Spotkanie z p.o. szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

W pierwszych dniach
marca w sali konferencyjnej ZG Związku
Kombatantów RP i BWP
w Warszawie miało
miejsce robocze spotkanie pełniącego obowiązki szefa UdsKiOR,
min. Jana Józefa
Kasprzyka z Prezydium
ZG ZKRPiBWP oraz
grupą kombatantów,
członków Związku.
e strony Związku uczestniczył w nim
prezes ZG – płk dr hab. Ryszard Sobierajski, wiceprezes – kmdr Henryk
L. Kalinowski, będący równocześnie przewodniczącym Krajowej Rady Kombatantów WP,
skarbnik – Cezary Sokołowski, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Józef Karbownik. W spotkaniu uczestniczyli także – przewodniczący Rady Kombatanckiej przy Marszałku Województwa Mazowieckiego, prezes
ZW płk Józef Koleśnicki; członek Prezydium
ZG, przedstawicielka środowisk Armii Krajowej
Janina Marciniak; żołnierz 27 WDK i 1 AWP –
przewodniczący środowiska Synów Pułku kmdr
Józef Czerwiński; powstaniec warszawski, przewodniczący Klubu Kombatantów 1 WDP – mjr
Lech Tryuk; przewodniczący środowiska Polaków – b. żołnierzy Armii Czerwonej Eugeniusz
Kuklis; prezes Stowarzyszenia Kombatantów
Armii Francuskiej „Ren-Dunaj“ Jan Skowron;
przedstawiciel Stowarzyszenia Kombatantów
Misji Pokojowych ONZ Waldemar Wojtan.
Obecna była naczelnik Wydziału Obsługi Medialnej UdsKiOR Jolanta Plieth-Cholewińska.
O celach, kierunkach i bieżącej działalności ZKRPiBWP poinformował ministra prezes
Ryszard Sobierajski. Związek jest najliczniejszą
polską organizacją kombatancką, zrzeszającą
dziesięć środowisk, połączonych wspólnym żołnierskim losem, mającym także w swoim składzie liczną grupę wdów po kombatantach. Do
głównych zadań należy troska o godność żoł-
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To była
rzeczowa
rozmowa
nierską, patriotyczną postawę zintegrowanych środowisk, praca z młodzieżą oraz – co
szczególnie podkreślił – dbałość o zapewnienie
weteranom (średnia wieku wynosi 85–95 lat)
należytych warunków socjalnych i zdrowotnych. W tym zakresie szczególną pomoc
udziela nam Urząd ds. Kombatantów i OR.
W otwartej, ożywionej dyskusji uczestnicy spotkania zapoznali szefa Urzędu z bieżącą
sytuacją i problemami nurtującymi poszczególne środowiska Związku.
Dziękując za zaproszenie, p.o. szefa UdsK
i OR Jan J. Kasprzyk podkreślił rzeczowość spotkania i jego otwarty charakter. Urząd jest otwarty na codzienne, bieżące kontakty i ze Związkiem będziemy „na krótkiej linii“. Ze swojej strony – powiedział – oczekuję wsparcia działalności
Urzędu, rzeczowej współpracy, dobrych rad od
osób tak doświadczonych życiowo. Sądzę, że
wiele spraw dziś podjętych zasługuje na rozważenie i poważne potraktowanie. Wkrótce powołana zostanie Rada Kombatancka przy szefie

Urzędu, z działalnością której wiążę duże nadzieje.
Będzie ona swego rodzaju transmisją codziennych problemów weteranów na forum Urzędu,
pozwoli na szybkie i, mam nadzieję, pomyślne ich
rozwiązywanie. Stoję na stanowisku, że pojęcie
„kombatant“ ma jednoznaczną wymowę, że jest
nim osoba, która z bronią w ręku walczyła o wolność i niepodległość Ojczyzny. Krwi żołnierskiej,
przelanej niezależnie czy na Zachodzie czy Wschodzie, nie można dzielić – powiedział minister.
czasie spotkania, w uznaniu wieloletnich zasług w działalności proobronnej oraz upowszechnianiu patriotycznych tradycji polskiego oręża, minister Jan J. Kasprzyk
odznaczony został kombatanckim „Krzyżem
Zwycięstwa“.
