
„- Poruszajà si´ wolniej, ale wiedzà dokàd
zmierzajà,

– wolniej podejmujà decyzje, ale sà one mà-
drzejsze, 

– wolniej myÊlà, ale ich myÊli sà bardziej prze-
nikliwe,

– mo˝e gorzej widzà, ale ich wzrok biega g∏´-
biej,

– mo˝e gorzej s∏yszà, ale wiedzà czego s∏uchaç,
– mo˝e gorzej sobie radzà z nowoczesnà techno-

logià, ale wi´cej wiedzà o ˝yciu.“

Zarzàd Oddzia∏u Okr´gowego w Lublinie
– cytat z ankiety za 2006 r.

P
olski Zwiàzek Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów (PZERiI) to naj-
wi´ksza, funkcjonujàca od ponad
70 lat, ogólnopolska organizacja
pozarzàdowa. Liczy ona ok. 1 mln

cz∏onków, a dzia∏a we wszystkich miastach
wojewódzkich i powiatowych, w wi´kszoÊci
gmin i coraz liczniej na terenach wiejskich. 

Struktura organizacyjna
i cele dzia∏alnoÊci

Struktura Zwiàzku oparta jest na czte-
rech szczeblach. Ca∏oÊcià zarzàdzajà w∏a-
dze naczelne, tj. Zarzàd G∏ówny. Jednostki
terenowe dzielà si´ kolejno na: oddzia∏y
okr´gowe, oddzia∏y rejonowe oraz ko∏a te-
renowe i Êrodowiskowe. Wszystkie te
ogniwa majà bardzo du˝à, ale nie bez-
wzgl´dnà autonomi .́ Dzia∏ajà one na zasa-
dzie pe∏nomocnictwa otrzymanego od
w∏adz centralnych.

WÊród celów statutowych wymieniane
sà trzy najwa˝niejsze obszary zwiàzane z or-
ganizacjà ˝ycia emerytów, rencistów i inwa-
lidów. Zwiàzek dà˝y do poprawy ich warun-
ków socjalno–bytowych, zapewnia ˝ycie
kulturalne i artystyczne oraz reprezentuje
interesy ca∏ego Êrodowiska, wobec orga-
nów w∏adzy publicznej i samorzàdowej. 

Organizacja ˝ycia
kulturalnego

PZERiI oferuje cz∏onkom szeroki wa-
chlarz mo˝liwoÊci rozwoju kulturalnego
i sp´dzania wolnego czasu. WÊród wielora-
kich dzia∏aƒ mo˝na wymieniç m.in. organi-
zacj´ prelekcji, spotkaƒ towarzyskich i dys-
kusyjnych, wieczorków tanecznych, czy
turniejów szachowych. Du˝à popularno-
Êcià cieszà si´ grupy artystyczne: zespo∏y
muzyczne, twórczoÊç literacka oraz r´ko-
dzielnicza i plastyczna (np. rzeêba, fotogra-

fia, hafciarstwo). W ostatnich latach wzro-
s∏o zainteresowanie naukà j´zyków obcych
oraz obs∏ugà komputera i wykorzystaniem
Internetu. Wiele jednostek posiada w∏asne
kluby lub Êwietlice, wokó∏ których koncen-
truje si´ ˝ycie kulturalne, cz´sto jedyne
w danej miejscowoÊci.

Emeryci, renciÊci i inwalidzi bardzo ch´t-
nie uczestniczà w ró˝nego rodzaju wyciecz-
kach. Najcz´Êciej sà to wyjazdy jednodnio-
we, ∏àczàce elementy turystyczne z pielgrzy-
mowaniem do miejsc kultu religijnego.
Zdarzajà si´ równie˝ d∏u˝sze wycieczki kra-
jowe i zagraniczne. 

