upustu będzie taka
sama jak przy gruntach państwowych, a więc maksymalnie 60
proc. Przyjęto jednak nowelizację
ustawy i nastąpiło wyrównanie
poziomu bonifikat na terenie danej gminy. Jeżeli więc lokalny
samorząd zdecydował o wyższej
niż 60 proc. bonifikacie, to automatycznie na tym terenie zostanie ona podwyższona do samorządowego poziomu.
Przewidziane ulgi.
Ale nie dla każdego
Najwyższa,
należy się:

99-proc.

bonifikata

• osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym
lub znacznym, oraz osobom, w
stosunku do których orzeczono
niepełnosprawność przed
ukończeniem 16. roku życia
lub zamieszkującym w dniu
przekształcenia z tymi osobami
opiekunom prawnym lub
przedstawicielom ustawowym
tych osób;

• członkom

rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie o karcie dużej rodziny;

• inwalidom wojennym i wojskowym oraz ich rodzinom;
(Ciąg dalszy na stronie 27)
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• kombatantom

oraz ofiarom
represji wojennych i okresu
powojennego;

• świadczeniobiorcom do ukończenia 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w
prenatalnym okresie rozwoju
dziecka lub w czasie porodu,
lub ich opiekunom prawnym –
będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych
służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych
tych osób.
O 99-proc. bonifikatę należy zawnioskować.
Jeśli komuś przysługuje kilka
bonifikat, to nie są one sumowane - należy wybrać tę najkorzystniejszą.
Jeśli dziś co roku płacimy za
użytkowanie wieczyste 1000 zł, to
po uwzględnieniu 99 proc. upustu właścicielem gruntu zostaniemy po zapłacie 200 zł.
Uważaj na terminy
A teraz wracamy do zaświadczeń.
Zaświadczenie o przekształceniu
wydane przez miasto to podstawowy dokument, który umożliwia
zamianę użytkowania wieczystego
gruntu we własność. Zgodnie z
ustawą przekształceniową zaświadczenia miały być wydane do
końca 2019 r.
Problem w tym, że samorządy
mimo zaangażowania dodatkowych pracowników nie wyrabiają
się z pracą. Twierdzą, że rząd nałożył na nie dodatkowe obowiązki,
ale nie zapewnił pieniędzy na ich
realizację.
W sumie państwo i samorząd
powinny wydać zaświadczenie 2,5
mln Polaków. Najwięcej przypada
na Warszawę, która ma 448 tys.
użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami
mieszkalnymi.
- Do 30 września 2020 r. wydaliśmy ponad 335 tys. zaświadczeń
o przekształceniu i otrzymaliśmy
ponad 270 tys. zgłoszeń o zamiarze wniesienia opłaty jednorazo-

wej - informuje stołeczny magistrat.

nifikat" - pisze w odpowiedzi na
nasze pytanie resort rozwoju.

Na zaświadczenie czekają też
mieszkańcy Krakowa czy Katowic.

Jak przekształcić użytkowanie
wieczyste we własność.
Krok po kroku

Katowicki magistrat ma do wydania 52,4 tys. zaświadczeń

1.

Przekształcenie następuje z
mocy prawa, nie trzeba
składać wniosków o wydanie zaświadczenia.

2.

Osoby, które otrzymały
zaświadczenie (a więc dokument potwierdzający
przekształcenie), by skorzystać z bonifikaty od
wszystkich opłat, powinny
zgłosić zamiar wniesienia
opłaty jednorazowej do
urzędu miasta, dzielnicy
lub Zarządu Mienia Skarbu Państwa (listem zwykłym, poleconym lub przez
ePUAP), a następnie wnieść
opłatę jednorazową w podanej wysokości i terminie.

3.

Po wniesieniu opłaty właściciele otrzymują zaświadczenie potwierdzające spłatę należności.

4.

Ostatnim krokiem jest złożenie wniosku w sądzie
wieczystoksięgowym o wykreślenie roszczenia, do
którego należy załączyć
otrzymane wcześniej potwierdzenie spłaty. Zgodnie
z ustawą trzeba to zrobić
osobiście we właściwym
sądzie wieczystoksięgowym. Dokumenty można
złożyć osobiście lub wysłać
w wersji papierowej. Od
wniosku o wykreślenie
wpisu sąd pobiera opłatę w
wysokości 250 zł. Wzór i
instrukcję wypełnienia
wniosku o wykreślenie
wpisu można znaleźć na
przykład na stronie internetowej Sądu Rejonowego
dla Warszawy-Mokotowa.

- Przy tak pokaźnych zasobach
jak w naszym mieście określone
w ustawie terminy są praktycznie
nierealne. Szacuje się, że proces
wydawania zaświadczeń zakończymy w 2021 roku - przewiduje
urząd miasta w Katowicach.
We Wrocławiu miasto powinno
wydać 130 tys. dokumentów, do
końca 2019 r. wydało ich 65 tys.
Reszta będzie przesłana do końca
2020 r.
Ile mamy czekać na zaświadczenie o przekształceniu gruntów
Codziennie urzędy miast odbierają setki telefonów z pytaniem dotyczącym tego, co z przekształceniem ich gruntu. "Liczyłam na
zaświadczenie w 2019 roku, ale
do dziś go nie dostałam. Przez to
opóźnienie stracę prawo do bonifikaty" - napisała do nas mieszkanka Warszawy. Czy ma rację?
Otóż bonifikata za jednorazową
zapłatę za przekształcenie będzie
wypłacana, nawet gdy zaświadczenie dostaniemy w 2020 czy
2021 r.
Ważne jest co innego. - Aby nie
stracić zniżki, musimy w ciągu
dwóch miesięcy od otrzymania
zaświadczenia (niezależnie od
tego, kiedy je dostaniemy) zgłosić
do samorządu zamiar wniesienia
opłaty jednorazowej z bonifikatą.
Jeśli ktoś tego terminu dochowa,
to prawa do bonifikaty nie straci mówi Bartosz Turek, analityk
firmy HRE Investments, która
zajmuje się badaniami rynku
mieszkaniowego.
Potwierdza to Ministerstwo Rozwoju. "Mieszkańcy mogą spokojnie czekać na zaświadczenie, które urząd prześle na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków lub adres, na który wysyłano korespondencję dotyczącą
użytkowania wieczystego. Nawet
jeśli zaświadczenie urząd prześle
w 2020 r., to mieszkańcy nie
stracą prawa do najwyższych bo-
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Można uniknąć płacenia nienależnego abonamentu RTV.
https://wyborcza.pl/7,155287,26274135,mozna-nie-placic-abonamentu-rtv.html
Wszystko dzięki rewolucyjnemu wyrokowi sądu administracyjnego. Tymczasem Poczta stosuje różne chwyty na ściąganie pieniędzy. Jedna z nich to metoda "na książeczkę". Przełomowy wyrok
wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
Leszek Kostrzewski

H

istoria dotyczy pana Andrzeja (imię zmienione),
któremu skarbówka na
zlecenie Poczty zajęła konto bankowe na poczet zaległości abonamentowych za 14 lat. Razem z
dodatkowymi opłatami wyszło
kilka tysięcy złotych.
Mężczyzna nie miał zamiaru jednak płacić i skierował sprawę do
sądu administracyjnego.
Poczta musi udowodnić obowiązek płacenia abonamentu
Poczta w sądzie twierdziła, że pieniądze jej się należą, gdyż abonent zarejestrował telewizor i
otrzymał książeczkę do wpłat.
Ponadto mężczyzna został powiadomiony o nadaniu indywidualnego numeru abonenta.
Pan Andrzej co prawda zapewniał
że w 2004 r. wyrejestrował telewizor, ale Poczta w to nie wierzyła,
bo mężczyzna nie miał dowodu
wyrejestrowania.
- Skąd miałem wiedzieć, że po 15
latach ten papier będzie mi potrzebny? - tłumaczył pan Andrzej
i sam przeszedł do ataku: - Skoro
domagacie się ode mnie starych
dokumentów, to sami pokażcie
podobne. Mówicie, że nadaliście
mi kilkanaście lat temu indywidualny numer abonenta. Proszę
więc pokazać dowód wysłania do
mnie zawiadomienia o nadaniu
tego numeru. Bo skoro twierdzicie, że go nadaliście, to powinniście mnie o tym powiadomić.
Poczta miała jedynie wydruki z
numerem abonenta. Brakowało
dowodu wysłania listu z nadaniem tego numeru i z książeczką
do opłat.
Co na to sąd?
Uznał, że pan Andrzej ma rację, a
Poczta nie miała prawa wysłać do
niego skarbówki i zablokować
konta.

Sąd przyznał, że w pocztowych
aktach "dotyczących przedmiotowego numeru identyfikacyjnego
powinny być informacje o przesłaniu numeru abonenta np. w
formie zwykłej przesyłki listownej". A nie było.
Ponadto sędzia prowadzący sprawę nie mógł zrozumieć, dlaczego
Poczta ściga pana Andrzeja dopiero po 14 latach. Bo skoro
twierdziła, że mężczyzna jest jej
coś winien, dlaczego tak długo
zwlekała z egzekucją?
I w końcu trzeci argument. Sąd
musiał rozstrzygnąć, czy zwykły
Kowalski (w tym przypadku pan
Andrzej) musi trzymać w domu
dokumenty sprzed kilkunastu lat.
"Sąd stwierdza, że z żadnych
przepisów prawa nie wynika, że
strona jest zobowiązana posiadać
i bezterminowo przechowywać
dokument (dowód) wyrejestrowania odbiornika" - pisze WSA i dodaje: "Zdaniem Sądu, skoro termin przedawnienia opłat abonamentowych jest pięcioletni, to nie
sposób wymagać od strony, aby
taki dokument przechowywała w
nieskończoność".
Poczta ściga za niezapłacony
abonament RTV
Decyzja sądu może mieć znaczenie dla innych Polaków, których
Poczta ściga za niepłacenie abonamentu.
Poczta cały czas bowiem prowadzi
akcję ściągania zaległych opłat
"za telewizor".
Tylko od stycznia do kwietnia
2020 r. do urzędów skarbowych
wpłynęło prawie 35 tys. tytułów
wykonawczych wystawionych
przez Pocztę Polską, na podstawie
których skarbówka prowadzi egzekucję zaległości i ściągnęła prawie 7 mln zł.
Na koniec roku będzie to kwota
kilkunastokrotnie wyższa. Według sprawozdań KRRiT tylko w
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2019 r. ściągnięto ponad 102 mln
zł zaległego abonamentu, a Poczta Polska wystawiła ponad 122
tys. tytułów wykonawczych dla
urzędów skarbowych.
W "Wyborczej" opisywaliśmy przypadek warszawskiej emerytki,
której w połowie maja z dnia na
dzień skarbówka pobrała z konta
ponad 1,7 tys. zł na poczet zaległego abonamentu RTV, choć ta
od lat nie posiada telewizora i nie
ma jej w spisie abonentów.
Tysiące podobnych przypadków
spowodowało reakcję ministra
aktywów państwowych Jacka
Sasina, który jeszcze przed wakacjami poprosił Pocztę Polską, odpowiedzialną za pobór abonamentu, o zawieszenie tych działań. Poczta polecenia nie wykonała, tłumacząc, że najpierw trzeba
by zmienić prawo. A na razie nikt
go nie zmienił.
Efekt? Kolejne osoby odbierają
powiadomienia o zajęciu konta
przez urząd skarbowy, aby ściągnąć abonamentowe zaległości.
Jak Poczta ściąga abonament
RTV? Metoda na książeczkę
W ściąganiu zaległego abonamentu Poczta stosuje różne metody.
Jedną z nich opisał nasz Czytelnik. - Kilka lat temu rozwiodłem
się i abonament za RTV przejęła
moja była żona. Chyba po dwóch
latach dostałem na były adres
wezwanie do opłacenia zaległości.
Na moje odwołanie otrzymałem
odpowiedź, że nie wyrejestrowałem numeru książeczki, więc należało opłacać nadal abonament.
Nieważny był adres, którego dotyczył abonament, ale książeczka.
To absurd, ponieważ abonament
nie jest opłacany za używanie
książeczki, ale za zarejestrowany
odbiornik radiowy i telewizyjny pisze Czytelnik.
Po wyroku sądu.
Szansa dla innych
Czy decyzja poznańskiego sądu
administracyjnego może zmienić
podejście Poczty i przyczynić się
do tego, że Polacy nie będą musieli płacić zaległych opłat?
(Ciąg dalszy na stronie 29)
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- Orzeczenie sądu administracyjnego ma dyscyplinować Pocztę
Polską, która w ogóle nie przejmowała się przedstawieniem dowodów na okoliczność tego, że
ktoś jest abonentem. Sąd słusznie uznał, że skoro Poczta wymaga przechowywania dokumentów
przez abonenta, to sama również
musi dbać o swoje papiery - mówi
Oskar Możdżyń, prawnik z portalu MaszPrawo.org.pl. I dodaje Orzeczenie jest szansą dla
wszystkich osób, wobec których
Poczta od lat nie dopominała się
o abonament. Pamiętajmy jednak, że każdy wojewódzki sąd
administracyjny może mieć inny
ogląd opisywanej sprawy. Z tego
powodu powinny zmienić się
przepisy, które w ogóle nie przystają do obecnych realiów korzystania z mediów.
Od stycznia podwyżka
abonamentu RTV
Tymczasem od nowego roku za
abonament trzeba będzie płacić
więcej.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłosiła podwyżkę. I tak od
stycznia 2021:
•
- za używanie odbiornika
radiofonicznego zapłacimy
- 7,50 zł za miesiąc,
•
- za używanie odbiornika
telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego –
24,50 zł za miesiąc.
Jeśli jednak zapłacimy za więcej
niż jeden miesiąc, dostaniemy
zniżki.
W przypadku osób, które od razu
zapłacą abonament RTV za więcej
niż jeden miesiąc, będą utrzymane zniżki.
Tak więc za używanie odbiornika
radiofonicznego zapłacimy
•
14,60 zł za 2 miesiące,
•
21,60 zł za 3 miesiące,
•
42,80 zł za 6 miesięcy,
•
81,00 zł za rok kalendarzowy.
Natomiast za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:
•
47,50 zł za 2 miesiące,
•
70,60 zł za 3 miesiące,
•
139,70 zł za 6 miesięcy,
•
264,60 zł za rok kalendarzowy.

