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Po Zjazdowe refleksje. 
 

Zabrak o czasu. 
Blisko sze ciogodzinne obrady de-
legatów IV Walnego Zjazdu Zarz -
du Wojewódzkiego Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych 
(ZW SEiRP) w Olsztynie, „OBI” ju  
opisa o w poprzednim, swoim 
pierwszym, wydaniu. 
Wypada teraz zaj  si  refleksjami 
jakie przebieg obrad i dyskusja 
spowodowa y. 
Najwa niejszym celem statuto-
wym, w jakim Zjazd zwo ano, by o 
sprawozdanie z dzia alno ci ZW 
SEiRP, jego ocena przez Komisj  
Rewizyjn , co zaowocowa o udzie-
leniem Zarz dowi Wojewódzkiemu 
absolutorium. 
Drugim celem Zjazdu by  wybór 
nowego  sk adu  Zarz du,  Komisji  
Rewizyjnej i delegatów na Zjazd 
Zarz du G ównego SEiRP. (Wyniki 
wyborów w ramce). 
Dyskusja stanowi a trzeci, bardzo 
wa ny fragment Zjazdu, a omawia-
ne problemy by y nie mniej istotne 
dla cz onków Stowarzyszenia. 
I  tak  na  czo o  dyskusji  wybi  si  
problem rozdzia u funduszu so-
cjalnego na zapomogi, dofinanso-
wanie  wypoczynku  emerytów  i  ,  
indywidualne refundowanie korzy-
stania z imprez kulturalnych. 
Nowe przepisy w tym wzgl dzie 
umo liwiaj  refundacj  indywidu-
aln  (nie przewidziano w przepi-
sach refundacji zbiorowej) wy cz-
nie na podstawie przedstawionych 
indywidualnych faktur. Jak pod-
nosili dyskutanci trudno wymaga  
od  kasy  np.  teatru  czy  kina,  by  
wystawi a kilkadziesi t faktur 
uczestnikom zbiorowego ogl dania 
spektaklu czy filmu. 
Podniesiono te  temat „zabranego” 
emerytom równowa nika „za malo-
wanie”. Udzielone w tym wzgl dzie 
wyja nienia mówi y o jednym, ko-
rzystnym wyroku s dowym. Orze-
czenie S du nie zosta o do tej pory 
wykonane i emeryt nie uzyska  
nakazanej wyp aty równowa nika. 
Uczestnicy oprotestowali (w g oso-
waniu) wprowadzenie nowego logo 

SEiRP, uwa aj c e to niepotrzeb-
ny wydatek i dodatkowe koszty 
produkcji piecz tek i druków 
„firmowych”. 
Kuluarowe opinie zwraca y uwag  
- wyra nie zaznaczon  w wypowie-
dzi kol. Aleksandra Koz owicza - o 
zmarginalizowaniu prezentacji do-
kona  poszczególnych Kó  SEiRP. 
W  rozmowie  z  Redaktorem  OBI,  
kol. Olek, wspomnia e na wcze-
niejszych Zjazdach ZW SEiRP 

prezentacje takie by y regu .  
Kolejno ka dy z Prezesów opowia-
da  o dzia alno ci „swojego” Ko a, o 
jego dokonaniach i planach na 
przysz . „Takie prezentacje 
dzia y mobilizuj co na innych i 
pozwala y na przeszczepianie do-
brych  pomys ów  na  inne  Ko a.  
Tym razem zabrak o czasu. 
Sprawy poruszone w dyskusji zna-
laz y  swoje  odbicie  w  uchwale  IV  
Zjazdu ZW SEiRP. 
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WYNIKI WYBORÓW  
dokonanych podczas IV Woje-

wódzkiego Sprawozdawczo - Wy-
borczego Zjazdu Delegatów Sto-
warzyszenia Emerytów i Renci-

stów Policyjnych w Olsztynie dn. 
21 maja 2010 r. 