Towarzystwa zwiàzkowe aran˝ujà ob-
chody Dnia Inwalidy i Dnia Seniora. Co-
rocznie organizowane sà spotkania wigilij-
ne, noworoczne i wielkanocne, szczególnie
wa˝ne dla samotnych osób w podesz∏ym
wieku. Doskona∏à okazjà do spotkaƒ sà
tak˝e inne Êwi´ta np. Dzieƒ Kobiet, czy an-
drzejki. UroczyÊcie obchodzone sà okràg∏e
rocznice po˝ycia ma∏˝eƒskiego, czy jubile-
usze urodzin najstarszych cz∏onków. Prze-
kazujemy jubilatom pi´knie oprawiony list,
skierowany indywidualnie do danego cz∏owie-
ka, w którym si´ pisze o jego zas∏ugach dla oj-
czyzny, patriotyzmie, o jego pi´knych latach ˝y-
cia. JesteÊmy bardzo czuli na pi´kne s∏owo, któ-
re kierujemy do tych ludzi. – mówi El˝bieta
Arciszewska, Przewodniczàca Zwiàzku.

Jednak najwa˝niejszym elementem ˝ycia
cz∏onków Zwiàzku jest mo˝liwoÊç wspól-
nych dyskusji, bycia komuÊ potrzebnym
i ucieczki przed samotnoÊcià. Oni si´ zbiera-

jà, sà w swoim gronie, cieszà si´ jak mogà byç
ze sobà. Nie tylko wspominajà dawne czasy,
ale oceniajà to, co si´ dzieje. – dodaje pani
Prezes.

Dzia∏alnoÊç
socjalno–bytowa

Wielu cz∏onków PZERiI to osoby majà-
ce bardzo niskie dochody. Zwiàzek, w mia-
r´ mo˝liwoÊci, stara si´ wspieraç ich finan-
sowo, jednak fundusze zwiàzkowe sà bar-
dzo skromne (roczna sk∏adka wynosi 24 z∏).
Zarzàdy jednostek terenowych starajà si´
pozyskaç dla potrzebujàcych wsparcie ma-
terialne z ró˝nych instytucji i organizacji
rzàdowych lub pozarzàdowych. 

Innà formà wsparcia jest, cieszàce si  ́bar-
dzo du˝ym zainteresowaniem, prowadzenie
nieodp∏atnego poradnictwa prawnego. Porad
o zasadach pracy spo∏ecznej osobom star-
szym i niepe∏nosprawnym, które cz´sto gu-
bià si  ́w gàszczu przepisów,  udzielajà emery-
towani lub czynni zawodowo prawnicy. 

Kolejnym, bardzo wa˝nym elementem
dzia∏alnoÊci socjalno–bytowej jest, szeroko
rozumiana, opieka zdrowotna. W∏adze jed-
nostek terenowych u∏atwiajà swoim cz∏on-
kom dost´p do leczenia sanatoryjnego i re-
habilitacji. 

Zwiàzek nie zapomina o tych, którzy sà
samotni i niezdolni do samodzielnej egzy-
stencji. Opiekujà si´ nimi bowiem wolon-
tariusze, którzy robià zakupy, przygotowujà
posi∏ki itp.

Zgodnie z has∏em „Cz∏owiek niepe∏no-
sprawny, ale pe∏noprawny” na pomoc mogà
liczyç tak˝e osoby niepe∏nosprawne. W∏a-
dze Zwiàzku wp∏yn´∏y na rozbudow´ sygna-
lizacji dêwi´kowej dla osób niewidomych
czy zwi´kszeniem liczby autobusów nisko-
pod∏ogowych. Przedstawiciele Towarzystwa
interweniujà u wojewodów w indywidual-
nych sprawach np. zamiany mieszkania
z wysokiego pi´tra, bez windy na parterowe. 

W∏adze lokalne cz´sto wspó∏pracujà ze
Zwiàzkiem. Du˝o gorzej jest natomiast z de-
cydentami centralnymi – Ministerstwem
Zdrowia, Ministerstwem Pracy i Polityki
Spo∏ecznej, czy Zak∏adem Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych.

■
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POLSKI ZWIÑZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW

Walka ze  s tar oÊc ià  i samotnoÊc ià
JOANNA KAMI¡SKA

El˝bieta Arciszewska – Prezes Zarzàdu
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