Kto nie musi płacić
abonamentu RTV
Osobami uprawnionymi do zwolnienia od opłat abonamentowych
są m.in.:
•
- osoby mające pierwszą
grupą inwalidzką;
•
- całkowicie niezdolne do
pracy;
•
- ze znacznym stopniem
niepełnosprawności;
•
- trwale lub okresowo niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym;
•
- które skończyły 75 lat;
•
- otrzymujące świadczenie
p i e l ę g n a c y j n e
lub rentę socjalną;
•
- niesłyszące;
•
- niewidome, u których
ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.;
•
- które ukończyły 60 lat i
m a j ą
p r a w o
do emerytury nieprzekracz
ającej kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w
gospodarce narodowej w
roku poprzedzającym;
•
- spełniające kryteria dochodowe wynikające z
ustawy o świadczeniach
rodzinnych;
•
- mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych, np. zasiłku stałego, zasiłku okresowego,
pomocy dla rodzin zastępczych itp.;
•
- bezrobotne;
•
- posiadające prawo do
zasiłku przedemerytalnego
lub świadczenia przedemerytalnego;
•
- inwalidzi wojenni i wojskowi;
•
- kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi oraz członkowie
rodzin po śmierci kombatantów;
•
- osoby represjonowane
oraz członkowie rodzin po
śmierci represjonowanych;
•
- osoby zaliczone do jednej
z grup inwalidzkich wskutek inwalidztwa powstałego
w wyniku przymusowego
zatrudnienia w kopalniach
węgla, kamieniołomach,
zakładach rud uranu i batalionach budowlanych;
•
weterani poszkodowani
wskutek działań poza granicami Polski.
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Kto może dostać wezwanie
do zapłaty abonamentu RTV
Wezwania od Poczty dostają tylko
te osoby, które mają zarejestrowany odbiornik radiowy i telewizyjny, i przestały płacić.
Jeżeli ktoś zarejestrował odbiornik, ale przestał płacić, może do
niego przyjść powiadomienie z
Poczty z nakazem zapłaty. Taki
nakaz obejmuje pięć lat wstecz.
Jeśli nigdy nie zarejestrowałeś
telewizora, właściwie nic ci nie
grozi. Egzekutor długów cię nie
dopadnie, nawet jeśli np. płacisz
za kablówkę albo telewizję cyfrową.
Co prawda Poczta straszy, że może wysłać do mieszkań kontrolerów, którzy sprawdzą, czy masz
telewizor, ale nie musimy go
wpuszczać do domu.
Takich kontroli nie przeprowadza
listonosz. Kontroler musi mieć
przy sobie upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych, legitymację służbową i na
żądanie mieszkańca musi też
okazać dowód osobisty.
Gdyby w jakiś sposób kontrolerowi udało się udowodnić, że mamy
niezarejestrowany odbiornik, to
nałoży na nas opłatę w wysokości
30-krotności miesięcznej opłaty
abonamentowej
Abonament RTV.
Rozłożenie na raty
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może nam pomóc - rozłożyć
dług na raty albo też całkowicie
go umorzyć.
Dług nie jest umarzany każdemu
automatycznie. Musi za tym przemawiać ważny interes społeczny,
np. śmierć kogoś bliskiego, choroba, skutki klęski żywiołowej,
niskie dochody.
Leszek Kostrzewski
28 września 2020
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Wróg, przyjaciel, partner biznesowy .
Różnica pomiędzy wrogiem , przyjacielem, a partnerem biznesowym… tego za cholerę nie idzie w polskiej mentalności pogodzić, a
Niemcy i inne kraje Europy na ten przykład potrafią.
Bohdan Makowski

J

ak byłem małym szpicem,
takim z piaskownicy to za
każdym razem, z resztą czynili to tak też inni, do naszych
zabaw dopuszczaliśmy tych, którzy naszym, czytaj moim zdaniem liczyli się. Taki Waldek miał
ojca w sklepie spożywczym i zawsze coś tam nam przynosił ze słodyczy, a ponadto jego familia z za
Odry przysyłała im paczki. W
paczkach były fajne rzeczy, których mu zazdrościliśmy, a z którymi, niekiedy dzielił się z nami.
Mama odkupiła od nich takie
fajne dziecięce portki tyrolskie. Ci
„ze wschodu” też mieli takie fanty
np. piłki do gry w nogę, cukierki
o niecodziennym smaku, a nawet
suwak logarytmiczny, o którego
zastosowaniu nic nie wiedziałem,
ale w tedy był to przejaw techniki,
a naszej zazdrości aby przez
chwilę nim się pobawić. O tym
czy dopuścimy takiego gościa do
wspólnej zabawy decydowały czysto ekonomiczne względy, nawet
dziewuchy miały szanse, co bardziej równe, gdyż w tamtym czasie dziewuchy jeszcze nie były mi
w głowie, jak dla większości moich rówieśników. Te względy ekonomiczne praktycznie w późniejszych czasach dostały dualistycznego rozdwojenia. Powstały nowe
przyjaźnie na bazie sympatii,
wspólnych zainteresowań, a nawet uczuć, zaś te względy ekonomiczne decydowały głównie w
moim postępowaniu zawodowym
i biznesowym w wymiarze mikro
dotyczącym mojej najbliższej rodziny. Nie wydawałem więcej niż
mogłem zarobić, kredytów bałem
się jak diabeł święconej wody nie
tylko we frankach. Mój pierwszy
kredyt był dla młodych małżeństw, ale to tylko dlatego, że w
jakimś tam stopniu był on przez
Państwo umarzany (niby to wredny komunizm, ale był umarzany).
Z tego też powodu nierzadko ten
element kontaktów z moimi znajomymi, przyjaciółmi odbierałem
niekiedy w płaszczyźnie ekonomicznej. Jak ktoś robił mi źle, jak
ktoś, jak to mówią, wyżyma mnie
i mówi przy tym, że tak powinno
być, to go co najmniej olewam, a