MIZ
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13 kwietnia - Dzieƒ Pami´ci Ofiar Zbrodni Katyƒskiej
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CHARKÓW – MIEDNOJE
W pierwszych dniach kwietnia 1940 r.
z obozów jenieckich w Kozielsku, Ostaszkowie i Miednoje ruszy∏y transporty
Polaków do miejsc straceƒ. Ale poczàtek tragedii mia∏ miejsce 5 marca 1940 r.
i o tej dacie nie wolno zapomnieç. W tym
dniu Biuro Polityczne WKP/b/ podj´∏o
decyzj´ o zamordowaniu tysi´cy Polaków,
patriotów, którzy pierwsi w Europie stawili czo∏a podbojom hitlerowskich Niemiec. Katyƒ, Charków, Miednoje. Znamy tragicznà wymow´ tych miejsc.
Na polecenie Stalina w bestialski sposób, strza∏em w ty∏ g∏owy, NKWD wymordowa∏o tam naszych obywateli.
Dzisiaj wiemy, ˝e zamordowanych
by∏o ponad 32 tysiàce.
brodni´ Katyƒskà w∏adze ZSRR
usi∏owa∏y ukryç, zrzucajàc win´ na hitlerowców, przy czym
wiele paƒstw d∏ugo uznawa∏o to k∏amstwo. Dopiero w kwietniu 1990 r. poprzez
informacj´ agencji TASS w∏adze radzieckie przyzna∏y, ˝e by∏a to jedna z ci´˝szych
zbrodni stalinowskich. RównoczeÊnie przekazano Polsce cz´Êç dokumentów, w tym
kopie imiennych list rozstrzelanych.
Prawd´ o Katyniu pozna∏em od bezpoÊredniego Êwiadka tych wydarzeƒ, Edwarda Skorupy, który przed wojnà mieszka∏ na Polesiu, w ¸uniƒcu i by∏ dyrektorem Liceum ˚eƒskiego. Po wtargni´ciu
Sowietów w 1939 r. zosta∏ aresztowany jako element szczególnie niebezpieczny, a w dodatku oficer rezerwy. Po wielu perypetiach
trafi∏ do Kozielska. Ostatni okres pobytu
w nim tak wspomina∏: ...Gdy nadszed∏ czas
„roz∏adowywania obozu“, zatrudniono mnie
jako znajàcego j´zyk rosyjski do sporzàdzania
list wywo˝onych jeƒców. Przedtem na skutek
odpowiednio prowadzonej propagandy wyrobiono taki nastrój wÊród jeƒców, ˝e byli przekonani
i˝ udajà si´ „do domów“...
Na ostatnià list´ z danego rewiru wpisa∏ wi´c i siebie. Wszed∏ na platform´ sa-
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mochodu do∏àczajàc do innych. Z tej platformy kaza∏ mu jednak zsiàÊç major NKWD,
który nadzorowa∏ sporzàdzanie list. Troch´
to dziwne, ale widocznie ruszy∏o go sumienie i postanowi∏ uratowaç przynajmniej jednego, z którym mia∏ przez jakiÊ czas osobisty
kontakt. Powiedzia∏ ...Ty durniu – nie wiesz dokàd ich wiozà! Stamtàd nie ma ju˝ powrotu!...
Dzi´ki temu prze˝y∏. Po wielu perypetiach trafi∏ do Armii Andersa, gdzie nast´pnie

dowodzi∏ kompanià. Bra∏ udzia∏ we wszystkich walkach 2 Korpusu. Rodzina odnalaz∏a
go przez Czerwony Krzy˝, gdy by∏ ju˝
w Londynie. Powróci∏ do kraju w 1947 r. Jego córka zosta∏a póêniej mojà ˝onà – by∏em
wtedy oficerem Ludowego Wojska Polskiego.
Prawd´ o Katyniu pozna∏em wi´c od samego teÊcia. A o tym jak tam faktycznie by∏o,
w Polsce Ludowej, a tym bardziej w Wojsku
Polskim, nie mo˝na by∏o bezkarnie mówiç.
Zacz´to grzebaç w mojej przesz∏oÊci i dogrzebano si´, ˝e by∏em w Armii Krajowej.
