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STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH -  
ORGANIZACJ  PO YTKU PUBLICZNEGO 

Szanowne Kole anki i Koledzy! 

Z du  satysfakcj  pragn   przekaza  informacj , e starania Zarz du G ównego o odzyskanie  przez nasze 
Stowarzyszenie uprawnie  do korzystania jako Organizacja Po ytku Publicznego  z 1% odpisu  podatku do-
chodowego od osób fizycznych - zosta y zako czone sukcesem. 

Nast pi o potwierdzenie formalne w dniu 15 grudnia br. poprzez opublikowanie w wykazie  na stronie Biulety-
nu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej. 

Przy ca ej satysfakcji z tego faktu musimy jednak mie wiadomo , e samo odzyskanie uprawnie  by o tylko 
pierwszym i stosunkowo naj atwiejszym krokiem na drodze do osi gni cia celu g ównego jakim jest faktycz-
ne  pozyskanie z tego tytu u rodków finansowych, a nast pnie spo ytkowanie ich zgodnie  z przeznaczeniem.  

O ile wspomniany pierwszy ( w zasadzie formalny) krok mo liwy by  do osi gni cia w wyniku dzia  Prezy-
dium Zarz du G ównego, Komisji Statutowej oraz  Zespo u ds. OPP – to ju  dotarcie z t  informacj  do szero-
kiego kr gu cz onków, przekonanie ich o celowo ci zadeklarowania swojego odpisu podatkowego na rzecz Sto-
warzyszenia  i co  równie wa ne  zorganizowanie daleko id cej pomocy praktycznej w czynno ciach zwi zanych 
ze skutecznym i terminowym  dope nieniem formalno ci, wymaga  b dzie pe nego zaanga owania Zarz dów 
Wojewódzkich, w tym a mo e nawet przede wszystkim, prezesów kó  terenowych. 

Sytuacja w której do zako czenia okresu rozlicze  podatkowych za rok 2011 czyli do  30 kwietnia 2012 - pozo-
sta y  tylko 4 miesi ce, narzuca konieczno  maksymalnego zintensyfikowania dzia  zmierzaj cych do prze-
prowadzenia   szeroko zakrojonej akcji informacyjnej  oraz instrukta owej.  Ramy tej akcji zakre la harmono-
gram opracowany w Zespole ds. OPP  stanowi cy  za cznik do niniejszej informacji. 

W tym miejscu, zdaj c sobie spraw e  ostateczny efekt   zale y przede wszystkim od zaanga owania i dobrej 
woli naszych cz onków 

apeluj  
do wszystkich, którym wspomniany wy ej harmonogram przydziela do realizacji okre lone zadania, aby pode-
szli do ich wykonania rzetelnie i ze  wiadomo ci  jak wiele zale y od ich osobistego zaanga owania. 

Kieruj  ten apel do Kole anek i Kolegów,  z wiar  w ostateczny sukces naszego wspólnego przedsi wzi cia , 
które  realnie zwi kszy mo liwo ci dzia ania  Stowarzyszenia  jako organizacji po ytku publicznego. 

Henryk Borowi ski 
Prezes Zarz du G ównego 

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 

Warszawa dnia 28 grudnia 2011 r. 

 

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej opublikowa o zaktualizowan  na 15.12.2011 r. list  organizacji po ytku pu-
blicznego, które s  uprawnione do zbierania 1% podatku od osób fizycznych za rok 2011. Od stycznia 2012 r. mo na 
dokonywa  na rzecz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych odpisu 1%  od nale nego podatku dochodo-
wego poprzez z enie w formularzu PIT za 2011 r.  stosownego wniosku zawieraj cego informacje: 

1. nazw  OPP: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych 

2. nr rejestracji OPP w KRS: 0000043188 

Numer rachunku bankowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, jako organizacji po ytku publiczne-
go:15 1500 1126 1211 2010 1441 0000.  

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, uzyska o status Organizacji Po ytku Publicznego w 2009 r. Lista 
OPP uprawnionych do otrzymywania 1% za 2011 r. dost pna jest na stronach: www.mpips.gov.pl/bip , www.ngo.pl 
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List olszty skich zwi zkowców. 



 Informacja! 
Dotyczy osób pobieraj cych renty rodzinne. 
 
Osoby pobieraj ce renty rodzinne z Zak adu Emerytalno-Rentowego MSWiA, nie posiadaj ce legitymacji 
ubezpieczeniowych, maj  pewne trudno ci z potwierdzeniem swojego ubezpieczenia, zw aszcza teraz kiedy 
tzw. „Ustawa Refundacyjna” wprowadzi a pewne obostrzenia. 
 