generalnie po angielsku mówię
mu, nie mam czasu i żegnaj kolego. Jak można zauważyć moja
życiowa filozofia jest tak proste,
że nie wymaga wielkich uzasadnień i być może, tak mi się wydaje, większość moich współziomków takimi zasadami kierować
się powinna. Być może tak jest.
Prości ludzie, ludzie którzy podejmując swoje życiowe decyzje kierują się interesem własnej rodziny, swoich bliskich i ryzykują
jedynie majątkiem tych że osób.
Jednak jak widać w decyzjach podejmowanych przez obecnych decydentów, jak by się wydawać mogło reprezentujących
nasze wspólne interesy, jak to oni
określają naszą „Rację Stanu”,
ich decyzje są nie koniecznie
słuszne, delikatnie mówiąc nie
rozważne.
Nie będę rozwijał tematów tak
przepychanych na wszystkie sposoby medialne jak Trybunał Konstytucyjny, zatrudnianie i mianowanie na stanowiska rangi państwowej swojaków, osób ze świata
czerwonej książeczki (Kodeksu
Karnego), dziś jak państwo pozwolicie i cierpliwie dotrwacie do
końca mojego wywodu poruszę
temat naszych przyjaciół, naszych sąsiadów.
Przewrotnie zacytuję Pawlaka: „ Kargul to twój Wróg. Wróg,
wróg ale swój wróg”. Niegdysiejsi
nasi przyjaciele ze wschodu zostali odsunięci w niebyt i stali się
naszymi wrogami, zaś naszym
obecnym przyjacielem stały się
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej - USA, brat „Sam” czytaj :
„poganiacze bydła”.
Jak uczą nas doświadczenia, nasze własne oraz innych narodów
to Amerykanie nigdy, ale to nigdy
nie mieli i nie mają przyjaciół ,
oni po prostu mają tylko… interesy.
Jako historyk z wykształcenia niejednokrotnie spotykałem
się z krytyczną oceną Jałty w
sprawie polskiej, a zwłaszcza USA
– czytaj Franklina Delano Roosevelta za przyklapnięcie propozycji Józefa Stalina o podzielenie
Europy, o przejęciu przez niego
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dominacji nad Europą wschodnią.
Przez wiele lat ten wątek
był dla naszej emigracji takim
czyrakiem w stosunkach PolskoAmerykańskich.
Liczono też na Anglię Churchilla, ale wyszło to samo.
O tym, że na pomocy amerykańskiej nawet Piłsudski się
zawiódł nie warto wspominać. W
wojnie polsko–bolszewickiej zwrócił się o broń do amerykańców w
walce przeciwko Armii Czerwonej,
amerykanie mieli go w nosie.
Te interesy właśnie zadecydowały, że aktorzyna Reagan, po
wprowadzeniu Stanu Wojennego
w Polsce, w celu „dowalenia komunistycznemu reżimowi” wprowadził sankcje gospodarcze.
Kogo one dotknęły? Zablokowano eksport technologii, zawieszono rządowe gwarancje na
kredyty, wstrzymano dostawy dla
rolnictwa, ba, nawet polskie samoloty miały zakaz wlatywania w
amerykańską przestrzeń powietrzną.
Rząd ustami swojego rzecznika prasowego J. Urbana właśnie wtedy wypowiada znamienite
słowa, że Rząd wyżywi się sam
ale w d… dostanie naród, lecz
tego wątku aktorzyna z USA jako
wielki brat nigdy nie podjął.
Dziś Prezydent RP zrobił
sobie zdjęcie z Tramp-kiem podczas zawierania umów o rozwoju
energetyki atomowej i współpracy
militarnej w amerykańskim wydaniu. Jest to nasz sukces bo…
„Polska wstaje z kolan, Prezydent
Duda kolejny raz podbija świat.”
Coś nie trybie?! Dlaczego nie dodano, że Tanzania również powstaje, bo takie samo zdjęcie zrobił sobie ich bonzo J.M. Kikete
jeszcze z Obamą o wiele wcześniej
- o Putinie nie wspomnę. W konsekwencji jakaś tam Tanzania i
inne plemiona jadą sobie do USA
bez tych „dowodów zaufania” jakim obdarza się „najważniejszego
sojusznika”.
Oczywiście wizy są niby zniesione, ale to funkcjonariusz z emigration, tam za wodą, na lotnisku, może zadecydować abyśmy
powrotnym lotem-rejsem wrócili
do Kraju.
(Ciąg dalszy na stronie 31)
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Inny temat to wysyłanie
naszych dzieciaków, na polecenie
„poganiaczy bydła” na wojny do
Iraku, Afganistanu. Daliśmy się
wziąć na lep jak ta bezwolna głupia mucha. Nie będąc nawet strategiem gospodarczo – ekonomicznym każdy wiedział i wie, że celem inwazji na bliskim wschodzie
była i jest ropa i gaz, a ta walka z
ówczesnym, niby to, terroryzmem
była to tylko ściema dla maluczkich. Nawet nasz lewicowy Premier Leszek Miler nabrał się na
ichnie obiecanki, licząc niby to na
konkretny zysk. To był namacalny dowód traktowania Polski jako
lojalnego sojusznika. Nawet w
tych strategicznych zamiarach
uwzględniano nasz udział jedynie
w kwestii… niby odbudowy Iraku
zrujnowanego przez wojnę. Na
ropie i gazie rękę położyli
„poganiacze bydła” jako monopoliści. Oni nigdy od czasu II Wojny
Światowej nie mieli takiej ilości
zasobów nagromadzonej ropy
naftowej jak w dobie obecnej. I
konsekwencje doją ten biedny
kraj dalej, niby to w zamiarze
utrzymania demokracji. „Dbam o
was krowy moje dlatego bo….was
doję”.
Wysłaliśmy do Iraku kontyngent 15 tysięcy naszych orłów,
zginęło 28 (w sumie ubytek siły
żywej nie duży) i iluś set rannych,
ale po co?! W imię czego?! Podobnie w Afganistanie: 42 zabitych,
ponad 1200 rannych i poszkodowanych. Koszt 6 miliardów (6 000
000 000 zł). Wysłaliśmy 25 tysięcy żołnierzy.
Jakże głupawo zabrzmiały
słowa ówczesnego Ministra Spraw
Zagranicznych Radka. Sikorskiego, który powiedział: że dzięki
wysłaniu naszych junaków do
Iraku i Afganistanu zyskaliśmy
bardzo dużo: mamy w Polsce…
stałą obecność wojsk amerykańskich. Mamy duże manewry NATO przerwane z powodu Koronowirusa (za które płacimy z własnej kieszeni).
Może nie wszyscy pamiętają, ale jednym z bodajże największych sukcesów Prezydenta Lecha Wałęsy było wyprowadzeni
wojsk radzieckich z Polski… po to
tylko aby wprowadzić amerykanckie, jak to mówił Kargul.
V korpus , którego utrzymanie będzie nas kosztowała
około miliarda złociszy. Ale po
co?! Rzeczywiście może jestem

głupawy, ale w przypadku konfliktu zbrojnego zanim nasi
obrońcy z USA dopłyną, dolecą w
okolice Europy to Ruskie na leniwca raz dwa nas odwiedzą kilka
razy.
To jest matematyka tego
się nie oszuka. No oczywiście mamy od naszych obecnych
недрузей - Mig-29, a fremden
samoloty F-16 i związany z nim
offset. Przyobiecano F-35, mamy
amerykańskie okręty z demobilu.
Nowy kontyngent siły żywej poganiaczy bydła został przegonionej
od Niemców z powodów ekonomicznych. Niemiaszkom nie opłacało się utrzymywanie darmozjadów, a przy okazji była obawa
zamachów ze strony islamistów
skierowane b. często przeciwko
tym utrwalaczom demokracji
(rykoszetem mogli by dostać giermańcy). Nie chce mi się nawet
rozwijać tego wariackiego pomysłu, bowiem już tyle w tych tematach napisano - szkoda słów.
Naszym błędem jest to że
zapałaliśmy jak zwykle bezgranicznie, по душам, naszą wielką
miłością do nowych przyjaciół.
Bezrozumną miłością jaką jest
miłość młodego podlotka. Nie ma
tam ani odrobiny rozwagi, pomyślunku. A jak wspomniałem na
wstępie z Ameryką (i z innymi
krajami również) powinny nas
łączyć co najwyżej interesy i to
też z dużą rozwagą, uwzględniając nasze położenie, a co za tym
idzie koszt transportu, logistyki,
łączności itp.
Nikt nie pokusił się o analizę przyczyn z ekonomicznego
punktu widzenia oczekiwanych
efektów wtrącania się Ameryki w
kwestie, bądź co bądź, suwerennego państwa jakim jest Ukraina.
Ameryce zależało i nadal
zależy, aby w okresie braku konfliktów światowych uzależnić ekonomicznie państwa, z których
może czerpać zyski. Od tych murzynów z Afryki za dużo się nie da
wyrwać.
Inaczej ma się sytuacja w
kontaktach z Państwami europejskimi. Nieopisaną „radość” wywołała u mnie informacja, ze statek
z płynnym gazem dopłynął do
Polski i ma być do zaczątek nowej
ery energetycznej z pominięciem
Rosji. Hura!, Hura! Ale na litość
Boga z jakiegokolwiek kościoła, to
ten ruski gaz jest kwaśny?. Ma
nie smaczny kolor? To wszystko
ирунда, (вcё ровно -„wszystko
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jedno” - gwarowo - przypis JKK)
jak to mówią Ruskie. On na pewno jest tańszy!. A wystarczy na
wzór naszych unijnych braci
Niemców dołączyć szlauf na granicy z Rosją i… nie trzeba terminali portowych, wielkich inwestycji, wielkich nakładów.
Ja czegoś tu nie rozumiem??!!!
Dochodzę jednak do pewnych
wniosków. W naszej narodowej
mentalności ten syndrom dziecięcy: „nie założę na złość matce
czapki i odmrożę sobie uszy”, w
wieku dorosłym jest syndromem:
co ruskie, to złe, bo Smoleńsk, bo
cud na Wisłą, bo Katyń, bo Powstanie warszawskie bo… kolejne
bo i bo.
A ja wzorem lat dziecięcych
nadal uważam, że do swojej zabawy, do swojej piaskownicy dobieram sobie odpowiednich mi partnerów. Partnerów, którzy coś znaczą, którzy traktują mnie partnersko na równi z innymi. Uczmy się właśnie od amerykańców,
angoli. Dziś do Afryki wysyłajmy
fabryki, technologie, fundusze do
zrobienia „wędki”, a one tam pozostaną. Skończy się wędrówka
ludów, emigrantów. A w ostateczności podstawmy statki pełnomorskie, aby te ofiary pseudo
demokratycznych interwencji
USA miały możliwość przedostania się przez „wielką wodę” do
kraju, który te konflikty i te problemy kolejny raz wywołał, a nie
tranzytem waliły przez Europę
zaśmiecając ją swoimi maruderami. „Amerykancom” udało się w
czasie niewolnictwa, uda się i
teraz. Oni ich na ichni wypróbowany demokratyczny sposób asymilują i to będzie właśnie sprawdzona forma narzucania demokracji całemu Światu.

PS.
1° W dzisiejszym spotkaniu z
Szanownymi Czytelnikami, w
sposób zmierzony, pominąłem
wątek protestu kobitek, naszych
ciągnących się, jak smoła z dachu, spraw tzw. dezubekizacji. Po
prostu tematy te są tak mielone
na różne możliwe sposoby, aż
stały się sakramencko wkurzające z powodu naszej niemożności,
bezradności.
I tak na prawdę dyskusja
w tym temacie zaczęła mnie najprościej mówiąc nudzić. Tak, nudzić. Do tej pory uważałem, że im
(Ciąg dalszy na stronie 32)
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więcej będziemy w tych tematach
mówić, pisać, przekonywać ludzi
o słuszności naszych poglądów to
wreszcie ktoś pójdzie po rozum
do głowy i doczekamy się normalności.
Oglądając obecną rzeczywistość dochodzę do drugiego wniosku. Te nasze sprawy poza nielicznymi gremiami (niestrudzony
Andrzej Rozenek i kilku innych)
wcale nie interesują się tym problem. My osamotnieni po prostu
nie mamy jakiegokolwiek racjonalnego wpływu w tych tematach.
TKM obecnie obowiązuje.
Ba! Nawet ci, którzy również po
społu przyczynili się do odebrania
należnym nam emerytur (czytaj
PO i inne opcje) nagle stali się
naszymi sympatykami. Jak uczy
życie ta niby to wielka miłość może trwać jedynie do czasu nowych wyborów, a potem…
No cóż. Nie tylko nauka
radziecka zna takie przypadki,
nawet w imperializmie są takie
hasła co to: murzyn zrobił swoje!
Boję się tylko, a jest to bardzo
realne, że nasi następcy, lojalnie
wykonujący rozkazy dostana po
d…, bo trzeba będzie znaleźć

chłopca do bicia. I to będzie jedynie kolejne deja vu, a nie nauka
na błędach. Tego się nie zmieni.
2˚ W poprzednich moich komentarzach twierdziłem, że Kościół
Rzymsko – Katolicki poza 1966
rokiem (czasy Kardynała Wyszyńskiego) nigdy, ale to nigdy nie
występował o pojednanie Polsko–
Polskie. Otóż zaświeciło światełko
w tunelu. Biskupi polscy gremialnie zaczęli nawoływać, apelować o
zaprzestanie waśni pomiędzy,
najprościej mówiąc dwoma wiodącymi obecnie w parlamencie
nurtami politycznymi. A ja mam
pytanie: Co z pojednaniem z ateistami, agnostykami, ludźmi innych orientacji światopoglądowych, a na seksualnych kończąc
to „pikuś”? Gdzie jest ta ichnia
ekumenia? To oni akceptują podział naszego społeczeństwo na
tych lepszych, w którym polskości w Polaku jest odpowiednia
ilość, (cukru w cukrze) i tych innych. A może to tylko obawa, że
droga, którą zmierzają obie opcje
polityczne może spowodować rozwalenie obecnego układu globalnego Polski, który na dzień dzisiejszy jest bardzo korzystny dla
KK. A przecież nad światem krą-

ży widmo, widmo komunizmu i
tego się właśnie boją – powtórki?!.
Chociaż apel ok. 150 duchownych też stał się zauważalny, lecz
mam wrażenie, że ma on na celu
odwrócenie (kolejny raz) uwagi od
istoty sprawy jaką jest kwestia
polskiego państwa świeckiego.
3° Na zakończenie dodam tylko,
że podsumowaniem 2020 roku
zajmę się w najbliższym czasie,
lecz nie bez zasadne wydaje mi
się, że będę musiał zaciągną opinii psychologa, a nawet psychiatry bowiem, za cholerę nie mogę
pojąć o co tu do końca chodzi.
Sama Władza to nie wszystko,
problem w tym aby ją utrzymać,
a raczej sensownie wykorzystać w
obecnej polityce partii, która w
samej swojej idei zawiera zwrot
Prawo i Sprawiedliwość w rzeczywistości można doszukać się jednego konkretnego celu – osiągnięcia władzy bezgranicznej, ale co
dalej…. I tego się właśnie boję.
Bohdan Makowski
s. Władysława
23.11.2020

Poradnik

Zakupy w sklepach zagranicznych

AliExpress, Amazon, Ebay. Jak bezpiecznie robić zakupy przez internet zagranicą? (wyborcza.biz)
Zakupy w zagranicznych e-sklepach cieszą się coraz większą popularnością. Ale uwaga, łatwo można paść ofiarą oszustów. Jak
bezpiecznie kupować w zagranicznych sklepach internetowych?
Justyna Sobolak

P

olacy przez restrykcje epidemiczne zostali niemal
skazani
na
robienie zakupów bez wychodzenia z
domu. Ale szybko je pokochali.
Wielu internautów czuje się już
tak pewnie, że zamówień dokonuje także w e-sklepach zagranicznych. Zresztą platformy zakupowe ułatwiają zadanie, tworząc wersje w języku polskim czy
umożliwiając dokonywanie płatności w złotówkach.
W ubiegłorocznym raporcie
Autopay Research „Jak kupujemy w zagranicznych sklepach” aż
54 proc. internautów zadeklarowało, że kupuje w sklepach zagranicznych, a co dziesiąty robi
to często.

