
 

 

MIESIĘCZNIK ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W OLSZTYNIE 

W OBI piszą: 

Pełka: 
- Apel w sprawie OPP 

Skwirowski: 
- o ulgach w PIT-ach 

Makowski: 
- rozlicza roczną dzia-

łalność SEiRP 

Malinowski:  
- o opłatku w Mrągowie 

Gidziński: 
- o spotkaniu z preze-

sem Borowińskim 

Fiedorowicz: 
- o jubileuszu LOK 

Wyszyński: 
- o wyzwoleniu/
zdobyciu Olsztyna 

Kostrzewski 
Miączyński: 
- o zmianach w rentach 

mundurowych 

Żach: 
- o spotkaniu z władza-
mi Kętrzyna 

Krawczyk: 
- o członkostwie w sto-
warzyszeniu 

Redakcja 
- o życzeniach świą-

tecznych i noworocz-
nych, które „dotarły” 
już po wyjściu grudnio-

wego OBI, ogłoszenia i 
zawiadomienia. 

 

Biała zima, siwy mróz. 
Szara jesień znikła już! 
Pod puchową śniegu kołdrą 
Czeka wiosny leśna ruń, 
By zielenią błysnąć w marcu, 
Przebiśniegu bielą skłóć 
Kołdrę śniegu, przegnać mróz 
      JKK 



 

 

Leszek Kostrzewski Piotr Mączyński 
Mundurowi protestują przeciwko temu, że na 
chorobowym będą tak jak cywile dostawać 80 
proc. pensji, a nie 100 proc. Tak tydzień te-
mu uchwalił Sejm. I w zamian domagają się 
innych przywilejów, które przysługują cywi-
lom. 

- Nie można nam zmniejszać chorobowego, jeśli 
nie mamy dodatków za służbę w niedzielę, święta, 
w nocy ani rekompensat za nadgodziny - argu-

mentuj ą mundurowe związki zawodowe. Twier-

dzą, że przegłosowana ustawa stawia ich w gor-
szej sytuacji od „zwykłych” pracowników. 

Związkowcy mówią to, co dla nich wygodne. 
Podobnie posłowie PiS i SLD, którzy w Sejmie 
ustawę o zmniejszeniu chorobowego próbowali 
wyrzucić do kosza. 

Gdyby podliczyć wszystkie przywileje, które 
mają mundurowi, okaże się, że Kowalski z ZUS w 
porównaniu z nimi jest traktowany przez polskie 
państwo jak sierota. Za to mundurowy - jak pla-
nowane, wyczekiwane dziecko. 

Przykłady? 

 Okres chorobowego wlicza się policjantom i 

żołnierzom do stażu pracy. A to oznacza, że 
mogą wcześniej odejść na emeryturę. Cywi-
le całego okresu na chorobowym do stażu 
zaliczyć nie mogą. 

  Przebywanie na L4 nie obniża w żaden 

sposób wysokości emerytury mundurowe-
go. Cywile im dłużej chorują, tym mniejszą 
mają emeryturę. Bo nie odprowadzają skła-
dek. 

  Emeryt mundurowy jednocześnie z emery-

turą może pobierać - ewenement na skalę 
światową - część renty! Specjalna renta 
(tzw. III grupa inwalidzka) może zwiększyć 
emeryturę o 15 proc., jeśli orzeczono, że 

inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą. 

Można ją dostać nawet za niewielki 
uszczerbek na zdrowiu. Nic dziwnego, że 
mundurowi masowo z tego korzystają. Cy-
wil może o takim prawie pomarzyć. 

  Mundurowy nie płaci żadnych składek 

emerytalnych, a wysokość świadczenia na 
emeryturze zależy od ostatniej pensji. 

 Stąd częste awanse w wojsku i policji tuż 

przed odejściem na emeryturę. Cywil dosta-
nie emeryturę z tego, co sobie uzbiera. W 
nowym systemie państwo nie dopłaci mu 
ani złotówki. 

 No i wreszcie wiek emerytalny. Munduro-

wy, aby odejść na emeryturę, musi służyć 

co najmniej 25 lat i ukończyć 55. rok życia. 
Ale dotyczy to tylko wstępujących do służby 
po 1 stycznia 2013 r. Policjanci, którzy już 
wcześniej pracowali, nadal będą mogli do-

stać emeryturę od państwa w wieku 35 lat! 
Kowalski z ZUS będzie pracował do 67 lat. 