W rezultacie, zosta∏em zwolnionym z wojska cywilem majàcym na utrzymaniu dwoje ma∏ych dzieci i niepracujàcà ˝on´, bo
w „zielonym garnizonie“ gdzie pe∏ni∏em
s∏u˝b´, o jakiejkolwiek pracy nie mo˝na
by∏o nawet marzyç. Niemniej spotka∏em
na swej dalszej drodze ˝ycia paru szlachetnych ludzi, którzy mi pomogli. Ukoƒczy∏em studia wy˝sze i pe∏ni∏em nawet wa˝ne funkcje w administracji paƒstwowej.
DziÊ prawda o zbrodni katyƒskiej,
symbolu polskich losów, jednej z najbardziej tragicznych kart polskiej historii, stanowi podstaw´ kwietniowego miesiàca pami´ci
narodowej. 22 marca 2005 roku Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej przyjà∏
uchwa∏´ upami´tniajàcà t´ zbrodni´.
60. rocznic´ zbrodni w Katyniu,
Charkowie i Miednoje ods∏oni´to polskie cmentarze wojenne, na których corocznie odbywajà si´ paƒstwowe
uroczystoÊci ˝a∏obne. W drodze na obchody 70. rocznicy, 10 kwietnia 2010 r.,
w katastrofie lotniczej ponios∏a Êmierç
polska delegacja z prezydentem RP Lechem Kaczyƒskim. Sprawa zbrodni
NKWD na polskich jeƒcach nadal nie jest
w pe∏ni wyjaÊniona. Brak m.in. wiarygodnych informacji o losach jeƒców przetrzymywanych w wi´zieniach zachodniej
Ukrainy i i Bia∏orusi. Ta sprawa musi byç
wyjaÊniona.
MICHA¸ ANISZEWSKI
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Inwazja na Polsk´ 1 wrzeÊnia 1939 r. III Rzeszy oraz 17 wrzeÊnia sprzymierzonego wówczas z nià Zwiàzku
Radzieckiego spowodowa∏y, ˝e w rozdartej przez zaborców Rzeczypospolitej zapanowa∏ silny system represji.
Szczególnie okrutnie obszed∏ si´ sowiecki zaborca z ludnoÊcià Kresów Wschodnich II RP. W czterech masowych wywózkach na nieludzkà ziemi´ przesiedlono ponad 320 tysi´cy obywateli Rzeczypospolitej. Równie˝
w obozach internowania znalaz∏o si´ tysiàce ˝o∏nierzy Wojska Polskiego, którzy trafili do niewoli broniàc
Kresów Wschodnich. Wywo˝eni ca∏ymi rodzinami, g∏ównie na Syberi´ i do Kazachstanu, zmuszani do niewolniczej pracy, próbowali przetrwaç. Zmian´ sytuacji dla wi´kszoÊci z nich przyniós∏ w czerwcu 1941 r. atak
hitlerowskich Niemiec na ZSRR, powodujàcy odnowienie stosunków dyplomatycznych pomi´dzy rzàdem
Polski i ZSRR, zerwanych we wrzeÊniu 1939 roku.
lipca 1941 r. w Londynie zawarto uk∏ad
sygnowany przez premiera W∏adys∏awa Sikorskiego oraz
ambasadora ZSRR w Wielkiej Brytanii Iwana Majskiego, na mocy którego og∏oszono amnesti´ dla obywateli
polskich w ZSRR. Uk∏ad przewidywa∏ równie˝ utworzenie na terytorium ZSRR Polskich Si∏ Zbrojnych.
Na czele wojska stanà∏, zwolniony
z wi´zienia na ¸ubiance gen. W∏adys∏aw Anders. Przy formowanej armii
znalaz∏o równie˝ schronienie tysiàce
cywilów pragnàcych za wszelkà cen´
wydostaç si´ z ZSRR.
Ju˝ jesienià 1941 r. podj´to dzia∏ania majàce na celu uzupe∏nienie
wykszta∏cenia nie tylko przysz∏ych
˝o∏nierzy, tworzàc szko∏y junackie,
których organizatorem by∏ rektor
Akademii Medycyny Weterynaryjnej
we Lwowie prof. pp∏k Jerzy Aleksandrowicz. Po ewakuacji Polaków z terenów ZSRR do Iranu dotar∏a pi´ciotysi´czna grupa nastoletnich ch∏opców. Utworzono wówczas Dowództwo Szkól Junackich i przystàpiono
do organizowania na terenie Palestyny i Egiptu szkó∏ o ró˝nym profilu.