Według
badania
Ecommerce
w
Polsce
2020" (Gemius dla e-Commerce
Polska) Polacy, którzy robią zakupy w zagranicznych sklepach
internetowych, najczęściej wybierają AliExpress (50 proc.), eBay
(18 proc.) i Amazon (16 proc.).
Korzystając z oferty zagranicznych e-sklepów, trzeba pamiętać,
że i one mogą zastawiać pułapki.
Sprawdź, jak nie dać się oszukać.
Przeczytaj regulamin
Najważniejsze, na co musisz
zwrócić uwagę, to siedziba firmy.
Pamiętaj, że jeśli kupujesz u
sprzedawców spoza Unii Europejskiej, musisz liczyć się z tym, że
dochodzenie praw może być trudniejsze.

– Przed dokonaniem zakupu w
zagranicznym sklepie najlepiej
zajrzeć do jego regulaminu. Tam
znaleźć miejsce rejestracji firmy i
dane kontaktowe. Warto wiedzieć, z jakim podmiotem mamy
do czynienia – europejskim czy
np. azjatyckim – przypomina Katarzyna Słupek z Europejskiego
Centrum Konsumenckiego. W
regulaminie powinieneś też znaleźć dokładne informacje odnośnie praw konsumenta i procedury reklamacyjnej. Warto się z
nimi zapoznać.
ECK przypomina: Jeśli sprzedawca okaże się przedsiębiorcą z
Chin, to zwróćmy uwagę, czy w
regulaminie nie ma sformułowań,
które wskazywałyby na to, że
jako konsumenci stajemy się
importerami towaru.
Wówczas mamy do czynienia z
modelem dropshippingu – sprze(Ciąg dalszy na stronie 33)
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dawca jest pośrednikiem wyłącznie w sprowadzeniu towaru do
Polski. Konsument staje się importerem towaru – wówczas może
mieć trudności w egzekwowaniu
praw konsumenta.
Wygląd strony ma znaczenie
Zachowaj czujność, nawet jeśli
adres internetowy strony zawiera
skrót „.pl”. Nie musi to oznaczać,
że jest to witryna sklepu zarejestrowanego w Polsce. Może prowadzić ją podmiot zagraniczny.
Twoje podejrzenia powinny wzbudzić strony internetowe z błędami
ortograficznymi, literówkami,
kiepską jakością zdjęć.
ECK radzi: Częstą praktyką w przypadku podmiotów spoza
Unii Europejskiej jest podawanie
polskiego adresu, który w rzeczywistości jest jedynie wirtualnym
biurem. Polski adres korespondencyjny wcale nie oznacza, że
przedsiębiorca jest zarejestrowany na terenie Polski.
Zawsze zanim zdecydujesz
się na zakup w sklepie internetowym, sprawdź opinie o nim w
sieci. Wystarczy, że w wyszukiwarce internetowej wpiszesz jego
nazwę, a dowiesz się, co sądzą o
nim inni użytkownicy. Warto, bo
w ten sposób można wyeliminować potencjalnych oszustów.
Zakupy przez internet
za granicą. Zwrot i reklamacja
Prawa konsumenta są jednolite w
całej Unii Europejskiej. Kupując

w europejskich sklepach internetowych, masz prawo do zwrotu
towaru oraz złożenia reklamacji.
Na dokonanie zwrotu, bez podawania przyczyny, masz 14 dni.
Na reklamację – dwa lata. – W
reklamacji najważniejsze jest
wskazanie konkretnego roszczenia: żądamy zwrotu pieniędzy w
takiej, a takiej kwocie, wymiany,
naprawy oraz udowodnienie szkody: przesyłamy dowód zakupu,
zdjęcia wadliwego produktu itd. –
przypomina Katarzyna Słupek z
ECK.
Pamiętaj! Jeżeli sprzedawca nie uzna reklamacji, a ma
działalność zarejestrowaną w jednym z państw UE, Wielkiej Brytanii, Norwegii lub Islandii, to po
darmową pomoc w sporze z
przedsiębiorcą można zwrócić się
do Europejskiego Centrum Konsumenckiego.
Kupując w sklepach spoza
Unii Europejskiej, może się zdarzyć, że twój produkt nie zostanie
objęty gwarancją producenta.
Miej to na uwadze, zwłaszcza jeśli
zamawiasz elektronikę. Może się
także okazać, że naprawa realizowana jest tylko w kraju, w którym zakupiony został przedmiot,
a to oznacza, że czas na jego
otrzymanie po naprawie będzie
wydłużony.
Jak bezpiecznie zapłacić?
W zagranicznych sklepach internetowych masz kilka możliwości
płatności: możesz wykonać przelew bankowy, zapłacić kartą kre-

dytową albo skorzystać z platform
płatniczych. Pamiętaj, że zagraniczny sklep internetowy ma prawo ograniczyć konsumentom
płatność do jednej waluty obowiązującej w kraju, w którym ma
swoją siedzibę. To oznacza, że
dokonanie zakupu w e-sklepie
mającym siedzibę poza Polską,
może wiązać się z dodatkowymi
kosztami związanymi z przewalutowaniem.
Za zakupy najlepiej zapłacić kartą. Jesteśmy wówczas
chronieni usługą chargeback.
Jeśli sprzedawca nie wyśle towaru, możesz złożyć reklamację w
banku, a otrzymasz zwrot środków. Ochrona zadziała także wtedy, gdy otrzymasz towar niezgodny z opisem albo zauważysz, że
pieniądze zostały pobrane z konta
dwa razy.
ECK przypomina: Wystrzegajmy
się zagranicznych przelewów ekspresowych czy wnoszenia opłat
na konta osób prywatnych.
AliExpress, Ebay, Amazon. Ile
trzeba czekać na dostawę?
Kupując w zagranicznych esklepach, trzeba liczyć się z wydłużonym czasem oczekiwania na
przesyłkę. Z krajów europejskich
docierają one w maksymalnie 5
dni, ale z azjatyckich zajmuje to o
wiele dłużej – nawet kilka tygodni.
Jeśli kupujesz wartościowy
przedmiot, rozważ wykupienie
dodatkowego ubezpieczenia. Czasem nie kosztuje wiele, a pozwoli
odpowiednio zadbać o przesyłkę.
Na zakupy na platformach zagranicznych często jesteśmy skazani
– zwłaszcza jeśli chodzi o luksusowe marki, które nie mają sklepów w Polsce. Przy tego typu zakupach, trzeba jednak bardzo
dokładnie sprawdzać sprzedawcę.
Oszustwa na markowych ubraniach i dodatkach należą do najczęstszych. Podobnie jak na elektronice. – Zbyt niska cena powinna wzbudzić wątpliwości np. co
do autentyczności bądź stanu
technicznego towaru. Kusząca
oferta telefonu w cenie 300 zł,
gdy jego wartość rynkowa wynosi
ok. 1000 zł, może być próbą
oszustwa – zauważa Katarzyna
Słupek z ECK.
Justyna Sobolak
24 listopada 2020
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Covid-19

Prawa i obowiązki w kwarantannie

Zostałem skierowany przez sanepid na kwarantannę. Co mi przysługuje? Czy muszę pracować, czy są jakieś zasiłki i ile?
Prawnicy Czytelnikom odc.101 (wyborcza.biz)
Zostałem skierowany przez sanepid na kwarantannę. Co mi przysługuje? Czy muszę pracować, czy są jakieś zasiłki i ile?
Waldemar Paś, Piotr Winnicki

J

estem pracownikiem, zostaję skierowany przez sanepid na kwarantannę. Co mi
przysługuje? Czy muszę pracować, czy są jakieś zasiłki i ile? Z
drugiej strony, czy mogę pracować
zdalnie z kwarantanny?
Objęcie kwarantanną nie zawsze
wyklucza możliwość świadczenia
pracy. Przepisy Ustawy z dnia 2
marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(t.j. Dz. U. poz. 1842) przewidują,
że pracodawca w celu przeciwdziałania COVID-19 może polecić
pracownikowi wykonywanie przez
oznaczony czas pracy, określonej
w umowie o pracę, poza miejscem
jej stałego wykonywania (praca
zdalna).
Decyzja o poleceniu wykonywania
pracy zdalnej należy wyłącznie do
pracodawcy. Pracownik może o
nią wnioskować, ale jego prośba
nie wiąże pracodawcy. Co ważne,
polecenie wykonywania pracy
zdalnej może zostać w każdym
czasie cofnięte przez pracodawcę.
Istotne jest, by pracownik posia-

dał umiejętności i możliwości
techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy oraz aby
pozwalał na to rodzaj pracy. W
szczególności praca zdalna może
być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość
lub dotyczyć wykonywania części
wytwórczych lub usług materialnych.
Na pracodawcy ciąży obowiązek
zapewnienia pracownikowi narzędzi i materiałów potrzebnych do
wykonywania pracy zdalnej oraz
jej obsługi logistycznej. Pracownik może korzystać z własnych
narzędzi lub materiałów pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie
chronionych, w tym tajemnicy
przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić
pracodawcę na szkodę.
Jeżeli pracodawca nie powierzy
pracownikowi wykonywania pracy zdalnej lub też nie ma takiej
możliwości, okres kwarantanny
będzie traktowany na równi z
niezdolnością do pracy z powodu
choroby. W takiej sytuacji pracownikowi objętemu obowiązko-

wym ubezpieczeniem chorobowym przysługują świadczenia za
czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w
związku z chorobą zakaźną – wynagrodzenie za czas choroby lub
zasiłek chorobowy.
Gdy czas trwania kwarantanny
zalicza się do pierwszych 33 dni
lub – w przypadku osób powyżej
50. roku życia – 14 dni okresu
chorobowego w danym roku kalendarzowym, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe, które wypłaca pracodawca.
Za czas niezdolności do pracy,
trwającej łącznie dłużej niż 33 dni
w ciągu roku kalendarzowego, a
w przypadku pracownika, który
ukończył 50. rok życia, trwającej
łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu
roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Zasiłek chorobowy nie przysługuje odsuniętemu od pracy z powodu podejrzenia o nosicielstwo
zarazków choroby zakaźnej, jeżeli
nie podjął proponowanej mu
przez pracodawcę innej pracy
niezabronionej takim osobom,
odpowiadającej jego kwalifikacjom zawodowym lub którą może
wykonywać po uprzednim przeszkoleniu.
Waldemar Paś, Piotr Winnicki
25 listopada 2020