I co, panowie związkowcy? Chcecie mieć takie 
same prawa jak cywile? 

Oczywiście, że nie chcecie. 
Kiedy w 1999 r. rozpoczęła się reforma emery-

talna, mundurowi byli tak jak inni Polacy w po-
wszechnym systemie, bez żadnych przywilejów. 
Płacili zwyczajnie składki do ZUS i OFE, tak samo 
jak cywile mieli liczone do emerytury chorobowe. 
Po trzech latach rząd Leszka Millera to skasował. 
Dlaczego? Bo związki mundurowe protestowały. 

Teraz uważają za niesprawiedliwe, że będą do-
stawać taki sam zasiłek chorobowy jak pielęgniar-
ka czy salowa w szpitalu. Chcą utrzymania obec-
nych zasad: na L4 pełna pensja, pełna nagroda 
roczna, prawo do wszelkich dodatków. 

Skoro mają takie profity, nic dziwnego, że z 
powodu choroby każdego dnia w pracy nie stawia 
się ponad 6 tys. policjantów. To tak jakby za-
mknąć dwie średniej wielkości komendy woje-
wódzkie lub 20 powiatowych. 

Na chorobowym żołnierz czy policjant para się 

różnymi zajęciami - niekoniecznie tymi zalecony-
mi przez lekarza. W oficjalnych dokumentach 
MSWiA, poprzednika MSW, czytamy, że w okresie 
absencji chorobowej mundurowych 
„podejmowana jest inna praca zarobkowa”, 

„odbywają się wyjazdy turystyczne” oraz 
„sprawowana jest opieka nad osobami małoletni-
mi”. 

Mają więc rację mundurowi, że przepisy mamy 
niesprawiedliwe. Tylko że na tej niesprawiedliwo-
ści najbardziej cierpią Polacy podlegający pod 
ZUS, a nie oni. 

Źródło: Gazeta Wyborcza piątek 31,01.2014 r. 
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MUNDUROWI NIEZADOWOLENI Z CHOROBOWEGO 

Tekst powyżej, znanych publicystów z Gazety Wyborczej Leszka Kostrzewskiego i Piotra Mą-
czyńskiego, jest kontynuacją, czy glossą do  ich własnego, jakby głównego artykułu pt. 
„Zmiany w rentach dla mundurowych”, który zamieszczamy na stronach 16 i 17, tego wydania 
OBI. Autorzy starają się porównać zasady przyznawania rent mundurowych z tym jakie obowią-
zują „cywili”, nie pozwalając sobie na chociażby przykładowe wnioski z „rodzaju służby” i za-
grożeń, która ona niesie z pracą cywilną w biurach, zakładach pracy „cywilnych”. Fakt, że nie-

równości w „długości” czasu pracy, między cywilem a mundurowym krzywdzą tych ostatnich 
nie przeszkadza w polemicznym przedstawianiu „innych ustawowych korzyści”, jakich mundu-
rowi są beneficjantami i korzystają z nich, niejako rekompensując sobie, ograniczenia i obo-
strzenia ustawy, budzi jedynie sprzeciw autorów, a nie próbę ich zrozumienia. A gdyby wspo-
mnieć emerytury górnicze? Gdyby porównać je z mundurowymi? Zaraz zaczął by się hałas i 
protesty, że: to inny rodzaj pracy, że bardzo ciężka, że wypadkowogenna! No właśnie! Więc jak 
można „przywileje” mundurowych porównywać z „cywilnymi”, a z górniczymi już nie! 

Jerzy K. Kowalewicz 



 

 

 

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr. 1(45) 2014               3 



 

 

4              Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr. 1(45) 2014 

PIOTR SKWIROWSKI  
Czas na złożenie PIT za 2013 r. właśnie się 

zaczął. Kończy się 30 kwietnia 2014r. 
JAK WYPEŁNIAĆ PIT? 