Prezydium ZW SEiRP 
Prezes - Jerzy K. Kowalewicz  
Wiceprezesi: 
 - Lucjan Ko odziejczyk  
 - Stanis aw Olszak  
Sekretarz - Sylwia Wirska  
Skarbnik -Anna Czerniawska 
Cz onkowie: 
 - Antoni Bia y  
 - Julian Czajka  
 - Ryszard Gidzi ski  
 - Bohdan Makowski  
Komisja Rewizyjna 
Przewodnicz ca: 
 - Ewa Czerw 
Wiceprzewodnicz ca: 
 - Irena Chwiej  
Cz onkini - Janina Or owska 
Delegaci na Zjazd Krajowy 
 - Julian Czajka  
 - Ryszard Gidzi ski   
 - Lucjan Ko odziejczyk  
 - Jerzy K. Kowalewicz  
 - Aleksander Koz owicz  

Rozmawia si  o… 
 

Przez wszystkich 
ukochany. 

Po pierwszej turze wyborów 
prezydenckich, której wyniki za-
skoczy  mog y jedynie cz onków 
PSL (najlichszy wynik od lat), 
Grzegorz Napieralski i SLD do-
znaj  tylu  ho dów  i  umizgów,  e  
staje si  to wszystko podejrzane. 

Wynikaj cy z g osowania po-
dzia  g osów: Bronis aw Komo-
rowski, PO 41,22 %. Jaros aw 
Kaczy ski, PiS 36,74 %. Grzegorz 
Napieralski, SLD 13,68 % , wy-
musza dogrywk  w drugiej turze 
mi dzy Komorowskim a Kaczy -
skim. 

I st d owe dowody uwielbienia 
dla Napieralskiego, dla SLD, dla 
„postkomuny”, dla spadkobierców 
znienawidzonej PRL! 

PiS ju  zapomnia o o ch ci 
delegalizacji (w 2005 r.) SLD, 
utworzeniu - wspólnie z PO - IPN, 
o wspólnej POPiS-owskiej ustawie 
dezubekizacyjnej! Ju  nie pami -
taj , zatar o si  w pami ci PO, 
nazwisko Jaruckiej, ich tajnej 
broni przeciwko Cimoszewiczowi. 

Trzeba, i nale y, dobrze si  
zastanowi , dobrze przemy le , co 
dla SLD jest „mniejszym z em”. 
Czy mniejszym z em b dzie na-
wrót do IV RP z jej policyjnymi 
metodami zarz dzania i trzyma-
nia w ryzach inaczej ni  PiS my-

cych? A mo e „mniejszym 
em” b dzie zawierzenie PO, któ-

ra co innego ma na ustach, a pod 
stolikiem kopie po ydkach? 

Nale y surowo oceni  stosu-
nek tych partii do SLD. G bokie-
mu namys owi podda  te , czy, i 
w jaki sposób dokona  drugoturo-
wego poparcia: oficjalnie, czy po-
zwoli  cz onkom i sympatykom 
SLD indywidualn , osobist  oce-

. 
Sukcesu Napieralskiego nie 

wolno na pewno wymieni  na kil-
ka dodatkowych sto ków dla pro-
minentów. Sto ków wytargowa-
nych tak od PiS jak i PO. 