Poradnik konsumenta

Mamy prawo do reklamacji

Mamy prawo do reklamacji [PORADNIK] - Gazeta Olsztyńska (gazetaolsztynska.pl)
Jeżeli kupiona rzecz ma wadę, mamy prawo do reklamacji.
Przed jej złożeniem warto zapoznać się z przepisami. Prawa
konsumenckie w głównej mierze uregulowane są ustawą,
jednak często nie wiemy z jakiej formy reklamacji skorzystać.
Zenon Królik
Do kogo zgłaszamy
reklamację?
Reklamację z tytułu rękojmi
składamy do sprzedawcy,

który sprzedał nam wadliwy
towar ( nie musi to być właściciel sklepu, wystarczy zatrudniony przez niego pra- 34 -

cownik). Dane sprzedawcy są
uwidocznione na paragonie
fiskalnym, który zawsze musi
wydać sprzedawca wraz z zakupionym towarem.
W jaki sposób składamy
reklamację?
Najlepiej jest złożyć reklamację na piśmie u sprzedawcy,
(Ciąg dalszy na stronie 35)

Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XII, nr 11(127)2020 r.
(Ciąg dalszy ze strony 34)

w której należy sprecyzować
swoje żądanie i opisać zaistniałą wadę. Można też pismo
wysłać listem poleconym ze
zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Przysługują nam prawa zapisane w ustawie.
Są to:
•
naprawa,
•
- wymiana, obniżenie
ceny,
•
- odstąpienie od umowy
i zwrot gotówki
•
- termin rozpatrzenia
reklamacji wynosi 14
dni, w przypadku braku
ustosunkowania
się
sprzedawcy do naszego
żądania, sprzedawca
musi rozpoznać reklamację zgodnie z naszym
żądaniem z uwagi na
uchybienie terminu.
Ważne! Aby złożyć reklamację, nie musimy posiadać paragonu fiskalnego. Dowodem
mogą być wydruki z karty
płatniczej, wiadomości mailowe z potwierdzeniem zawarcia
umowy czy też wystarczy
wskazać świadków. Sprzedawca nie może uzależniać przyjęcia reklamacji od dostarczenia
paragonu fiskalnego.
Jaki jest okres odpowiedzialności sprzedawcy za
wadliwy towar?
Wynosi on 2 lata od jego wydania ( nie mylić od daty sporządzenia faktury). Rozpoczęcie okresu odpowiedzialności
sprzedawcy następuje w chwili wydania towaru, a nie jego
zakupu. Jest to ważna informacja w przypadku zakupu
towaru przez internet ( najpierw dokonujemy zakupu, a
po kilku dniach otrzymujemy
towar dostarczony pocztą kurierską).
Jaki jest termin złożenia
reklamacji?
Reklamację z tytułu rękojmi
należy złożyć w ciągu roku od

dnia zauważenia wady, ale
najlepiej jest złożyć niezwłocznie po jej wykryciu. Jeżeli
stwierdzimy istnienie wady
przed upływem roku od dnia
wydania rzeczy, to przyjmuje
się, że wada lub przyczyna jej
powstania istniały w chwili
wydania. Konsumentowi przysługują uprawnienia nie tylko
za wady fizyczne towaru, ale
również wtedy, gdy towar posiada wady prawne.
Za jakie wady prawne może
odpowiadać
sprzedawca?
Otóż sprzedawca ponosi odpowiedzialność za sprzedany towar, który :
•
stanowi on własność
osoby trzeciej, np. pochodzi z kradzieży,
•
- jest obciążony prawem
osoby trzeciej, np. przysługuje jej prawo pierwokupu,
•
- ograniczenie w korzystaniu z towaru, np.
przedmiot sprzedaży został wcześniej zabezpieczony w sprawie karnej
jako dowód w sprawie.
Czy podczas składania reklamacji wymagane jest posiadanie opakowania
po produkcie?
Nie trzeba posiadać opakowania, w którym produkt się
znajdował w momencie jego
wydania. Warto towar właściwie zabezpieczyć. aby nie
uległ uszkodzeniu w czasie
transportu.
Pamiętajcie, że montaż także
można reklamować. Wadą fizyczną sprzedanego produktu
jest również nieprawidłowy
montaż i uruchomienie, jeżeli
•
- montaż został wykonany przez sprzedawcę lub
osobę trzecią, za którą
on ponosi odpowiedzialność ( np. specjaliści do
montażu zostali wynajęci przez sprzedawcę),
•
sami wykonaliśmy, ale
zgodnie ze wskazówkami
zapisanymi w instrukcji,
- 35 -

którą wręczył sprzedawca.
Wówczas można żądać od
sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania urządzenia w celu usunięcia wady
lub wymiany towaru na nowy.
Jeżeli koszt demontażu i ponownego zamontowania jest
wyższy od ceny sprzedanego
towaru, to możemy:
- zostać zobowiązani do poniesienia kosztów przewyższających tę cenę albo zażądać od
sprzedawcy zapłaty części
kosztów demontażu i ponownego zamontowania do wysokości ceny sprzedanego towaru i dokonać czynności we
własnym zakresie.
Transport wadliwego towaru
Konsument dostarcza wadliwy
towar do sprzedawcy, aby on
mógł dokonać oceny zasadność roszczeń. Rzecz należy
odesłać na adres wskazany w
umowie, a jeżeli takiego miejsca nie ma, to tam gdzie został towar wydany. Ze względu
na rodzaj towaru lub jego sposób zamontowania, konsument udostępnia sprzedawcy
miejsce, gdzie on się znajduje.
Jeżeli sprzedawca nie odbierze
wadliwego towaru, konsument
może go odesłać na jego koszt
i ryzyko.
Pamiętajcie! Nie mamy obowiązku przychodzenia do sklepu, w którym złożyliśmy reklamację, aby zapoznać się ze
stanowiskiem sprzedawcy. To
na sprzedawcy spoczywa
ustawowy obowiązek dostarczenia i umożliwienia nam
zapoznania się z jego stanowiskiem w terminie do 14 dni
( liczą się dni kalendarzowe).
Sprzedawca nie może sam dokonywać zmian tego terminu,
chyba że konsument na przedłużenie tego terminu wyrazi
zgodę.
oprac. Zenon Królik,
koordynator Regionalnego
Ośrodka Konsumenckiego w
Olsztynie
2019-07-01
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Giżycczanin też potrafi!
Tak się narobiło, że sezon letni, ten miniony, a zwłaszcza tak znana gonitwa za turystą w dobie korono wirusowego tałatajstwa spowodował uaktywnienie się moich ziomali w poszukiwaniu kasy.
Bohdan Makowski

N

ie tej ileś tam Plus, ale
normalnie zarobionej. Nie
sępienie i czekanie z wyciągniętą ręką na „Pandę” – Pan
da dwa złote. W Giżycku powstały
jak przysłowiowe grzyby po deszczu punkty sprzedaży gastronomicznej, pamiątek itp. usług tzw.
Smol-Biznesu. Ograniczając się
do kwestii pamiątek, trudno nie
zauważyć, że w tej kwestii dominującą rolę pełnią produkty zwane „chińszczyzną”. Godnym podkreślenia jest bak ciupagi z napisem „Pamiątka z Mazur”. Chociaż
nic mnie nie jest w stanie zaskoczyć kiedy to na dachu z eternitu
w okolicy Włocławka zobaczyłem
panele słoneczne pokrywające
całe skrzydło dachu.
Wracając do pamiątek u nas też
są niebywale przysłowiowe perełki. A miało to miejsce latem na
pasażu, przy kanale, w okolicy
mostu kolejowego, pojawił się
przesympatyczny stragan – wózek
z gadżetami. Niby nic wielkiego,
jednak zaglądając do środka można zobaczyć wiele pamiątek z
drewna, malunków na szkle, rękodzieła artystycznego. Wszystko
wykonane z wielkim kunsztem.
Magnesiki szklano - drewniane
przedstawiają charakterystyczne
miejsca naszego miasta. Jest tam
Wieża Ciśnień H. Górnego, most
obrotowy, stare kamieniczki itp.
widoki, żaglówki… Ten sympatyczny wózek–stragan kojarzy mi
się z telewizyjnym programem
Spotkanie z Pankracym, za którym szalał wprost mój syn. Dziś
przy starganie siedzą dwaj panowie Anita i Grzegorz oboje w wieku 16-18 lat. To od nich dowie-

działem się, że te wszystkie towary wykonywali własnoręcznie i
przy pomocy Taty przez okres
kilku miesięcy (od zimy) aby teraz, latem móc je sprzedać i zarobić kasę.
Wracając pamięcią do przeszłości
przypomniała mi się bardzo
barwna postać Eugeniusza Polakowa – nazywanym przez przyjaciół „Flapem”. Był on etatowym
plastykiem – kulturalno oświatowcem w Kasynie Garnizonowym
w Giżycku.
Pamiętam tamte czasy kiedy to
jako młodzieniec w wieku 10 lat
borykałem się problemem braku
pieniędzy na łakocie, właśnie za
namowa Flapa zacząłem wraz z
kolegami tworzyć, bo tak to należy nazwać flakony, bibeloty…z
papieru namoczonego w kleju z
mąki ziemniaczanej. Myśmy nazywali ten zajzajer klajstrem, za
pomocą którego przyklejaliśmy
muszelki, patyki, szmatki do butelek po śmietanie (0,33 l). Kolorowa mozaika stanowiła ozdobę
tego niby to flakonu. Odpowiedni
przyciętym patykiem (redisówek
do pisania tuszem ani flamastrów
nie mięliśmy) dopisywało się
„Giżycko”,
niekiedy
„Lötzen” (niemiecka nazwa) i… o
dziwo, takie ciekawostki sprzedawane przez nas samych na rynku, przy plaży, przy hotelach
schodziły jak przysłowiowe świeże
bułeczki. Dodać trzeba, że „Flap”
podpowiedział aby urozmaicać
nasze wyroby i produkcję należało zbierać w lesie szyszki, dziwne
kawałki drewna i… kilka machnięć dłutem, nożem i powstawał
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szyszkowy wędkarz. Pocięte na
plastry grubsze konary tworzyły
podstawki na których umieszczano wspomniane napisy i inne
typu: „Lato Mazury…z podanym
rokiem” itp.
Przechodząc koło straganu obu
Panów miałem przyjemność oglądania przepięknych rustykalnych
wyrobów, a jednocześnie widok
ten otwierał moją pamięć naszych
dziecięcych lata, do których w
miarę upływu lat wracam coraz
częściej z wilkiem sentymentem.
Warto dodać, ze nawet wtedy jako
podrostki potrafiliśmy tę brakującą „kasę” gdzieś tam zdobyć w
sposób legalny.
Dziś słuchając skomlenia celebrytów, że nie stać ich na chleb, bo
koronowirus, że nie maja gdzie
występować, tworzyć, podsuwam
im taką sugestię. Aby nie być
gołosłownym załączam dwa zdjęcia, a nawet na jednym z nich ze
świadkiem w osobie mojej żony
nr. 1 (nadal aktualnej).
Jednocześnie aby nie wyzbyć się
do końca mojej starczej zjadliwej
uszczypliwości, to pozwolę sobie
przypomnieć o współczuciu jakim
nas różne intelektualne gremia
obdarzały w chwili zabrania nam
emerytur i rent: trzeba było wcześniej pomyśleć co będzie w przyszłości i trzeba było wybrać sobie
inną drogę zawodową. W chwili
kiedy to, jak powiadał baćka Stalin: ministrem może być sprzątaczka, a u nas obecnie prezesem
TK jest osobista kucharka to i
jakiś tam aktorzyna może sprzedawać kurczaki z grilla albo…
ośmiorniczki.
Bohdan Makowski
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Recenzja

Sanatoryjne życie w konwencji obyczajowej
https://trybuna.info/opinie/sanatoryjne-zycie-w-konwencji-obyczajowej/?
fbclid=IwAR2mKt5IF2f7FXfJAPlx_EIknkn_0oROYirZouZPQpaC2Lr2kS4uh89bJ_M