W zwi zku z tym, informujemy, e: 
Zak ad Emerytalno-Rentowy MSWiA w 10-542 Olsztynie, ul. D browszczaków 41, tel.89 522 37 00 
po zwróceniu si  z pisemnym podaniem (poczt  lub osobi cie) wystawia za wiadczenie imienne po-

twierdzaj ce fakt bycia ubezpieczonym. 
 
Przyk adowa tre  podania:  
Prosz  o wydania za wiadczenia potwierdzaj cego, e jestem ubezpieczona/y w Waszym ZER i po-
bieram rent  rodzinn . 
 
- Zwracaj c si  z pro  do ZER MSWiA w Olsztynie, w podaniu, nale y wpisa : 

Imi  i nazwisko 
Adres i miejsce zamieszkania 
PESEL 
Numer wiadczenia emerytalnego (KR) 
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W  tzw. mi dzyczasie, mi dzy wi tami a Nowym Rokiem (28.12.2011), odby o si  spotkanie Zarz du 
Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie, z doradcami, z aktywnymi cz onkami Ko a SEiRP w tym mie-
cie i ich rodzinami. W salach konferencyjnych „Kasyna” podsumowano mijaj cy rok, zaplanowa-

no dzia ania na rok przysz y, ws uchuj c si  z uwag  w g osy osób, zw aszcza tych nie bezpo rednio zaanga-
owanych w prace SEiRP. Na szczegó owe analizy i oceny przyjdzie jeszcze czas, mo na jednak z zadowole-

niem skonstatowa , e rok 2011, by  rokiem udanym. Dzia ania ZW SEiRP w Olsztynie s  dobrze oceniane 
przez Zarz d G ówny Stowarzyszenia. 

Jerzy K. Kowalewicz 



wi to Wojska Polskiego 
w Lidzbarku Warm. 
Rok 2011 ko czyli my realizuj c w asny plan 
pracy. Niektóre wydarzenia okaza y si  jednak 
ponad planowe lub do ich wykonania Zarz d Ko a 
zosta  niejako przymuszony przez sytuacje wyni-

e – jak to si  mówi „w ostatniej chwili”.  

N a pocz tku listopada 2011 r.  na adres  tutej-
szego ko a SEiRP wp yn o zaproszenie sy-
gnowane przez Burmistrza Lidzbarka War-

mi skiego i Komendanta Lidzbarskiego Garnizonu 
Wojska Polskiego zapraszaj ce cz onków naszego 
stowarzyszenia do udzia u w obchodach wi ta Nie-
podleg ci RP i wi ta Wojska Polskiego.  

W programie obchodów mi dzy innymi wymieniono 
Apel Poleg ych na miejscowym cmentarzu, uroczysty 
apel nierzy z lidzbarskich J.W. zorganizowany w 
najstarszej cz ci naszego miasta tj. Placu Wolno ci i 
ul. Powsta ców Warszawy – wie o po rewitalizacji. 
Podczas apelu wr czano nierzom s by czyn-
nej  ,rezerwistom,  kombatantom i  innym osobom za-

onym odznaczenia , awanse, wyró nienia itp. 
Wojsko prezentowa o niektóre pozycje sprz tu woj-
skowego. Wszystko to dzia o si  przy otwartej kurty-
nie , na oczach mieszka ców miasta ywo zaintere-
sowanych wspania ym ceremonia em wojskowym. 
Najwi ksze zainteresowanie wykazywa y dzieci oraz 

odzie  którzy mogli osobi cie do wiadczy  wra  

bezpo redniego obcowania ze sprz tem wojskowym 
za  szczególnym zainteresowaniem cieszy  si  wszel-
kiego rodzaju wojskowy sprz t transportowy. W ród 
obserwatorów by a widoczna tak zwana grupa sma-
koszy która degustowa a wojskow  grochówk  w spe-
cjalnie do tego celu wystawionym namio-
cie w pobli u Wysokiej Bramy. W opisa-
nych uroczysto ciach jako SEiRP nie 
uczestniczyli my w sposób zorganizowa-
ny  ,  jednak  kilkoro  z  nas  tam by o.  By-
em równie  i ja z ma onk  dokumentu-
c fotograficznie to co widzia em.  

Lucjan Fiedorowicz 
Prezes Ko a SEiRP  

Lidzbark Warm. 