Zaczynamy od swoistej spowiedzi finansowej, 
czyli ujawniamy fiskusowi wszystkie nasze zeszło-
roczne przychody. Ustawa podatkowa wyróżnia 
wiele kategorii przychodów, którymi podatnik musi 
się pochwalić fiskusowi w zeznaniu rocznym. Ma-
my tu więc raia; wynagrodzenia uzyskiwane za 

pracę (na etacie, z umowy zlecenia), emerytury i 

renty (krajowe i zagraniczne), prawa autorskie, 
przychody z działalności gospodarczej, przychody z 
wynajmowania mieszkania, zasiłki (np. dla bezro-
botnych). 

Jest też spora grupa przychodów, których nie 
trzeba wpisywać do zeznania rocznego. Chodzi np. 
o: ubezpieczenia za rozbity samochód; odszkodo-
wania za wypadek w pracy; odsetki z obligacji 
skarbu państwa; odsetki od oszczędności w ban-
kach; odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe; 
zasiłki rodzinne; zasiłki pielęgnacyjne; zasiłki wy-
chowawcze i porodowe; jednorazowe zasiłki za uro-
dzenie dziecka (w tym słynne becikowe); wszelkie 
diety i dodatki za tzw. rozłąkę. W formularzu PIT 
nie wykazuje się też wygranych w konkursach, 
grach i zakładach wzajemnych. 

KOSZTY, CZYLI NIŻSZY PIT 

Kolejny krok rozliczenia to wpisanie do zeznania 
kosztów uzyskania. 

W ustawie o podatku od dochodów osobistych 
zapisano zryczałtowane kwoty kosztów przysługu-
jące m.in. pracownikom etatowym. W 2013 r. kwo-
ty tych kosztów nie zmieniły się w porównaniu z 
poprzednimi latami i wynosiły: dla podatników 
zatrudnionych na jednym etacie -1335 zł rocznie; 
jeśli podatnik dojeżdżał do pracy z innej miejsco-

wości, jego koszty były wyższe -1668,72 zł; jeśli 
etatów było więcej niż jeden, koszty sięgały 
2002,05 zł; « w przypadku wieloetatowców dojeż-

dżających do pracy z innej miejscowości - 2502,56 
zł. Jeśli pracownik ponosił wyższe koszty od tych 
limitów i potrafi to udokumentować, np. imienny-
mi biletami okresowymi, może wpisać w PIT swoje 
rzeczywiste koszty. 

Koszty kwotowe to jednak nie wszystko. Niekiedy 
koszty wyrażone są bowiem procentowo. I tak np. 
koszty dla przychodów z praw autorskich to 50 
proc., a z umów-zleceń i o dzieło - 20 proc. 

W zeznaniu podatkowym trzeba też wpisać za-
liczki na podatek zapłacone w ciągu roku. 

PODPOWIEDZI Z PIT-111 PIT-40A 

Tych wszystkich danych - o przychodach, kosz-
tach i zaliczkach - nie wpisujemy do PIT-u z głowy. 
Dla większości z nas pracodawcy przygotowują 
podsumowanie naszych zeszłorocznych dokonań - 
druki PIT-11. Powinni nam je przekazać nie póź-
niej niż pod koniec lutego. W tych podsumowa-
niach są też bardzo ważne kwoty składek na ubez-
pieczenia społeczne i zdrowotne (podatnik odpisuje 
je odpowiednio od dochodu i podatku; jeśli tego nie 
zrobi, zapłaci fiskusowi za dużo). Jeśli ktoś praco-

wał tylko w jednym miejscu, ma mało roboty przy 
przenoszeniu tych danych do swojego PIT-u. Jeśli 
w kilku - to gorzej. Musi pododawać kwoty z róż-
nych miejsc przychody łączne, koszty łączne, do-
chody łączne. Emeryci i renciści dostają z ZUS PIT
-40A. Jeśli nie chcą m.in. odpisywać ulg, rozliczać 
się ze współmałżonkiem, nie mieli dodatkowych 
dochodów i nie zamierzają przekazywać l proc. 
podatku organizacjom pożytku publicznego, rozli-
czenie z fiskusem mają załatwione, bo ZUS te sa-

me druki, czyli PIT-40A, wysyła do urzędu skarbo-

wego. Czyli emeryci, którzy nie chcą się sami rozli-
czać, nic nie muszą robić. 