II Redaktor 



UCHWA A 
 IV Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów Stowa-

rzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w 
Olsztynie 

 
Delegaci wybrani przez Walne Zebrania Kó  Stowarzysze-
nia w Województwie Warmi sko -Mazurskim, uczestni-
cz c w dzisiejszym IV Wojewódzkim Zje dzie Delegatów, 
na podstawie przes anych wcze niej dokumentów spra-
wozdawczych, referatów ust puj cego Prezesa Zarz du 
Wojewódzkiego, Przewodnicz cego Wojewódzkiej Komisji 
Rewizyjnej, opinii przedstawiciela Zarz du G ównego, a 
tak e w asnej obserwacji czteroletniej pracy ust puj cego 
Zarz du Wojewódzkiego, mieli pe  mo liwo  wyrobie-
nia sobie opinii na temat jako ci jego pracy. 
Wypowiedzi w dyskusji, a tak e fakt udzielenia absoluto-
rium ust puj cemu Zarz dowi, wiadcz  o tym, e by a 
to opinia pozytywna. Zarz d aktywnie realizowa  cele 
Stowarzyszenia okre lone w rozdziale II Statutu, prze-
strzegaj c form dzia ania okre lonych w tym e rozdziale. 
Podkre li  tu wypada szczególne zas ugi wieloletniego 
Prezesa Zarz du Wojewódzkiego kolegi Lucjana Ko odziej-
czyka, którego energia, rozs dek, pracowito  i bliska, 
bezpo rednia wspó praca z zarz dami kó  przynios y tak 
pozytywne efekty. 
Zjazd postuluje wyst pienie do Zarz du G ównego Stowa-
rzyszenia o nadanie Koledze Lucjanowi Ko odziejczykowi, 
pierwszemu i dotychczas jedynemu Prezesowi Zarz du 
Wojewódzkiego, w zwi zku z jego rezygnacj  z pe nienia 
tej funkcji ze wzgl dów zdrowotnych, tytu u Honorowego 
Prezesa Zarz du Wojewódzkiego SE i RP w Olsztynie. 

Szczególn  uwag  w minionej kadencji po wi cono dzia-
aniom zmierzaj cym do poszerzenia kr gu osób obj tych 

aktywno ci  Stowarzyszenia, przez pozyskiwanie nowych 
cz onków i zak adanie nowych kó  w miastach, w których 
nie by o ich przedtem /Go dap, Jeziorany Olecko/, co 
skutkowa o corocznym przyrostem liczby cz onków, pla-
suj c nas w efekcie w ród najwi kszych organizacji woje-
wódzkich. 
Problem ten powinien pozostawa  w centrum uwagi za-
rz dów kó , a tak e nowo wybranego Zarz du Wojewódz-
kiego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na pozyskiwanie 
„nowego pokolenia" emerytów i rencistów policyjnych. 
Pomocna mo e si  tu okaza  wspó praca z NSZZ Policjan-
tów i kierownictwami jednostek Policji. 
Zarz dy kó , a tak e Zarz d Wojewódzki, ywo i systema-
tycznie interesowa y si  warunkami materialnymi i so-
cjalnymi emerytów i rencistów oraz ich rodzin, udzielaj c 
w tym zakresie mo liwej i dost pnej pomocy potrzebuj -
cym. Bardzo po yteczn  rol  w tym zakresie odgrywa a 
Komisja Socjalna przy Komendancie Wojewódzkim Policji, 
któr  kierowali i w której aktywnie pracowali przedstawi-
ciele naszego Stowarzyszenia. 
Ten zakres dzia  powinien tak e w nowej kadencji po-
zostawa  w centrum zainteresowania zarz dów kó  i Za-
rz du Wojewódzkiego. 
Kolejnym wa nym kr giem spraw, w których wyra a si  
nasza aktywno , by o organizowanie ycia kulturalnego, 
wypoczynku, rekreacji i rozrywki, a tak e uprawianie - na 
poziomie dla nas dost pnym - turystyki zorganizowanej. 
Zarz d Wojewódzki, a tak e zarz dy kó  organizowa y 
zabawy, imprezy integracyjne, wycieczki, w tym wielo-
dniowe, do atrakcyjnych miejsc, po rozs dnych kosztach, 
co spotyka o si  z du ym zainteresowaniem i pozytywny-
mi opiniami uczestników. 
Ta sfera ycia naszego rodowiska powinna by  stale 
rozwijana i uatrakcyjnian  gdy  jest wa nym rodkiem 

cym przyci ganiu do nas emerytów i rencistów po-
zostaj cych poza naszym oddzia ywaniem, zw aszcza 

odszego pokolenia. 
W ostatnim okresie niezadowolenie zarz dów kó  i emery-
tów wywo ywa y utrudnienia w korzystaniu z funduszu 
socjalnego na niektóre cele, m. in. na tzw. spotkania inte-
gracyjne. Zjazd wnioskuje do Zarz du G ównego Stowa-
rzyszenia o uzgodnienie z Komendantem G ównym Policji 

i Ministrem Spraw Wewn trznych rozwi za  dot. gospo-
darowania funduszem socjalnym bardziej przyjaznych dla 
naszego rodowiska. 