P nie dzia aj ce 
Ko o  SEiRP  w  
Lidzbarku War-

mi skim przes o Za-
rz dowi Wojewódzkie-
mu SEiRP w Olsztynie, 
yczenia wi teczne. 

Dzi kujemy! 
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Z ycia Kó  SEiRP. 

Trybuna honorowa. 

Przegl d oddzia ów przed defilad . 

Zrozumia e zainteresowanie w ród uczestników ob-
chodów wi ta Wojska Polskiego budzi y pojazdy i 

ich wyposa enie. 
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Walne Zebrania Ko a SEiRP 
w Lidzbarku Warm. 

D nia 25 listopada 2011 r. odby o si  ostatnie w 
minionym roku Walne Zebranie Zwyczajne 
cz onków  ko a  SEiRP  .  Zebranie  to  nie  by o  

wcze niej planowane a do jego zorganizowania Za-
rz d Ko a zosta  zobligowany ch ci  przekazania ko-
legom pe nej informacji z przebiegu obrad plenar-
nych ZW SEiRP w Olsztynie  z dnia 19.11.2011r. 
oraz potrzeb  zaj cia si  kilkoma sprawami organiza-
cyjnymi w kole tj: 
+ przeprowadzenie wyborów uzupe niaj cych do ko-
misji rewizyjnej i zarz du ko a ,  
+  zgromadzenie  propozycji  do  planu  pracy  na  2012  
rok, 
+ cz ciowe sprawozdanie zarz du ko a z wykonania 
planu pracy w 2011r.  
+  rozdysponowanie  medali  „  XX-lecia  SEiRP „  naby-
tych na indywidualne zamówienia kolegów  
+ dyskusja dotycz ca formy opieki przez ko o SEiRP 
nad miejscami pami ci historycznej upami tniaj cy-

mi wa ne wydarzenia w powojennej dzia alno ci re-
sortu SW i funkcjonariuszy tego resortu 
poleg ych w pierwszych latach PRL – i 
inne.Go mi zebrania na zaproszenie 
Zarz du Ko a byli  :  Pan Tomasz Kami -
ski- Komendant Powiatowy Policji, Kol. 
Jerzy  Kowalewicz-  Prezes  ZW   SEiRP  w  
Olsztynie , Kol. Marian Biedulski- v-ce 
Prezes Ko a SEiRP w Olsztynie 

Lucjan Fiedorowicz 
Prezes Ko a SEiRP  
W Lidzarku Warm 

Z ycia Kó  SEiRP. 

Uczestnicy Walnego Zebrania Ko a SEiRP w Lidzbarku Warm. 



Spotkanie op atkowe w KPP 
w Lidzbarku Warm. 

D nia 20 grudnia 2011r. w wietlicy miejscowej 
KPP odby o si  spotkanie op atkowe cz onków 
stowarzyszenia i ich rodzin. W tym jak e uro-

czystym i sympatycznym spotkaniu na zaproszenie 
Zarz du Ko a SEiRP uczestniczyli zaproszeni go cie : 
Panowie Jaros aw Kogut – v-ce Starosta Powiatu 
Lidzbarskiego, Artur Jankowski-Wójt Gminy Lidz-
bark Warmi ski, Ks. Kapelan Jerzy Ro entalski, Ma-
riusz Koz owski – z-ca Komendanta Powiatowego Po-
licji   w  Lidzbarku  Warmi skim.  Po  prze amaniu  si  
op atkiem i wzajemnych yczeniach zgromadzeni 
usiedli do pi knie zastawionych sto ów. Gwar roz-
mów , wspomnie   przeplataj cy si  z melodiami ko-

d tego wieczoru trwa  jeszcze wiele godzin. W spo-
tkaniu uczestniczy y 43 osoby . Daje si  zauwa , 
e w nie te przed wi teczne Bo onarodzeniowe 

spotkania w ród naszej spo eczno ci ciesz  si  naj-
wi kszym zainteresowaniem .  
 

T ego samego dnia lecz kilka godzin wcze niej 
jako  Prezes  Ko a  SEiRP  na  zaproszenie  Pana  
Komendanta  Kami skiego uczest-

niczy em w spotkaniu op atkowym poli-
cjantów i pracowników KPP. 

 
Lucjan Fiedorowicz 
Prezes Ko a SEiRP 

w Lidzbarku Warm. 
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Z ycia Kó  SEiRP. 