JAK LICZYĆ PODATEK 

Po odjęciu od przychodów kosztów ich uzyskania 
uzyskujemy dochód. I to właśnie dochód będzie 
podlegał opodatkowaniu. Zanim to jednak nastą-
pi,_ odliczamy od niego wspomnianą już składkę 
na ubezpieczenie społeczne. A w następnym kroku 
kwotę przysługujących nam ulg (o ulgach piszemy 
dalej). To, co zostanie to dochód do opodatkowania 
Podstawiamy go do skali podatkowej i liczymy po-
datek. 

W czasie rozliczeń z fiskusem za 2013 r. obowią-
zuje skala podatkowa ze stawkami 18 i 32 proc. 
Jest tylko jeden próg podatkowy - wyższą stawką 
opodatkowana jest nadwyżka naszych dochodów 
ponad kwotę 85528 zł. Niestety, dla przeszło 98 
proc. podatników takie dochody to tylko marzenie. 
Im wyższa stawka PIT-u nie grozi - wszyscy zapła-
cą tak naprawdę liniowy podatek 18-proc. z kwotą 
dochodu wolnego od opodatkowania. Identyczną 
jak w roku poprzednim - 3091 zł (jest uwzględnio-
na w skali podatkowej -jej podatkowy odpowiednik 
to 556,02 zł). Jeśli ktoś zarobił w 2013 r. nie wię-
cej niż taką właśnie kwotę (chodzi o dochód!), nie 
płaci podatku. Jeśli jednak płacił w ciągu roku 

zaliczki na podatek, warto złożyć PIT, żeby je odzy-
skać. 

Wyliczone na podstawie skali podatki pomniejsza 

się potem o składki na ubezpieczenie zdrowotne i 
odpisywane od podatku ulgi. To, co zostaje, to tzw. 
podatek należny fiskusowi. 

Jeśli podatek należny jest niższy od sumy zali-
czek, które podatnik wpłacił w ciągu roku na kon-
to fiskusa, pojawia się nadpłata Fiskus musi ją 
zwrócić podatnikowi. 

1 PROC. WARTO DAĆ 

l proc. podatku należnego możemy przekazać na 
konto wybranej przez nas organizacji pożytku pu-
blicznego. Organizacji uprawnionych do przyjmo-
wania l proc. podatku jest kilka tysięcy. Ich listę 
można znaleźć w serwisie informacyjnym Minister-
s t wa  P ra cy  i  P o l i t y k i  S p o ł e c zn e j 
(www.pozytek.gov.pl) albo w bazie organizacji 
pożytku publicznego (www.bazapozytek.ngo.pl). 

Przekazanie l proc. jest bardzo łatwe. Większość 
związanych z tym obowiązków została przerzucona 
z podatników na urzędy skarbowe. Zamiast biegać 
po bankach i wpłacać l proc. na konta wybranych 
organizacji, w zeznaniu PIT podatnik wylicza tylko 
kwotę l proc. i wskazuje tę fundację czy stowarzy-

Pierwszy PIT po ulgowej rewolucji 



 

 

szenie, które chce wesprzeć swoim podatkiem. Pie-
niądze przelewa fiskus. Nie podąje już jak dawniej 
nazwy wybranej OPP, lecz tylko jej numer KRS 
(numery można znaleźć w rejestrach organizacji 
uprawnionych do przyjmowania l proc. podatku). 

ULGI PODATKOWE PO NOWEMU 

Nadal mamy dwa rodzaje ulg - odliczane od do-
chodu oraz odliczane od podatku. 

Ulgi odliczane od dochodu to: 
Ulga za darowizny. Jej limit to 6 proc. rocznego 

dochodu podatnika Odliczeniu podlegają darowi-
zny na rzecz organizacji (różnego rodzaju fundacji 
czy stowarzyszeń) działających w sferze pożytku 

publicznego i na cele kultu religijnego. W limicie 

ulgi za darowizny mieści się też odpis dla dawców 
krwi. Nawet 100 proc. dochodu można odpisać w 
zamian za darowizny na działalność charytatywno-
opiekuńczą kościołów.  