W ostatnim roku szczególnej wagi nabra a sprawa nie-
usznego i niesprawiedliwego, naszym zdaniem, potrak-

towania przez najwy sze w adze Pa stwa - Rz d, Sejm, 
Senat i Prezydenta Rzeczypospolitej - powa nej cz ci 
naszego rodowiska. Chodzi o podyktowan  oczywistymi 
wzgl dami politycznymi dyskryminacyjn  tzw. ustaw  
dezubekizacyjn . Ustawa ta pozbawi a kilkadziesi t tysi -
cy emerytów i rencistów policyjnych du ej, czasami prze-
wa aj cej cz ci ich wiadcze . 
Starania Zarz du G ównego, a tak e zarz dów wojewódz-
kich, o w ciwe przygotowanie skargi do Trybuna u Kon-
stytucyjnego, a tak e reprezentowanie racji naszego ro-
dowiska przed Trybuna em, jak wiadomo, nie przynios y 
oczekiwanego efektu. Zainicjowali my i rozpropagowali-
my w kraju i województwie akcj  sk adania odwo  od 

decyzji organu emerytalnego obni aj cych wiadczenia do 
Okr gowego S du Pracy i Ubezpiecze  Spo ecznych w 
Warszawie, oczekuj c, e S d oka e wi ksze zrozumienie 
dla podstawowych zasad prawa ni  Trybuna  Konstytucyj-
ny. 
Najbli sze miesi ce poka , w jakim kierunku potocz  si  
sprawy. W adze naczelne oraz wojewódzkie naszego Sto-
warzyszenia maj  obowi zek ledzi  rozwój sytuacji, wy-
pracowywa  i proponowa rodowisku dzia ania, które 
pozwol  cho by w d szym dystansie czasowym, zmieni  
obecny niesprawiedliwy stan prawny. Mo e to by  dobra 
sposobno  do dalszej integracji naszego rodowiska. 
Zjazd Wojewódzki zwraca si  do Zarz du G ównego SE i 
RP o zainspirowanie sejmowego Klubu Lewicy do podj cia 
inicjatywy zmiany tej niekorzystnej ustawy. 
Jakkolwiek w obecnej sytuacji nie b dzie to atwe z przed-
stawionych wy ej powodów, jednym z wa nych celów Sto-
warzyszenia pozostaje krzewienie w naszym rodowisku 
postaw patriotycznych, aktywno ci politycznej i spo ecz-
nej. Przed nami wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, za 
kilka miesi cy wybory samorz dowe, w przysz ym roku 
wybory do Sejmu i Senatu. Naszym obowi zkiem jest za-
ch ca  wszystkich cz onków Stowarzyszenia ale tak e 
osoby z naszego rodowiska nie b ce cz onkami Stowa-
rzyszenia, do aktywnego udzia u w wyborach, kierowanie 
si  w nich przede wszystkim ocen  dotychczasowego do-
robku i postaw osób ubiegaj cych si  o wysokie stanowi-
ska we w adzach naczelnych lub samorz dowych. 
Wa nym zadaniem by a zawsze i pozostaje dba  o mo-
gi y i miejsca pami ci poleg ych funkcjonariuszy, kultywo-
wanie i upowszechnianie tradycji swoich jednostek, we 
wspó dzia aniu z kierownictwami i funkcjonariuszami 
tych jednostek. 
Coraz liczniejsi przedstawiciele naszego starzej cego si  
rodowiska wymagaj  pomocy i opieki. Zarz dy kó  po-

winny mie  rozeznanie co do potrzeby i mo liwo ci udzie-
lenia pomocy takim osobom. Nale y te  udziela  niezb d-
nej pomocy i wsparcia rodzinom zmar ych cz onków Sto-
warzyszenia. 
Odnosz c si  do informacji o zmianie logo SE i RP Zjazd 
Wojewódzki postuluje pozostawienie dotychczasowej for-
my logo. 
IV Wojewódzki Zjazd Delegatów wyra a g bokie przeko-
nanie, e nowo wybrane zarz dy kó  oraz Zarz d Woje-
wódzki naszego Stowarzyszenia, korzystaj c z dotychcza-
sowego dorobku i pozytywnych do wiadcze  w asnych i 
ca ej zbiorowo ci, a tak e bie co rozpoznaj c potrzeby i 
zainteresowania swoich cz onków, rozwin  i wzbogac  
formy swego dzia ania, z po ytkiem dla naszego rodowi-
ska. 
 