Wies aw Ciosek 
Prezes Ko a SEiRP 
w Ostródzie. 
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Pami tajmy o tych, co zgin li. 

K trzy skie Ko o SEiRP, od chwili swojego po-
wstania, opiekuje si  mogi  poleg ych dzie-
wi ciu milicjantów, którzy zgin li w okresie 

tu  po  II  Wojnie  wiatowej.  Groby  tych  osób  by y  
rozproszone po ca ej po aci Cmentarza Komunalnego 
w K trzynie, by y zaniedbane, nikt si  nimi nie opie-
kowa . 

Kierownictwo Jednostki Policyjnej w K trzynie, kiedy 
nosi a nazw  Rejonowy Urz d Spraw Wewn trznych, 
podj a skutecznie, dzia ania dla stworzenia, jednej, 
zbiorowej mogi y poleg ych milicjantów. 

Od chwili z enia ekshumowanych zw ok we wspól-
nej mogile opiek  nad ni  sprawowali policjanci. 
Wraz  z  powstaniem Ko a SEiRP przy  Komendzie  Po-
wiatowej Policji w K trzynie, ono przej o piecz  nad 
tym miejscem pami ci. 

Cz onkowie Ko a sprz taj  kilka razy do roku monu-
ment. W wi to Zmar ych zapalane s  znicze i sk a-
dane wie ce, finansowane ze rodków w asnych Ko-
a. 

W opiece nad monumentem wspomagaj  nas zwi z-
kowcy z NSZZ Policjantów z Ko a przy KPP w K trzy-
nie. 

Czynimy wszystko, by pami  o tych co odeszli ci gle 
trwa a i przenosi a si  na kolejne, m ode pokolenia. 
Zw aszcza, e z eni w tej mogile mog  ju  nie mie  
yj cych potomków, rodziny, ani nikogo bliskiego. 

Mamy wiadomo  tego, e pami  o nich, gdyby nie 
nasze, Ko a SEiRP w K trzynie, dzia a-
nia mog a by zagin . 

Stanis aw ach 
Prezes Ko a SEiRP 

w K trzynie 
 

 

Integrujmy si ! 
Ko o SEiRP w K trzynie  integrowa o si  dn.  22 pa -
dziernika 2011 r. Spotkanie integracyjne po czone z 
wieczorkiem tanecznym, Zarz d Ko a zorganizowa  w 
restauracji hotelu „Wanda”. 
W spotkaniu udzia  wzi li cz onkowie Ko a, ich rodzi-
ny,  w  sumie  40  osób,  z  terenu  ca ego  powiatu  k -
trzy skiego. Ta czono w takt przygrywaj ce zespo u 
muzycznego, co podnios o jeszcze atrakcyjno  spo-
tkania. 
Wszyscy uczestnicy, jednym g osem, wyra ali swoje 
zadowolenia  z  udzia u w spotkaniu.  I  jak to  zawsze,  
w takich momentach si  zdarza, namawiano prezesa 
Ko a, Stanis awa acha, do zorganizowania kolejnego 
spotkania. Prezes obieca  solennie, e jak tylko zgro-
madzi si  spora ilo  ch tnych do kolejnej integracji, 
spotkanie z ca  pewno ci  zostanie zorganizowane. 
Tekst:       Zdjecia 
Aleksander Brzezi ski          Stanis aw ach 
            Antoni Mikulski 

Z ycia Kó  SEiRP. 

Powy szy tekst publikowany jest post factum, po 
minionym ju wi cie Zmar ych. Wszystko to, zale y 
od „cyklu produkcyjnego” Olszty skiego Biuletynu 
Informacyjnego, który - póki co - jest miesi cznikiem. 
Wi c widoczny „po lizg” w publikacji, jest jakby nie-
co usprawiedliwiony. 

Jerzy K. Kowalewicz 
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W alne zebranie cz onków odby o si  12 listo-
pada 2011 r. W porz dku obrad znalaz o 
si  wiele tematów interesuj cych zebra-

nych, a w ród nich sprawa organizacji spotka  inte-
gracyjnych. Znacz ca wi kszo , przyby ych na ze-
branie cz onków Ko a, uwa a e spotkania integra-
cyjne powinny odbywa  si  jak najcz ciej, mimo 
wielu trudno ci organizacyjnych.  