Ulga na internet, także mobilny. Tu wielkie 
zmiany. Z tej, dotąd drugiej w rankingu popular-
ności ulg, mogą teraz skorzystać nieliczni. Przez 
dwa lata wydatki na internet mogą odpisywać oso-
by, które wcześniej tego nie robiły. Obecnie to ulga 
niejako dla rozpoczynających przygodę z interne-
tem albo z podatkami. Limit odpisu to 760 zł na 
osobę. Odliczeniu podlegają udokumentowane wy-
datki na dostęp do sieci. 

Ulga odsetkowa. Można odliczyć odsetki od kre-
dytu mieszkaniowego zaciągniętego w latach 2002-
06. W zeznaniach za zeszły rok podatnicy mogą 
odliczyć spłacone w ciągu roku odsetki od kredytu 
w wysokości do 325 990 zł Taki limit ulgi mają 
jednak tylko ci podatnicy, którzy zakończyli inwe-
stycje w 2013 r. Do inwestycji zakończonych wcze-
śniej odnoszą się stare limity. Jeśli wiec ktoś za-
kończył inwestycję w 2007 r. lub wcześniej, to jego 
limit wynosi 189 000 zł. Jeśli w 2008 r. -212 870 
zł. Gdy w 2009r.-243 460 zł, w 2010r. - 264 810 zł 
w 2011 r. - 325 990 zł, a w 2012 r. – 279 100 zł. 
Jeśli kredyt jest wyższy od limitu odliczyć można 

odsetki przypadające proporcjonalnie na tę część 
kredytu, która mieści się w limicie ulgi. 

Ulga rehabilitacyjna. Mogą z niej korzystać oso-

by niepełnosprawne. Ulga obejmuje całą masę 
przeróżnych wydatków, które mają ułatwić funk-
cjonowanie osobie niepełnosprawnej. Większość 
wydatków nie jest przy tym limitowana. W ramach 
tej ulgi niepełnosprawni mogą odpisywać wydatki 
na leki. Odpisują nadwyżki wydatków ponad kwotę 
100 zł miesięcznie (nie ma górnego limitu). 

Ulga za oszczędzanie na emeryturę. Od pew-
nego czasu Polacy mogą oszczędzać dodatkowo na 
emeryturę na indywidualnym koncie zabezpiecze-
nia emerytalnego (IKZE). Razem z indywidualnym 
kontem emerytalnym (KE) to ostatni z trzech fila-
rów naszej przyszłej emerytury obok części pocho-
dzącej z ZUS (pierwszy filar) i otwartego funduszu 
emerytalnego (drugi). Pieniądze wpłacona na IKZE 
można odliczyć od dochodu PIT - limit odpisu to do 
4 proc. wynagrodzenia (ściślej podstawy wymiaru 
składki na ubezpieczenie emerytalne) za 2013 r., 
nie więcej jednak niż 4231,20 zł). Ale uwaga! W 
momencie podejmowania pieniędzy z IKZE trzeba; 
je będzie doliczyć do dochodu i zapłacić od nich 
podatek Nie jest przy tym pewne, jaki ów podatek 

będzie, bo liczyć się będą stawki PIT aktualne w 
momencie wypłaty pieniędzy. 

Ulgi odliczane od podatku: 
Ulga na dzieci: Tu dużo zmian. W 2013 r. ulgę 

straciły dobrze zarabiające rodziny z jednym dziec-
kiem. Dobrze zarabiające, czyli z dochodem  rocz-
nym wyższym niż 112 tys. zł. Jeszcze gorzej mają 
osoby wychowujące jedno dziecko w związku poza-
małżeńskim. Skorzystają z ulgi tylko wtedy, gdy 
ich roczny dochód nie przekroczył 56 tys. zł. Nie 
zmieniły się zasady odpisywania ulgi przy dwójce 
dzieci. Ulga na trzecie dziecko w rodzinie jest teraz 
o 50 proc. wyższa. Na czwarte i każde kolejne 

dziecko w rodzinie limit ulgi poszedł w górę o 100 

proc. Te wszystkie zmiany oznaczają, że w PIT za 
2013 r. rodzina z czwórką dzieci będzie miała do 
odpisu po 1112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko 
(tak samo jak do tej pory), 1668,06 zł na trzecie i 
2224,08 zł na czwarte. 

JAK WYSŁAĆ PIT FISKUSOWI? 