Obok szkó∏ ogólnokszta∏càcych powstawa∏y szko∏y zawodowe, przydatne dla wojska, jak ∏àcznoÊci, mechaniczne czy lotnicze.
W sierpniu 1942 r. w obozie
„Barbara“ w Palestynie powo∏ano nawiàzujàcà do tradycji Korpusu Kadetów z czasów II RP, Junackà Szko∏´
Kadetów. Jej uczniami zosta∏o 342
ch∏opców w wieku 11–17 lat. JSK
mia∏a w programie przekazanie m∏odzie˝y nie tylko wiedzy ogólnej, ale
równie˝ przygotowanie kadry dla
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wojska. W 7-godzinnym programie codziennych
zaj´ç uwzgl´dniono 2 godziny
szkolenia
wojskowego. By∏a to
nauka o broni
brytyjskiej i niemieckiej, strzelanie z broni r´cznej i maszynowej,
terenoznawstwo,
walki wr´cz itp.
JSK by∏a równie˝
wa˝nym oÊrod-

Luty
1947 r.

kiem kulturalno-oÊwiatowym. Dzia∏a∏y tu zespo∏y teatralne i muzyczne,
które prezentowa∏y swój bogaty program nie tylko w polskich i alianckich
jednostkach wojskowych, ale i ludno-

Êci cywilnej w miastach. Dzi´ki
wspó∏pracy z ˝eƒskà szko∏à Junaczek z Nazaretu uda∏o si´ nawet wystawiç oper´ narodowà „Halka“ Stanis∏awa Moniuszki. M∏odzi s∏uchacze
wydawali szkolne czasopismo „Kadet“
oraz harcerskie pisemko „Na Tropie“.

D

ANDERSA

Du˝ym prze˝yciem dla m∏odych junaków by∏a wizyta gen. Sikorskiego,
która mia∏a miejsce tu˝ przed katastrofà w Gibraltarze.
We wrzeÊniu 1943 kiedy ˝o∏nierze 2 Korpusu ukoƒczyli pe∏ne przeszkolenie techniczno-bojowe przy
JSK zorganizowano 5-miesi´czne kursy maturalne dla tych ˝o∏nierzy, którzy przerwali nauk´ z powodu wybuchu wojny. Z ponad 600 kandydatów
Êwiadectwa ukoƒczenia gimnazjum
otrzyma∏o 323 uczniów, a matur´
zda∏o 159. Prawie równolegle z kursem przy JSK, w palestyƒskim obozie

„Jules“, rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç Dywizyjny Kurs Gimnazjalny 3 DSK.
Wraz z dywizjà s∏uchacze pod koniec
1943 r. znaleêli si´ w Egipcie, a w lutym 1944 r. we W∏oszech, gdzie
3 Dywizja Strzelców Karpackich
obejmowa∏a odcinek frontu nad rzekà
Sangro. Niestety w zwiàzku z wejÊciem 2 Korpusu do walk nauk´ przerwano. Kiedy na prze∏omie 1944
i 1945 r. na froncie w∏oskim wstrzymano dzia∏ania ofensywne, wykorzystano ten czas na wznowienie pracy
szkó∏ przy 2 Korpusie. Powsta∏y kursy maturalne dla ˝o∏nierzy jednostek
pozadywizyjnych oraz w pi´knie po∏o˝onym kurorcie Bagno di Romagna
nauk´ wznowi∏a „Szko∏a Karpacka“,
przeniesiona po 2 miesiàcach do mia-

steczka Terra del Sole. To w tej szkole
23 czerwca 1945 r. tzw. ma∏à matur´
uzyska∏ ostatni prezydent RP na wychodêstwie Ryszard Kaczorowski.
Z uwagi na du˝e braki kadry oficerskiej ˝o∏nierzy po maturze kierowano do szkó∏ podchorà˝ych. Nauka
w JSK oraz na kursach maturalnych
by∏a mo˝liwa dzi´ki wykwalifikowanej kadrze pedagogów szkó∏ Êrednich,
a nawet nauczycieli akademickich,
których wielu znalaz∏o si´ na Bliskim
Wschodzie.