Niedawno ukazał się drugi tom parakryminalnej serii Anety Wybieralskiej, zatytułowany „Komu sznur wisielca?”. Warto przypomnieć debiut książkowy jego Autorki, choć nie jest to pierwsza jej
powieść – ta była pisana na użytek wąskiego kręgu jej znajomych.
„Klotz”

Z

zainteresowaniem sięgnąłem zatem po wydany trzy
lata temu przez gdyńską oficynę
Novae Res „Sanatoryjny romans z
inspiracją”, bo właśnie wówczas
powieść debiutującej pisarki pojawiła się na rynku wydawniczym
bez minimalnej choćby promocji.
Dostępna była, (jest nadal), niemal wyłącznie u dystrybutorów
internetowych, miała więc szansę
trafić tylko do stosunkowo wąskiego kręgu czytelników.
W „Romansie” wątku kryminalnego nie ma. Jest to powieść, (a
może raczej opowieść ?), obyczajowa. A na dodatek – komedia.
Temat sanatoryjny niejednokrotnie pojawiał się w literaturze, dostarczając rozlicznych inspiracji.
(To słowo w tytule książki Anety
Wybieralskiej nie jest dziełem
przypadku, a wręcz kluczem do
jej opowieści). Osadzenie akcji w
sanatorium stwarza bowiem modelowy mikrokosmos, w którym
bohaterowie stanowią mniej lub
bardziej zamkniętą lub też skazaną na swoje towarzystwo grupę,
której skład jest także mniej lub
bardziej dziełem przypadku. Bohaterowie – kuracjusze, czy też
bywalcy takich ośrodków wyjęci
są ze swoich środowisk. Ale też
nie do końca, bo z jednej strony
ujawniają w sobie to, co na co
dzień może być przygaszone, zepchnięte gdzieś w kąt, z drugiej –
przynoszą ze sobą swój bagaż. Bo
przecież, nawet jeśli pobyt w sanatorium może stanowić pretekst
do bycia innym człowiekiem, nigdy do końca nie uwalniamy się
od bagażu przeszłości i siebie
samych. Te wstępne, nieuniknione założenia czynią jednak z tematu – nazwijmy go umownie
„sanatoryjnym” – punkt wyjścia, z
którego można wyruszyć w bardzo
różnych kierunkach.
O sanatoriach można więc prawić
(i pisano) różnie i z różnych perspektyw. Można robić to w rejestrach ultra-poważnych, egzystencjalnych
–
jak
w

„Czarodziejskiej górze” Tomasza
Manna czy w „Sanatorium pod
klepsydrą” Bruno Schulza. Można
robić to w stylu dziewiętnastowiecznych romansów, w których
„jeżdżenie do wód” było nieodłącznym tłem ich akcji. Można też
jak Giovanni Boccaccio w
„Dekameronie”; czyż ten zbiór nie
jest przecież w gruncie rzeczy
swego rodzaju archetypem opowieści sanatoryjnej, w której szalejąca zaraza stanowi tło dla obyczajowej
obserwacji?
Aneta Wybieralska pokazuje, że
można też pisać o sanatoryjnym
życiu w konwencji obyczajowej i
społecznej groteski i ironii.
Wprawdzie bez boccacciowego tła
Czarnej Śmierci, (w 2017 roku,
gdy ukazał się romans, taki element wydałby się nam zupełną
abstrakcją nie do wyobrażenia,
dziś już – niestety – niekoniecznie), Autorka daje nam nieporównany przegląd tego, co w życiach
kuracjuszy może się dziać. I działo się, bo wszystkie jej opowieści i
anegdoty wplecione w tę powieść
są – jak Autorka zapewnia – autentyczne. Zresztą nie musi o tym
zapewniać, bo każdego, kto choć
raz był w sanatorium lub przynajmniej odwiedził uzdrowisko,
nie trzeba przekonywać do autentyzmu tematu opisywanego ze
znawstwem przez Anetę Wybieralską. To znaczy „jeżdżenia do wód”
w ostatnich dekadach XX i pierws z y c h
X X I
w i e k u .
Aneta Wybieralska jest świetną
obserwatorką ludzi, ludzkich typów, uwarunkowań i ograniczeń.
Postaci zaludniające karty
„Romansu” epatują wręcz swoją
realnością – tak przez to, że można się domyślać, że za nimi, poddane wprawdzie literackiej obróbce, ukryte są konkretne osoby i
ich przypadki. Ale też i dlatego, że
reprezentują ogromne bogactwo
ludzkich typów, jakie w rzeczywistości spotykamy. Także i takich,
w których możemy sami przejrzeć
się jak w lustrze, zobaczyć nasze
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własne dziwactwa, słabości czy
wręcz
śmieszności.
I gdy śmiejemy się czytając
„Romans” – a śmiejemy się bo
Autorka potrafi opowiadać zajmująco, obrazowo i dowcipnie – nie
unikniemy gogolowskiego pytania: „z kogo się śmiejecie?”.
Aneta Wybieralska nie opisuje
jednak swoich bohaterów w sposób zajadły, wredny. Raczej zdecydowanie życzliwy. Jeśli z ironią,
to na ogół z ironią pogodną i zdystansowaną, bez tyrad i pouczeń.
Dlatego cała książka utrzymana
jest w pogodnym nastroju, co –
powiedzmy sobie – jest jej przeogromną zaletą. Szczególnie w dobie, gdy większość piszących stara się raczyć czytelników posępnymi, w przerysowany wręcz sposób mrocznymi wizjami rzeczywistości i ludzkiej natury, uznając
widać, że tego właśnie nam trzeb
a
.
Aneta Wybieralska daje nam zamiast tego zwierciadło – jak to z
metafory Stendhala (choć sama
pewnie skromnie zawahałaby się
przed takim porównaniem) – chodzące po gościńcu. Zwierciadło
podstawiane nam przez Autorkę
jest – rzecz jasna, jak tego można
spodziewać się po twórczości o
charakterze obyczajowej komedii
– krzywe. Mimo to wierne i rzetelne. Może przesadą byłoby twierdzić, że jak u Stendhala miałaby
się w nim odbijać cała epoka,
społeczeństwo i jego sprawy. Jed-
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nak odbija się wystarczająco wiele, aby był to obraz naprawdę
zajmujący i – powiedzmy to sobie
– prawdziwy. Także i dokument
epoki dziś stopniowo odchodzącej
w przeszłość, a jednak trwającej
mimo zmian. Bo i o tym, jak
przez ostatnie dwadzieścia lat
sanatoryjne życie zmieniało się, a
równocześnie w zadziwiający niemal sposób zachowywało w zmieniającym się świecie swoje rozmaite elementy, Aneta Wybieralska
także opowiada.
„Romans” jest powieścią nieco
przypominającą model „powieści
szkatułkowej”. Wątki narracji są
w niej pretekstem do rozlicznych
dykteryjek, pobocznych wątków i
dygresji. Pierwsze wrażenie, że
jest to może rezultat debiutanckiego charakteru powieści, w której Autorka usiłowała pomieścić
jak najwięcej ze swoich obserwacji i przemyśleń, podczas gdy bardziej doświadczony autor może by
część pomysłów chciał – kierując
się ekonomiczną logiką – zachować na kolejne książki, jest jednak mylące. To pozór, bo inwencja i obfitość obserwacji Autorki
są tak przeogromne, że tego nieprzebranego wręcz zasobu wystarczyłoby na jeszcze trzy obszerne powieści. Przy tym nie wydaje się, że miałby się on na nich
wyczerpać.
Jeśli zatem „Romans” ma w sobie
cechy debiutanckie, polegają one
przede wszystkim na jego świeżo-

ści, braku zmanierowania i pisarskiej rutyny. Postrzeganych równie często jak niesłusznie jako
przejaw pisarskiego doświadczenia i wyrobienia. Te zaś Autorka
„Romansu” ma sobie za nic i nie
kryje się z tym, bardziej ceniąc
pisarską uczciwość od pozy przybieranej na użytek autoprezentacji. I ta postawa przebija przez to,
co pisze, i w jaki sposób to robi.
Opowiadając o swoim pisarstwie
zresztą nieraz prześmiewczo dawała temu dowód, mówiąc, że
często obawia się czytać książki,
aby podświadomie nie zacząć naśladować stylu ich autorów. Co
nie znaczy bynajmniej, że rozmaitych tropów literackich i kulturowych w „Romansie” nie znajdziemy i nie odkryjemy. Ale będą to
tropy czasem z elementami pastiszu, ale nie naśladownictwo.
Jeżeli zaś miałbym się podzielić
swoim osobistym skojarzeniem –
pisarstwo Anety Wybieralskiej
przywodzi mi na myśl sposób
opowiadania pisarza niegdyś popularnego, a dziś niesłusznie zapomnianego, (pewnie dlatego, że
opisywał świat i ludzi, których już
dawno, dawno nie ma bo odeszli
wraz ze swoją epoką), którego
książkami zaczytywało się pokolenie moich rodziców. Mianowicie
Michała Choromańskiego. Ale to
skojarzenie pochodzące ode mnie,
bo o naśladownictwie nie może tu
być mowy, a raczej o podobnym
sposobie patrzenia na ludzi, ich

"Cycate Cytaty" - o kobietach, wybrane przez kobietę.

"To nie Ameryka!"
„Mówi się, że kobiety śnią o niebezpieczeństwach zagrażających
tym, którymi się opiekują, a mężczyźni śnią o niebezpieczeństwach zagrażających im samym.”
(Cormac McCarthy – Droga).
oże mówi się tak w Ameryce.
Ja tak nie mówię. Mówię, że
w Polsce kobiety nie śnią. W Polsce kobiety nie śpią. (Miarka się
przebrała. Coś w nich pękło.) W
Polsce kobiety wychodzą na ulicę, by protestować, krzyczeć,
walczyć. Nie tylko o tych, którymi
się opiekują, ale o wolność. O
prawo wyboru. O normalne, godne życie. W sensie aksjologicznym walczą też o spokojny sen. O
dzień bez strachu. Bez nakazów i
zakazów. Tak samo, jak robiły to
polskie kobiety podczas zaborów
i wojen. Podczas wysiedlenia,

M

poszukiwania bezpiecznego domu dla siebie i swoich rodzin.
Potem jeszcze parę razy do połowy lat 50-tych ubiegłego wieku.
Tu i teraz Polska Kobieta tworzy
historię. Jest zdeterminowana,
waleczna.
A mężczyźni? Ci prawdziwi mężczyźni, światli, wspierają Polki.
Walczą razem z nimi. Przeciwstawiają się bezprawiu i niesprawiedliwości. Dyktaturze pislamistów.
W Ameryce jest inaczej. Nie byłam, a i nie ciągnie mnie tam
zbytnio. Też nie pcha.
Pcha mnie natomiast do wyrażenia solidarności ze wszystkimi,
którzy przeciwstawiają się dyktaturze obecnego nierządu. Ze
wszystkimi jakkolwiek protestującymi przeciwko: kpinie z Konstytucji, zamordowaniu trójpodziału władzy, fundamentalizmo-
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sprawy i ograniczenia.
W rezultacie od „Romansu” – podobnie jak od następnych książek
Anety Wybieralskiej, dosłownie
trudno się oderwać. Każda niemal
strona, każdy paragraf, przynoszą
czytelnikowi nowe wrażenia i nowe powody do radości. Tym bardziej, że Autorka pisze ładnym i
obrazowym językiem, posługuje
się nim z wprawą i wyczuciem,
intuicyjnie wręcz panując nad
swoim warsztatem i zręcznie dostosowując tok i sposób narracji
do opisywanej materii. Gdy trzeba, potrafi być bezpośrednia jak
w rozmowie z koleżanką. W innej
sytuacji – aluzyjna, kiedy indziej
jeszcze subtelna i niemal liryczna. Nigdy zaś nie jest ani nużąca,
ani napuszona.
Dzięki temu wszystkiemu lektura
tej książki jest prawdziwą przyjemnością.
Warto zatem sięgnąć tak po
„Sanatoryjny Romans z Inspiracją”. Jak po kolejne powieści Anety Wybieralskiej, i śledzić losy
bohaterów. Co zapewne w nieodległym czasie da nam jeszcze
możliwość, aby nas zabawić, czasem wzruszyć, czasem obudzić
wspomnienia i własne refleksje.
Aneta Wybieralska – Sanatoryjny
romans z inspiracją,
wyd. Novae Res, Gdynia 2017 r., str.
436, ISBN 978-83-8083-530-6.