 
Powy sz  uchwa  zamieszczono w OBI bez skrótów, ko-
piuj c jej oryginaln  tre  zredagowan  przez kol. Antonie-
go Bia ego.  
Uchwa a w niezmienionej formie zosta a przes ana do 
Zarz du G ównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych w Warszawie. 
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W  dniu 29 maja 2010 ro-
ku Ko o SEiRP w Barto-
szycach zorganizowa o 

doroczn , tradycyjn , „Majówk ”. 
Zgodnie z tradycj  odby a si  ona 
na „rekreacyjnych terenach Nad-
le nictwa Galiny”, jak g osi o za-
proszenie. W majówce wzi o 

udzia  ok.  30  cz onków  Ko a  i  
cz onkowie ich rodzin. By o ogni-
sko, kie baski z grilla, piewy i 

ta ce przy trzy osobowej orkie-
strze. Nawet tradycyjne  komary 
nie przeszkadza y w zabawie. 

D o Redakcji OBI docieraj  
sygna y, e „nowy” prezes 
Zarz du Wojewódzkiego SE-

iRP w Olsztynie Jerzy K. Kowale-
wicz,  który  w  wyniku  wyborów  za-
st pi  na  tej  funkcji   Lucjana  Ko o-
dziejczyka, nie jest znany w ród 
cz onków Stowarzyszenia nawet z 
tzw. „twarzy”. „Wychodz c naprze-
ciw temu Redakcja publikuje zdj cia 
obydwu kolegów. 
Gwoli zapobie enia ewentualnym 
pomy kom u ci lamy, e po lewej to: 
Lucjan Ko odziejczyk - by y prezes 
ZW SEiRP w Olsztynie, obecnie wi-
ceprezes i Prezes Honorowy. Nato-
miast po prawej zamieszczono zdj cie obecnego prezesa Zarz du Woje-
wódzkiego. „Nowy” prezes zaprezentuje si  zapewne uczestnicz c 
(zaproszony) w zebraniach Kó  SEiRP w rejonie Warmii i Mazur. 
Dodajmy, e o obu kolegach przygotowywane s  d sze teksty maj ce 
przedstawi  szerzej ich dzia alno  w SEiRP i perypetie yciowe. 

Na foto. po lewej - prezes Ko a w Bartoszycach Henryk Biculewicz. Foto. powy ej: przew. 
Komisji Rewizyjnej Janusz Pasjak, Maria Kowalewicz, Jerzy K. Kowalewicz - prezes ZW 
SEiRP w Olsztynie, Henryk So odki - rzecznik prasowy Ko a; Tadeusz Wawirowicz - Ko-
mendant Powiatowy Policji w Bartoszycach w stanie spoczynku. Panorama u do u prezentuje 
miejsce „Majowej Majówki”. 
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Olszty ski Biuletyn Informacyjny miesi cznik spo eczno ciowy Zarz du Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. 
Redaguje: Jerzy K. Kowalewicz z zespo em. E-mail: redakcjaobi@wp.pl tel. kom. 606427396. 
Posiedzenia Zarz du Wojewódzkiego SEiRP i Kolegium Redakcyjnego odbywaj  si  w siedzibie  ZW SEiRP, 10-542 Olsztyn, ul. D browszcza-
ków 41 tel. 89 522 56 00 w ka rod  w godz. 10.00-12.00 

 

W siedzibie ZG SEiRP w Warsza-
wie dnia 15 czerca 2010 r. od-
by o si  posiedzenie Zarz du 