2 listopada 1943 r. JSK odwiedzi∏
znany polski artysta malarz Wlastimil
Hofman, który by∏ m.in.
uczniem Leona Wyczó∏kowskiego
i Jacka Malczewskiego,
a s∏aw´ przyniós∏ mu wystawiony
w 1906 roku
w Zach´cie
obraz „Spowiedê“. Jako
pierwszy Polak otrzyma∏
nominacj´ na
cz∏onka wileƒskiej Galerii Secesji. Wojna zasta∏a go na Kresach, ale szcz´Êliwie prze˝y∏ tu∏aczk´
poprzez Wo∏yƒ, Turcj´ do Palestyny.
Poniewa˝ wiadomym by∏o i˝ Hofman
ch´tnie portretuje ˝o∏nierzy, ówczesny wyk∏adowca JSK prof. Edward
Zawisza Czerwiƒski zwróci∏ si´ do
malarza, by sportretowa∏ jego s∏uchaczy. Tak powsta∏ niewielki albumik,
w którym malarz naszkicowa∏ portrety 42 m∏odziutkich kadetów. Wszystkie rysunki opatrzone sà imieniem
i nazwiskiem. Albumik rozpoczyna
si´ portretem prof. Edwarda Zawiszy
Czerwiƒskiego, a koƒczy autoportretem Wlastimila Hofmana i wpisanà
dedykacjà i˝ rysunki w niniejszym albumie zawarte wykona∏em dla Junackiej
Szko∏y Kadetów przy AP Wsch. Na proÊ-

b´ prof. Edwarda Zawiszy Czerwiƒskiego
– poÊwi´cam je m∏odzie˝y. Albumik przetrwa∏ wojenne burze, przew´drowa∏
z profesorem setki kilometrów. Junacka Szko∏a Kadetów, po ukoƒczeniu
której s∏uchacze wst´powali do oddzia∏ów liniowych a kilkudziesi´ciu
walczy∏o pod Monte Cassino, dzia∏a∏a w Palestynie do chwili ewakuacji
wojsk brytyjskich, to znaczy do 1948 r.
Profesor Edward Zawisza Czerwiƒski
wyjecha∏ jednak w po∏owie 1944 roku z Palestyny do Tanganiki (obecnej
Tanzanii). Kraje afrykaƒskie przyj´∏y
oko∏o 18 tysi´cy Sybiraków, kobiety,
dzieci oraz m´˝czyzn niezdolnych do
s∏u˝by wojskowej, dla których utworzono 22 osiedla na terenie Afryki
Wschodniej i Po∏udniowej. Najwi´kszym osiedlem, przez które latach
1942-1950 przesz∏o 5 tysi´cy Polaków
by∏o w Tengeru w Tanganice. Pi´knie
po∏o˝one w masywie Kilimand˝aro,
na wys. 1200 m, mia∏o najbardziej
rozbudowanà ze wszystkich osiedli
w Afryce sieç szkó∏ dla dorastajàcej
m∏odzie˝y. To w Tangeru prof. Zawisza Czerwiƒski obejmuje stanowisko
dyrektora w Gimnazjum Ogólnokszta∏càcym i Liceum Humanistycznym im. Stefana Batorego, wyk∏adajàc zgodnie z kierunkiem ukoƒczonych studiów j´zyk polski. W pami´ci swoich uczniów pozosta∏ jako groênie wyglàdajàcy pan o go∏´bim sercu.
Kiedy w 1947 r. ulegajà stopniowo likwidacji obozy uchodêcze
w Afryce profesor wyje˝d˝a do Anglii.
Nie dane mu by∏o powróciç do
Ojczyzny, ale do Êmierci prowadzi∏
korespondencj´ z Wlastimilem Hofmanem, który w czerwcu 1946 roku zdecydowa∏ si´ na powrót do
Polski.
lbumik z portretami s∏uchaczy JSK, który sta∏ si´ inspiracjà do napisania niniejszego artyku∏u,
otrzyma∏am kilka lat temu w podarunku od syna profesora, którym jest
kmdr dr hab. Józef Czerwiƒski, przewodniczàcy Rady Krajowej „Synów
Pu∏ku“.