wi pislamskiemu.
Bo obecna władza wykonawcza
buntuje „swoich” Polaków przeciwko własnemu narodowi. Niszczy osiągnięcia polskiej demokracji, polską naukę, kulturę, historię. Słowem, czynem oraz pieniędzmi Polaków wspiera butnych, napasionych, bogatych
hierarchów kościelnych.
Amerykański mężczyzna jest inny niż polski. A ten Polak, który
waży się na podjęcie walki z polską kobietą, nie jest prawdziwym
mężczyzną. Dla mnie nie jest.
Czym zatem jest? Na to pytanie
odpowiedzcie sobie sami. I każda
odpowiedź będzie prawidłowa.
To nie Ameryka, panie McCarthy.
To Europa. To Polska. Słyszał
pan o takim kraju?
PS. Marzy mi się bezpieczne dożycie w kraju, którego historia
jest nudna.
Wybrała i odpór dała:
Aneta Wybieralska
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WIDZIANE ZE SZPITALA

WIEKOPOMNE DZIEŁO PREZESA
(20+) Janusz Maciej Koala Jastrzębski | Facebook

Tuż przed imieninami wylądowałem w szpitalu na oddziale chirurgicznym, z podejrzeniem bardzo ostrego zapalenia narządów wewnętrznych. Takie są konsekwencje gwałtownego zerwania z ulubionym, hołubionym przez lata "nałożeczkiem" (bo przecież nie
nałogiem). Moja córka, która ma bardzo zręczne bon moty skwitowała krótko: – Mój tata nigdy nie spoważnieje. Nawet imieniny
organizuje w coraz bardziej ekscentrycznych miejscach.
Janusz Maciej Jastrzębski

Z

aczynam mieć już zwidy.
Gdy trzy razy dziennie jem
rozwodnioną kaszę mannę,
na talerzu widzę golonkę z grochem puree i chrzanem, wielkiego
schabowego z kością i z zasmażoną kwaśną kapustą, flaki, a nawet niewinny rosołek z makaronem.
By uciec od tych miraży
kładę się na łóżko i czytam książkę. Ciężka cholera nie tylko ze
względu na tematykę ale i rozmiar – „Sodoma. Hipokryzja i
władza w Watykanie”. Jestem
osłabiony toteż długo w rękach
utrzymać jej nie mogę. Ale bezczynności nie znoszę, toteż odkładam książkę i biorę do ręki telefon. Lżejszy.
Czytam i komentuję.
· Kukiz chwali PiS w sprawie weta w Unii Europejskiej. –
Najwyższa pora, żeby wszyscy
kandydaci na posłów przechodzili
badania psychiatryczne.
· Sejm zbuduje bramę wysoką na 3 metry i szeroką na 8
metrów, by odgrodzić teren od
protestujących. – Bizancjum przy
obecnej władzy to fiume. Jej rozrzutność bije wszelkie rekordy.
Przecież wystarczyła by bramka
wysokości 1,5 i szerokości 2 metry, żeby mógł przejść przez nią
prezes. Reszta w tym Sejmie i tak
jest niepotrzebna.
· Rząd planuje dla siebie
wysokie podwyżki. – Terlecki o
premiach dla medyków. Nie można im dać, bo budżet Ministerstwa Zdrowia by upadł. To jest
właśnie ta władza, której najwyższym celem jest ponoć dobro społeczeństwa. Sobie od pyska nie
odejmie!
· Jakimowicz i Świerzyński,
czołowe gwiazdy reżimu! – Raczej
czarne dziury!
· Dzielny czternastolatek,
który napisał w internecie o strajku kobiet prześladowany przez
policję. Zatrzymana została rów-

nież 14-latka z Olsztyna. – Tylko
patrzeć a przy każdym żłobku
zostanie powołany komisariat do
walki z nieprawomyślnością.
· Czterech policjantów pacyfikowało dwie tańczące tancerki. – Chyba dlatego, że nie tańczyły disco polo, uznane przez
władzę za muzykę narodową!
· Podkomisarz policji Piotr
Hallman, zawodnik MMA boi się o
życie swojej rodziny, po tym jak
uczestniczył w biciu strajkujących kobiet. – Ludzie, odczepcie
się od niego! Przecież zawodnik
musi trenować On to zapewne
robił w ramach treningu.
· Niejaki Mariusz Ciarka,
kurtuazyjnie zwany rzecznikiem,
gdyż jest niedorzecznikiem nazywa posłanki i posłów broniących
bite przez policję kobiety, tchórzami. – To już nie Ciarka a prezesa szparka.
· Jakiś policjant z Wrocławia (wpis prawdopodobnie usunięto i nie zdążyłem zanotować
jego nazwiska) chwalił się na fb,
jaką odczuwał przyjemność, gdy
słyszał kwik gazowanej przez niego Marty Lempart. – Sadyzm -–
m.in. znajdowanie przyjemności
w zadawaniu i oglądaniu cierpień. Dawniej komisje lekarskie
odrzucały kandydatów do policji z
takimi dewiacjami. Dzisiaj prawdopodobnie otrzymują za nie dodatkowe punkty.
Kończ waść Jastrzębski, wstydu
oszczędź. Już i tak dostatecznie
jesteś wkur…, a zdrowie masz
teraz liche.
Jednego jestem niemal pewien –
w wolnych chwilach prezes Kaczyński pisze poradnik
„JAK WPIEPRZYĆ NARÓD
W SZAMBO!”
Janusz Maciej Jastrzębski
22.11. 2020
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Wybrane Komentarze w sieci.
Nie jest źle skoro dajesz radę pisać takie cudne laboraty. Pozdrawiam trzymaj się cieplutko.
Aneta Wybieralska
Zawsze mówiłem, że przerwanie
konsumpcji napoju bogów źle się
wykończy. Jak wyzdrowiejesz
odwiedzę cię w puszczy z pigwówką. Może już będzie po PiS i
uchylamy się aż do zejścia. Z radości.
Andrzej Gass
Nie denerwuj się bo nic to nie pomorze. Zdrowia i uśmiechu życzę.
Pozdrawiam!!!!!!
Małgorzata Piliszek
Szybkiego powrotu zdrowia. Myślę, że czujesz się już lepiej , bo
artykuł jest świetny. Serdecznie
Cię pozdrawiam.
Maria Wołoszczuk
Cierpienie cierpieniem. Kiedyś
trzeba odpokutować radości życia
ale humor wraca. To chyba dobry
prognostyk na najbliższy czas.
J e s z c z e
r a z
duuuuuuuiuuuuuuuuuużo zdrowia i buziaki.
Jolanta Popiołek
Podpisuję się pod wszystkimi
pochwałami, a tekst zamierzam
posłać w świat. Jest super, chociaż wolalabym go w dziale sf.
Wracaj do zdrowia - nie wiadomo,
jaką postać będzie przybierał
szpitalny kleik. Niech pozostanie
na schabowym i golonce
Mira Gru
Kuzynie, zdrowia Tobie choć to
życzenia prawie dla mnie bo dzięki Tobie jeszcze nie zwariowałem !!!!
Jerzy Kiełczykowski
Janusz zastanawiam się co oni
Ci w tym kleiku z manny przemycają, jeśli widzisz golonki, schobowe, flaki. To musi być dobry specyfik. Dobrze, że humor Cię nie
opuszcza. Pozdrawiam.
Romualda Pochran
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wiele przyjemności
Z polowań, i dla których
krew była podnietą.
Kilku z nich było ważną
miejscową socjetą:
Pan komendant policji
i pan prokurator,
Doktor Kuzan, noszący
przezwisko „Kastrator”.
Był mistrzem od skrobanek;
zwano go też „Ściema”,
Gdyż ciągle się maskował
klauzulą sumienia.
Dwóch wójtów z gmin
ościennych, poseł ze swą żoną
Która też polowaniem
była zarażoną.
Kilku łowców o małym
znaczeniu społecznym.
POLOWANIE
Ochrony Środowiska Kierownik
Wydziału
Dokładał wielu starań, mnóstwo
miał zapału,
By z swej pracy wyciągać
maksimum korzyści.
I wyciągał.
Szczególnie jego
sercu bliski
Był temat dendrologii,
drzew unicestwiania,
Lecz jeszcze bardziej nadto
kochał polowania.
Potrzebę zabijania wyssał
z mlekiem matki,
I nawet wśród myśliwych
był to okaz rzadki,
Strzelania do wszystkiego,
co weszło pod lufę.
Potrafił ze sztucera rozstrzelać
i muchę.
Cokolwiek brał na muszkę,
to nie miało prawa
Przeżyć.
A jaka radość była
i zabawa,
Gdy zwierz trafiony w biegu
koziołka wykonał
Zanim na ziemię upadł
i w męczarni skonał.
W tę sobotę kierownik
był w wielkiej gorączce,
Miał wypieki na twarzy
oraz serca drżączkę,
Rano, kiedy się golił,
skaleczył się brzytwą
Z napięcia . podniecony
był jak wódz przed bitwą.
Miał dziś do wykonania
szczególne zadanie,
Organizował bowiem
wielkie polowanie
Z udziałem bardzo ważnych
i cenionych gości,
Którzy także czerpali

Ozdobą wielkich łowów
i gościem prześwietnym
Miał być biskup dobrodziej,
znany z namiętności
Nie tylko do polowań.
Wiele pikantności
Z życia sługi bożego
w narodzie krążyło,
I niewiele przesady
w tych historiach było.
W nastrojach doskonałych
łowcy przyjeżdżali
Niektórzy, by wzrok rozgrzać,
po drodze strzelali
Do psów w wiejskich zagrodach;
Ileż to uciechy
Było, gdy któryś trafił,
a ile podniety!
Toteż na miejscu zbiórki
byli już gotowi
Nie przepuścić żadnemu
w lesie zwierzakowi.
Kierownik ekscelencję
przywiózł faetonem
Zabytkowym.
Przemyślnie pokierował koniem,
By dowieźć dobrodzieja
wprost do stanowiska.
Biskup z wielką wdzięcznością
na tę grzeczność przystał,
Bo dosyć był obfity
i chodził powoli
(Twierdził, że nie z obżarstwa,
lecz noga go boli).
Dano znak rozpoczęcia,
nagonka ruszyła
I waląc klekotkami leśną
brać straszyła.
Ponoć ją przypadkowo
na biskupa gnała.
Reszta łowców się głównie
smakiem obywała.