ównego. Posiedzenie, prowa-
dzone przez Prezesa ZG Zdzis a-
wa Czarneckiego, wg poni sze-
go porz dku obrad: 
 
1.Omówiono prac  Zespo u ds. Poli-
tyki Finansowej - skarbnik ZG Zdzi-

aw Pietryka. 
a). Stan finansów Stowarzyszenia 
wp ywy i wydatki w okresie stycze  -
czerwiec 2010) 
b). Program medyczny do ubezpie-
czenia SEiRP-2009 
c). Poprzez Uchwa  ZG przyj to 
„Bilans za 2009 r.” 
2. Przewodnicz cy kapitu y Andrzej 
Czopek zaproponowa  - przyj  
przez obraduj ce gremium uchwa  
o odznaczeniu „Odznak  za zas ugi 
dla SEiRP” 
3. Federacja Stowarzysze  S b 
Mundurowych. Jan Kruszy ski , 

cz onek ZG SEiRP, omówi  regula-
min Zarz du Federacji i Deklaracji 
Programowej  
4. Prace Zespo u ds. Uroczysto ci i 
Ceremonia u Policyjnego, w tym-
przygotowanie Stowarzyszenia do 
wr czenia Sztandaru ZG SEiRP dn. 
15 lipca 2010 r. 
5. Omówienie prac Zespo u Organiza-
cyjno-Medialnego:  
 -  M o n o g r a f i a  „X X  L a t  S t o -
warzyszenia” 
 - Medal okoliczno ciowy „XX lat 
Stowarzyszenia”. 
 -  Baza  danych o  cz onkach Stowarzy-
szenia - wymiana legitymacji organi-
zacyjnych, 
 - Komunikacja wewn trzna (poczta 
internetowa, korespondencja pisana, 
archiwizacja)  oraz  zewn trzna 
(Internet i biuletyn, czasopisma in-
nych organizacji) Prowadzi  I Wice-
prezes ZG Henryk Borowi ski. 
6. Omówienie prac Zespo u Prawne-
go: Ocena realizacji zada  „prawnych 
" zwi zanych z ustaw  dezubekiza-

cyjn , Prowadzili Kazimierz Wo niak 
i Jan Kruszy ski. 
7. Statut Stowarzyszenia - projekt 
nowelizacji przedstawi  Jan Papis. 
 
Jak zawsze, przy okazjach spotka  
wi kszej grupy osób powi zanych 
wspóln  dzia alno ci , najbardziej 
integracyjne rozmowy odbywaj  si  
w kuluarach obrad g ównych. A e w  
Posiedzeniu Zarz d G ównego SEiRP 
uczestniczy o dwóch nowo wybra-
nych Prezesów Zarz dów Wojewódz-
kich (z Kielc kol. Józef Libuda i z 
Olsztyna kol. Jerzy K. Kowalewicz) 
mieli oni okazj  do poznania swoich 
starszych kolegów. Do zapoznania 
si  z ich opiniami na ró ne 
„Stowarzyszeniowe”. Trzeba przy-
zna , e przyj cie „nowych” przez 
„starych” prezesów, jak i przez Za-
rz d G ówny by o sympatyczne. 
Wszyscy zadeklarowali wszelk  mo -
liw  pomoc w ka dej sprawie i trud-
no ci, na jakie mog  si  natkn  
mniej do wiadczeni koledzy. 

Posiedzenie Zarz du G ównego SEiRP w Warszawie. 

Prezydium obrad: Od prawej I Prezes Henryk Borowi ski, Przewodnicz cy G ównej Komisji 
Rewizyjnej Aleksander Koz owicz, Prezes Zdzis aw Czarnecki, Skarbnik ZG Zdzis aw Pie-
tryka. 

Genera  Ryszard K osowski omawia ceremo-
nia  uroczysto ci wr czenia sztandaru Sto-
warzyszeniu w dn. 15 lipca 2010 r. 

Zgromadzeni na sali obrad Prezesi Zarz dów Wojewódzkich SEiRP z ca ego kraju. 