EL˚BIETA SADZY¡SKA
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O TYM W A R T O W I E D Z I E å
JAKÑ MAM GWARANCJ¢ UMIESZCZENIA WE
W¸AÂCIWYM DOMU POMOCY SPO¸ECZNEJ?
Je˝eli jest potrzeba natychmiastowego umieszczenia w DPS a nie ma miejsca w wybranym domu to
MOPS na okres oczekiwania kieruje, na wniosek osoby
potrzebujàcej, do DPS w którym sà miejsca i zaznacza
w decyzji, ˝e jest to tylko na czas oczekiwania na miejsce w domu wybranym. OÊrodek pomocy spo∏ecznej raczej gwarantuje umieszczenie we wskazanym domu,
chyba ˝e osoba wybierze dom niezgodny z jej stanem
zdrowia (np. w przypadku osoby psychicznie chorej,
która chce byç skierowana do domu dla niepe∏nosprawnych fizycznie).
W Polsce funkcjonuje kilka typów domów pomocy
spo∏ecznej, w tym dla osób:
• w podesz∏ym wieku;
• przewlekle somatycznie chorych;
• przewlekle psychicznie chorych;
• doros∏ych niepe∏nosprawnych intelektualnie;
• niepe∏nosprawnych fizycznie.
ILE KOSZTUJE POBYT W DOMU OPIEKI
SPO¸ECZNEJ?
Âredni koszt w DPS wynosi od 2800 do 3600 z∏. Pobyt w domu pomocy spo∏ecznej jest odp∏atny do wysokoÊci Êredniego miesi´cznego kosztu utrzymania. Âredni miesi´czny koszt utrzymania mieszkaƒca w DPS
w zale˝noÊci od jego zasi´gu terytorialnego, odr´bnie
dla ka˝dego domu, ustalajà: wójt, burmistrz, prezydent
miasta, starosta, marsza∏ek województwa i obwieszczajà
to w wojewódzkim dzienniku urz´dowym, nie póêniej
ni˝ do 31 marca ka˝dego roku.
Do ka˝dego domu wymienionego z nazwy i adresu
przypisana jest konkretna kwota. Ka˝dy pracownik pomocy spo∏ecznej, szczególnie pracownik socjalny jest
obowiàzany udzieliç osobom zainteresowanym pe∏nej
informacji na ten temat, ∏àcznie z wyliczeniem odp∏atnoÊci za pobyt osoby niesamodzielnej i zobowiàzanych
do alimentacji cz∏onków rodziny.
Obowiàzany do wnoszenia op∏aty za pobyt w DPS
w pierwszej kolejnoÊci jest mieszkaniec domu, a gdy
nie mo˝e ponieÊç pe∏nej odp∏atnoÊci (z zastrze˝eniem,
˝e na ten cel nie pobiera si´ wi´cej ni˝ 70% przychodów
mieszkaƒca) to zobowiàzany jest ma∏˝onek, nast´pnie
zst´pni (dzieci) przed wst´pnymi (rodzice). Gdy nie jest
mo˝liwe pokrycie kosztów przez osoby zobowiàzane do
alimentacji to kwot´ brakujàcà do pokrycia pe∏nego
kosztu pobytu wp∏aca gmina, z której osob´ skierowano
do domu pomocy spo∏ecznej.
JESTEM SAMOTNÑ 82-LETNIÑ KOBIETÑ
I Z TRUDEM WYSTARCZA MI MOJEJ RENTY NA
OP¸ACENIE RACHUNKÓW I SKROMNE JEDZENIE. CZY MOG¢ STARAå SI¢ O ZASI¸EK STA¸Y?
O zasi∏ek sta∏y nie, gdy˝ renta z regu∏y jest wy˝sza
ni˝ dochód modelowy (514 z∏ na osob´ w rodzinie; 634 z∏
na osob´ gospodarujàcà samotnie). Jednak jest mo˝liwe
otrzymanie innego wsparcia np. zasi∏ku specjalnego.
Starania o wsparcie nale˝y zaczàç od kontaktu z pracownikiem socjalnym, który udzieli pe∏nej informacji i po-
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mo˝e w przygotowaniu wniosku o udzielenie konkretnego wsparcia.