Pierwsza sarna przebiegła
przed biskupem blisko.
Swą poświęconą dłonią
w mig na spust nacisnął.
Upadła,
Biskup westchnął:
- Boże, odpuść winy!
I ponownie wypalił
do martwej zwierzyny.
Las krzyczał hukiem strzałów,
biskup stał w rozkroku
I do swych braci mniejszych walił
jak w amoku.
Ujrzał rudą wiewiórkę,
i też w nią wypalił .
Ci z nagonki co bliżej
przy wiewiórce stali,
Jak na komendę padli,
wciskając się w trawę.
Nie była to wiewiórka
tylko Fijał Paweł
Z obławy.
Miał nieszczęście,
że był rudowłosy.
Ksiądz wziął go za wiewiórkę.
Drąc się
wniebogłosy,
Paweł miast iść za swoich
kolegów przykładem
I przypaść do podłoża,
wpierw wypiął się zadem
Do nieba, i na sosnę,
jak wiewiórka hycnął
Gnał po gałęziach .
Biskup w oczach krwią zabłysnął
I do rudego stworu
bez opamiętania
Tłukł, robiąc tylko przerwy
dla strzelb ładowania.
Fijał gnał na sam czubek.
Już go łapał zawał
Gdy nagle pod ciężarem
czubek się załamał
I Paweł wylądował
na leśnej murawie
Miał żebra połamane,
bólu nie czuł prawie,
Gdy tak, jak zwinna żmija
posuwał zygzakiem,
Żeby znaleźć schronienie
za wysokim krzakiem.
A biskup broń odłożył,
zmęczenie go wzięło.
Uznał, że pora kończyć
swe mordercze dzieło,
Zwłaszcza, że trzy piersiówki
całkiem już wysuszył.
Nad swoim ciężkim losem
ogromnie się wzruszył,
W gardle czuł już Saharę,
był wręcz przerażony
Pot otarł. Jak pies nosem łapał
wiatr od strony,
(Ciąg dalszy na stronie 41)
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(Ciąg dalszy ze strony 40)

Gdzie myśliwi usiedli.
Zaklął z całej siły:
Skurczybyki już wszystko
beze mnie wypili.
Stał smutny, wtem
usłyszał rannych zwierząt jęki.
Z miejsca sięgnął po colta,
wziął do świętej ręki
Pistolet, który kupił
za tysięcy siedem.
(Był w jego arsenale taki colt
niejeden),
I zwierzynę kolejno,
podchodząc, dobijał.
Za jedną ranną łanią
leżał Paweł Fijał,
Złamanych żeber mocne
odczuwał uciski,
Gdy zobaczył biskupa,
poczuł koniec bliski.
Pospiesznie rude włosy
dłoniami przykrywał
By znów się za wiewiórkę
hierarsze nie wydał.
Trząsł się jak galareta,
w poszycie się wtulił,
Pospiesznie za umarłych
modlitwę odmówił,
A gdy biskup się zbliżył,
zapewniał gorąco:
Mnie nic nie jest, ja lubię poleżeć
na słońcu,
Jest mi dobrze, wygodnie, ptaszki
mi śpiewają,
Ja tu księże biskupie czuję się,
jak w raju.
Niech ksiądz biskup tę lufę
znad głowy zabierze,
Bo mi słońce zasłania!
- Powiedz chłopie
szczerze,
Prowadzisz mój poczciwcze
hulaszczy tryb życia!
Opój jesteś, ja widzę to
po twoich licach,
Że samogonkę doisz! .
Dobrą tutaj macie? .
A jakbyś poszedł do wsi
i mi przyniósł, bracie,
Parę flaszek.
Dałbym ci grzechów
odpuszczenie…
-Ja proch marny zbyt sobie
Ekscelencję cenię,
Odradzam więc spożycie
miejscowej produkcji.
Jest niesmaczna i kwaśna.
Można też obstrukcji
Po niej dostać.
Już cierpię ponad dwa tygodnie .
W tym miejscu niemal zawył,
bowiem jego spodnie
Stały się zaprzeczeniem tego,

co powiedział.

szczerze gratuluję.

Na szczęście biskup nad nim
dłużej nie usiedział.
Odchodząc rzekł surowo:
-Ja ci nie dowierzam,
Z lenistwa nie chcesz wspomóc
swojego pasterza.
Skoro pijesz, i kłamiesz,
to i cudzołożysz
Za pokutę ofiarę na mój kościół
złożysz.
Najmniej pięćdziesiąt złotych
trzy razy w miesiącu.
A teraz się wyleguj leniuchu,
na słońcu.
Jakoś sobie poradzę .
Kto inny przywiezie .
I po chwili ktoś pędził do wsi
na rowerze.

I na odchodne dodam:
Mordę miej na kłódkę,
O biskupie ni słowa,
bo ci ozór utnę!

A po Benka przyjechał szwagier,
Wiesiek Grądał
Długo chodził po lesie, wszędzie
się rozglądał,
Wreszcie Benka odnalazł
w wysokich porostach,
Chwała Bogu! - wykrzyknął
- już się miałem poddać.
Chodzę i łba rudego
wszędzie wypatruję.
Nigdzie nie ma. A szwagier sobie
poleguje,
Lecz baniak nie jest rudy?
Byłeś u fryzjera? .
Farbowałeś?
- Zgłupiałeś?! .
- Siwe, jak cholera!
Skończone polowanie.
Myśliwi w olszynie
Obłudnie hołd oddali
ubitej zwierzynie.
A przy leżącym Pawle
komendant się zjawił
Gdzieś ty się Fijał, durniu,
tak mocno zaprawił,
Że na drzewo wskoczyłeś? .
Biskup?! .
Mów mi szczerze!
Ja wiem dobrze, kto z baru wraca
na rowerze
Napruty jak messerschmitt .
A co żona powie,
Że Pawełek z jej siostrą
mają się ku sobie? .
Zeznajcie prawdę Fijał,
co się wydarzyło .
Co mówisz? .
Że wypiłeś i coś ci odbiło,
Poczułeś się wiewiórką .
Na sosnę hycnąłeś .
Gałąź się załamała
i z czubka śmignąłeś .
No, wreszcie mówisz prawdę.
Ją protokołuję
A tobie, że przeżyłeś,
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W JEJ OBJĘCIACH
Przyszła do mnie późną nocą,
Gdy tulił już mnie Morefeusz,
Bóg wytchnienia
i marzeń sennych.
Wyrwała mnie z jego objęć siłą,
Którą daje tylko nieokiełznana
namiętność.
W sunęła się pod kołdrę
I wpiła się w moje usta,
A one puchły i pierzchły od jej
zniewalającego dotyku.
Nienasycona objęła wargami
moje uszy,
Ssała je, aż rozgrzała
Do temperatury smoły
w kotle piekielnym.
Smoła wykipiała, wylała się
z kotła
I rozlała się na moje czoło,
twarz, całe ciało.
Chciałem krzyknąć,
że w moim wieku
Nadmiar pieszczot może
być niebezpieczny,
Ale z gardła zamiast słów
Popłynęły dźwięki
z płyty winylowej
Odtwarzanej non stop
przez pół wieku.
Igła, która tańczyła po płycie
Rozdzierała mi gardło na strzępy.
Narzędziem mowy stał
się mój nos,
Zamieniony w oszalałego
Wezuwiusza.
Strzelał gejzerem słów
przekształconych w lawę
Płynącą niekontrolowanymi
strumieniami
We wszystkie strony.
Moje rozpalone ciało
Drżało jak stary bruk
Pod najcięższym
młotem pneumatycznym.
Szepnęła
Jesteś mój!
Pokochałam cię
I zostanę z tobą na dłużej,
Będę cię pieścić
aż do utraty zmysłów .
I pieści.
Nikt nie jest tak słowny,
jak moja grypa.
Janusz Maciej Jastrzębski
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W Dniu 02.10.2020 odszedł na wieczną służbę

Ryszard Górski
1962 - 2020

Miał 58 lat. Wiek, jak to mówią do cieszenia się z emeryckiego życia. Jednak ten uszczypliwy
los zadecydował, że nawet jego odejście z tego padołu związane było z jego ciężką chorobą
nowotworową.
Miał ogromne pozytywne nastawienia do innych. Swoim pogodnym usposobieniem dodawał otuchy innym i sprawiał, że zły dzień stawał się dla każdego lepszy. Był człowiekiem
zorganizowanym, ambitnym i pełnym energii do działania.
Rozpoczynał pracę jako dzielnicowy, a do chwili przejścia na emeryturę był specjalistą
operacyjno-dochodzeniowym w Wydziale Kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Giżycku. Słowo był jest nieodpowiednim. On służył dla ludzi. Był otwarty i uczciwy względem
nawet ludzi z marginesu, czym zjednywał uznanie u przełożonych, a nawet w tym środowisku
marginalnym. Kierując się przyjaźnią, a nawet wdzięcznością za niejednokrotnie bez interesownie udzielaną pomoc, liczne grono jego sympatyków uczestniczyło w pogrzebowej uroczystości nie odżałowanego Ryszarda Górskiego. Obecni byli też emeryci milicyjni i policyjni.
Czynnych funkcjonariuszy reprezentowali jego koledzy ze służby (był stosunkowo „młodym”
emerytem). Kierownictwo lokalnej Policji reprezentował Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Giżycku nadkom. Sławomir Ozygała.
Bardzo trudno jest wyrazić słowami smutek i ból jaki pozostawił po sobie nie odżałowany, nasz kolega, Ryszard Górski. Jednego jednak jesteśmy pewni: Pamięć o nim pozostanie w
naszych sercach na zawsze.
W imieniu Zarządu Koła SEiRP
przy KPP Giżycko
Prezes Bohdan Makowski s. Władysława
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Bezpłatną Pomoc Prawną w zakresie prawa konsumenckiego można uzyskać

w Regionalnym Ośrodku Konsumenckim w Olsztynie,
ul. Tarasa Szewczenki 1,
Tel. 22 299 60 90, wew. 4
e-mail : olsztyn@dlakonsumenta.pl
Szczegóły dotyczące godzin otwarcia ośrodka www.dlakonsumenta.pl.
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie

Informuje:

Porady i pomoc prawna członkom Stowarzyszenia można uzyskać
w godzinach otwarcia Biura Zarządu Oddziału w terminach jak niżej
Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie
Informuje:
Merytoryczne posiedzenia tego gremium (w pełnym składzie) odbywają się:
W każdą drugą („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: Szpital MSWiA w Olsztynie
Strona II: Jan Gaładyk - dyrektor biura ZG SEiRP

Olsztyński Biuletyn Informacyjny

Wydawnictwo Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Olsztynie.
Redaguje: Jerzy K. Kowalewicz
OBI w sieci na stronach www:

http://www.seirp.pl/olsztyński-biuletyn-informacyjny, https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/OBI/OBI096.pdf

http://seirp.olsztyn.pl/
E-mail: zwseirp_olsztyn@wp.pl, tel. kom. 606 427 396 lub 519 340 125.
10-542 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 41
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Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych (seirp.pl)

Uwaga! Ważne!

Gazeta-Senior-grudzien-2020.pdf

Szanowni Państwo!

N

a naszej stronie prezentujemy pozytywne wyroki
Sądu Okręgowego w Warszawie wydane w
sprawach odwołań od decyzji obniżających
emerytury i renty rodzinne. Trzy dotyczą szczególnych
przypadków odwołań od decyzji obniżających emerytury jeden współpraca z Kościołem, drugi współpraca z
opozycją (!) a w trzecim SO uznał że f. WOP nie podlega pod ustawę represyjną – niezależnie od jej oceny/.
Jest jeden przypadek renty rodzinnej /następstwo
prawne/. Natomiast 35 wyroków dotyczy rent rodzinnych – całe spektrum przypadków – głównie renty rodzinne po milicjantach ale oczywiście nie tylko. Obszerne wyroki oparte na stwierdzeniu niezgodności ustawy
represyjnej z 16 grudnia 2016 roku z Konstytucją i prawem europejskim. Wyroki zostały wydane w okresie od
1 lipca do 15 sierpnia 2020 roku przez następujących
sędziów: sędzia SO Małgorzata KornaszewskaKostaniak, sędzia SO Artur Fryc, sędzia SO Grzegorz
Kochan, sędzia SO Dorota Czyżewska, sędzia SO Rafał Młyński.
Link do strony:
https://www.seirp.pl/wykaz-pozytywnych-wyrokow-wrazz-uzasadnieniem-sadu-okregowego-w-warszawie-zokresu-1_07-15_08_2020
Biuro ZG SEiRP
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