Sugerowano, by nie rezygnowa  z organizowania do-
rocznych spotka  op atkowych z udzia em kierownic-
twa miejscowej jednostki Policji oraz przedstawicieli 
miejskich w adz samorz dowych i innych organizacji 
wspó pracuj cych z naszym Stowarzyszeniem. 
W innym, niezbyt mi ym, acz koniecznym, punkcie 
zebrani podj li uchwa  o skre leniu z list cz onków 
Ko o trzech osób. Powodem skre lenia by o nieop a-
canie sk adek cz onkowskich oraz zupe ny brak zain-
teresowanie dzia alno ci  Ko a i nieuczestniczenie w 
zebraniach. Wcze niej przeprowadzono z tymi osoba-
mi rozmowy wyja niaj ce ich postaw  w stosunku do 
Ko a. Nie przynios o to jednak rezultatów, gdy  ka dy 
stracony cz onek jest bolesnym faktem dla Stowarzy-
szenia. 
Wed ug skre lonych, Stowarzyszenie nie spe ni o ich 
oczekiwa  Zarz d Ko a uwa a jednak, e nie zawsze, 
mimo stara , jest on w stanie pomóc swoim cz on-
komw osobistych k opotach. A owe k opoty, w wielu 
przypadkach, sprowadzali na siebie sami cz onkowie, 
konsekwencjami obarczaj c innych. 

Stanis aw ach 
Prezes Ko a SEiRP 

w K trzynie 

Walne zebranie cz onków Ko a SEiRP w K trzynie 
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Gdy kochasz,   

jest Bo e Narodzenie. 
Gdy milkniesz,  

yszysz piew anio ów. 
Gdy t sknisz,  

niebo si  przybli a. 
Gdy tworzysz, wiat pi knieje. 

Szcz cie nadaje sens yciu, 
To magia w Twym sercu zakl ta. 
Nie pozwól jej zosta  w ukryciu, 
Podaj j  bliskim w te wi ta... 

 
Z okazji  

wiat Bo ego Narodzenia 2011  
oraz Nowego Roku 2012 

moc najserdeczniejszych ycze  
wszystkiego najlepszego  

sk adaj  Barbara i Adam  Podgórscy 
 

Ruda ska, grudzie  A D. 2011 
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Olszty ski Biuletyn Informacyjny 
Wydawnictwo Zarz du Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Olsztynie. 

Redaguje: Jerzy K. Kowalewicz , fotoreporter OBI; Janusz Jurgielewicz. 
Archiwum OBI znajduje si  na stronie: http://spoti.pl/katalog/1?Keywords_u=zwseirp&x=0&y=0 (skopiowa  link w klei  w przegl darce) 

Zapraszamy do dyskusji na wa ne, interesuj ce Nas tematy na forum ZW SEiRP w Olsztynie: https://zwseirpolsztyn.fora.pl/ 
E-mail: redakcjaobi@wp.pl tel. kom. 606 427 396 lub 519 340 125. 

Posiedzenia Zarz du Wojewódzkiego SEiRP i Kolegium Redakcyjnego odbywaj  si  w siedzibie ZW SEiRP,  
10-542 Olsztyn, ul. D browszczaków 41 tel. 89 522 56 00 w ka rod  w godz. 10.00-12.00 

 

Konto Bankowe Zarz du Wojewódzkiego 
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH 

ZARZ D WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE 
Kredyt Bank Sp. Akcyjna I Oddzia  w Olsztynie 

Nr konta: 93 1500 1298 1212 9004 1729 0000 

Dane do faktur /wzór/ 
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH 

ZARZ D KO A W OLSZTYNIE 
10-542 OLSZTYN, UL. D BROWSZCZAKÓW 41 

NIP: 8512442679 

Kol. Eugeniuszowi Jagie owiczowi,  
doradcy ZW SERP w Olsztynie, powierzono funkcj  pe nomocnika ZW ds. poradnictwa prawno-
procesowo-informacyjnego, dotycz cego przypadków zmniejszenia emerytur funkcjonariuszom 

b specjalnych. 
Kontakt i terminy kontaktów podano w stopce OBI. 

Uwaga! 
Olszty ski periodyk „Nasz Olsztyniak” rozpisa  konkurs-ranking na najlepszy blog swojej blogosfery.  
Blog Jerzego K. Kowalewicza pn: http://gazeta-domowa.blog.onet.pl, bierze w tym rankingu udzia  Je eli 
Pa stwo uwa acie, e to niez y blog, mo ecie na niego zag osowa ,  

wysy aj c SMS na nr 71160, o tre ci: NO.blog.18  
Koszt SMS 1 z o +VAT. 