OBOJE Z M¢˚EM MAMY BARDZO MA¸E RENTY, A MÓJ NIESAMODZIELNY 80-LETNI MÑ˚ WYMAGA KOSZTOWNEJ OPIEKI. JAK MOG¢ STARAå
SI¢ O ZASI¸EK PIEL¢GNACYJNY?
Je˝eli Pani mà˝ otrzymuje rent´ lub emerytur´
z ZUS to jednoczeÊnie otrzymuje zasi∏ek piel´gnacyjny
(153 z∏) i nie mo˝na ubiegaç si´ o drugi zasi∏ek piel´gnacyjny w oÊrodku pomocy spo∏ecznej. Ponadto po 75
roku ˝ycia obligatoryjnie ka˝da osoba otrzymujàca emerytur´ otrzymuje zasi∏ek piel´gnacyjny.
Zasi∏ek piel´gnacyjny z pomocy spo∏ecznej przys∏uguje tylko gdy dana osoba ma okreÊlony stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci znaczny lub umiarkowany i nie pobiera
takiego Êwiadczenia z ZUS bo nie skoƒczy∏a 75 lat. Zasi∏ek z MOPS wynosi 153 z∏.
Ponadto zasi∏ek piel´gnacyjny nie przys∏uguje:
• osobie uprawnionej do dodatku piel´gnacyjnego;
• osobie umieszczonej w instytucji zapewniajàcej
nieodp∏atnie ca∏odobowe utrzymanie.
NIE MAM PRACY PONIEWA˚ MUSZ¢ OPIEKOWAå SI¢ MOJÑ 76-LETNIÑ SPARALI˚OWANÑ MAMÑ. JAKA POMOC MI PRZYS¸UGUJE?
Mo˝e Pani otrzymaç specjalny zasi∏ek opiekuƒczy. Przys∏uguje on osobom, na których cià˝y obowiàzek alimentacyjny (dzieci, rodzice), tak˝e ma∏˝onkom,
je˝eli osoby te zrezygnowa∏y lub nie podj´∏y zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w zwiàzku z koniecznoÊcià sprawowania sta∏ej opieki nad osobà doros∏à legitymujàcà si´ orzeczeniem o znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci ∏àcznie ze wskazaniem koniecznoÊci sta∏ej
lub d∏ugotrwa∏ej opieki lub pomocy innej osoby
w zwiàzku ze znacznie ograniczonà mo˝liwoÊcià samodzielnej egzystencji.
Przy przyznaniu tego Êwiadczenia obowiàzuje kryterium dochodowe, co oznacza, ˝e zasi∏ek przys∏uguje,
je˝eli ∏àczny dochód rodziny osoby sprawujàcej opiek´
oraz rodziny osoby wymagajàcej opieki w przeliczeniu
na osob´ nie przekracza kwoty 764 z∏ (stan na 2016 r.).
W przypadku nieznacznego przekroczenia kryterium
dochodowego na osob´, zasi∏ek opiekuƒczy przys∏uguje, je˝eli przys∏ugiwa∏ on w poprzednim okresie zasi∏kowym. Specjalny zasi∏ek opiekuƒczy nie przys∏uguje osobom, które majà prawo do otrzymania innych sta∏ych
Êwiadczeƒ finansowych z zabezpieczenia spo∏ecznego
dlatego przy wnioskowaniu o ten zasi∏ek wymagane jest
z∏o˝enie dokumentów potwierdzajàcych przychody i sytuacj´ rodzinnà wnioskodawcy.
O specjalny zasi∏ek opiekuƒczy mogà ubiegaç si´
tak˝e rolnicy, ich ma∏˝onkowie i domownicy.
Specjalny zasi∏ek opiekuƒczy przys∏uguje w wysokoÊci 520 z∏ netto miesi´cznie.
KOMU PRZYS¸UGUJE „ZASI¸EK DLA OPIEKUNA“?
Zasi∏ek dla opiekuna jest skierowany wy∏àcznie do
osób, które na wskutek zmiany przepisów prawnych (1 lipca 2013 r.) utraci∏y prawo do Êwiadczenia piel´gnacyj-

nego (opiekunowie niepe∏nosprawnych osób doros∏ych)
i nie spe∏ni∏y kryterium dochodowego do otrzymania
specjalnego zasi∏ku opiekuƒczego i pozosta∏y bez wsparcia paƒstwa. Zasi∏ek dla opiekuna doros∏ej osoby ze znacznym stopniem niepe∏nosprawnoÊci wynosi 520 z∏ netto.
Prawo do zasi∏ku dla opiekuna ustala si´ na czas nieokreÊlony, chyba ˝e orzeczenie o niepe∏nosprawnoÊci lub
orzeczenie o stopniu niepe∏nosprawnoÊci zosta∏o wydane
na czas okreÊlony. Uprawnienie do pobierania zasi∏ku
dla opiekuna b´dzie jednak weryfikowane co pó∏ roku.
W tym celu przeprowadzany b´dzie wywiad Êrodowiskowy. Wywiad ten b´dzie tak˝e przeprowadzany wówczas, gdy zaistniejà wàtpliwoÊci co do faktu sprawowania opieki przez osob´ pobierajàcà zasi∏ek dla opiekuna.
SKO¡CZY¸AM 75 LAT, S¸YSZA¸AM, ˚E PRZYS¸UGUJE MI ZWOLNIENIE Z OP¸ATY ABONAMENTOWEJ, CO MAM ZROBIå BY TO FORMALNIE POTWIERDZIå?
Od 9 paêdziernika 2015 r. 75-latkowie ju˝ nie muszà sk∏adaç oÊwiadczenia, aby zostaç zwolnionym z abonamentu. Zwolnienie takie przys∏uguje te˝ osobom po
60 roku ˝ycia majàcym prawo do emerytury, której wysokoÊç nie przekracza miesi´cznie 50% przeci´tnego
wynagrodzenia oraz osobom z przyznanym Êwiadczeniem lub zasi∏kiem przedemerytalnym.
S¸YSZA¸AM, ˚E POWSTAJÑ DZIENNE DOMY
SENIORA, JAKI ZAKRES WSPARCIA OFERUJÑ?
Placówki majà byç po∏àczeniem klubu seniora, biblioteki i gabinetu rehabilitacyjnego. Ich celem jest aktywizacja spo∏eczna i promowanie zdrowego, aktywnego
˝ycia. Takich domów ma powstaç w ciàgu 5 lat ponad tysiàc. Do 2020 r. resort pracy chce wydaç a˝ 370 mln z∏
na utworzenie dziennych domów seniora. Szczegó∏owe
informacje otrzyma Pani w oÊrodku pomocy spo∏ecznej.
JAKA JEST ROLA PIEL¢GNIARKI ÂRODOWISKOWEJ? JAK ZG¸OSIå POTRZEB¢ WSPARCIA
DLA MOJEJ NIESAMODZIELNEJ BABCI PRZEZ PIEL¢GNIARK¢ ÂRODOWISKOWÑ?
Piel´gniarka Êrodowiskowa/rodzinna pracuje w podstawowej opiece zdrowotnej, samodzielnie (w∏asna praktyka) lub w poradni lekarza rodzinnego. Ma pod swojà
opiekà do 3000 osób, które z∏o˝y∏y pisemnà deklaracj´,
˝e chcà byç pod jej opiekà. Diagnozuje sytuacj´ zdrowotnà, doradza w zakresie piel´gnacji, prowadzi edukacj´ prozdrowotnà, wykonuje specjalistyczne zabiegi piel´gnacyjne i lecznicze (zastrzyki, opatrunki).
Z uwagi na liczb´ podopiecznych, piel´gniarskie
wizyty i zabiegi w miejscu zamieszkania sà wykonywane
incydentalnie i nie mo˝na liczyç, ˝e piel´gniarka odcià˝y nas w opiece nad naszym bliskim chorym.
Kontakt z piel´gniarkà Êrodowiskowà mo˝na nawiàzaç samodzielnie, w poradni lub przez lekarza rodzinnego.
Je˝eli pojawi si´ potrzeba codziennych wizyt i zabiegów
piel´gniarskich to nale˝y zwróciç si´ do lekarza rodzinnego o zlecenie Êwiadczeƒ z zakresu piel´gniarskiej
opieki d∏ugoterminowej domowej. Opieka ta jest finansowana przez NFZ.