Wypełniony i podpisany PIT można za-nieść do 
urzędu skarbowego Można go też wysłać pocztą - 
listem poleconym. Data stempla pocztowego jest w 
tym przypadku również datą złożenia PIT-u. W 
urzędach gmin pojawia się coraz więcej urządzeń 
przyjmujących formularze podatkowe. Wrzucenie 
PIT-u do takiego automatu też jest dobrym sposo-
bem na złożenie formularza. 

Tak jak przed rokiem wszystkie rodzaje formula-
rzy można wysyłać przez internet. Można to zrobić 
za pomocą aplikacji udostępnionej na stronie Mini-
sterstwa Finansowwww.mf.gov.pl (należy wejść w 
zakładkę e-Deklaracje) albo od razu, wklepując 
adres www.e-deklaracje.gov.pl. Termin na złożenie 
PIT i ewentualną zapłatę brakującej części podat-
ku za 2013 r. upływa - powtórzmy to raz jeszcze - 
30 kwietnia. 

Źródło: www.wyborcza.pl 
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R 
ozliczanie funkcyjnych 
działaczy - nie tylko ich 
prawdomówności, lecz 

przede wszystkim dotrzymy-
wania słowa – to coraz bar-
dziej popularna metoda moni-
torowania działań organizacji 
społecznych.  Nikt jeszcze nie 
zbadał , na ile skuteczne tego 
typu inicjatywy wpływają na 

ich działania. Jednak bezspornym plusem jest 

fakt, że  funkcyjni działacze wiedzą przynajm-
niej , że ktoś im patrzy na ręce. I aby było ja-
sne, nie ma to jedynie na celu szukania ewen-
tualnych nieprawidłowości, lecz pozwala na 
przyłączanie się do wspólnej pracy członków 
tych najniższych szczebli, odbierających nie-
rzadko przynależność z punktu widzenia „Co 
mi to da”.  Czasy się zmieniają pojęcie socjolo-
giczno–ekonomiczne: nie dawaj ryby, a daj 
wędkę. Straciło na czasie. Obecnie na czasie 
(Discussion on time) jest dążenie do zmiany 
mentalności wędkarza. To dzięki jego nowej, a 
raczej nowoczesnej mentalności, on wędkę po-
życzy innemu, który, nie za darmo, będzie pra-
cował na niego, a on i tak będzie miał rybę przy 
minimalnym swoim wkładzie. Tak sytuacja 
zaistniała w naszych szeregach. Praktycznie w 
wędkę zaopatrzeni zostali wszyscy funkcyjni do 
zarządu Koła do ZG kończąc. No tak, lecz ocze-
kiwania naszych Koleżanek i Kolegów są inne. 
Wydaje mi się, że nie odnaleźliśmy  sposobu na 
zmianę mentalności naszych wędkarzy z Kół 

terenowych. Pojęcie: „Co z tego będę miał” sta-
ło się niekwestionowanym argumentem do ak-
tywności w naszych szeregach. Pauperyzacja 
emerytów portfela z lat 90-tych, powoduje, że 
argument ten jest wiodącym. W dobie Interne-
tu ta asymilacja, w pieleszach domowych nie 
do końca pozbawia ich kontaktu ze światem. W 

tym stanie rzeczy nasze oferty, głównie integra-
cyjne, muszą być na tyle konkurencyjne, aby 
przekonać domatora do przełamania tych ba-
rier. Jednak czy nam się to udało, (udaje) ?. 
Ten drugi argument finansowy jest bardzo 
trudny do rozwikłania. Czyniliśmy, jak na się 
wydaje dużo. Osobiście przez okres czterech lat 
wielokrotnie poruszałem temat sposobu i jed-
noczesnego ujednolicenia na cały Kraj sposobu 
dofinansowań z funduszu socjalnego. Skutek 
tego ? Żaden. Wręcz odwrotnie. Przybyło doku-
mentów, kwitków, poświadczeń. Efekt tego jest 
taki, ze problem konsolidacji środowiska, w 
ramach imprez integracyjnych w większości 
jest nieefektywny z braku funduszy. System 
wykorzystania funduszu socjalnego – brak do-
finansowań do imprez integracyjnych doprowa-
dził, ze tak na prawdę aktywnych w Kołach jest 

kilkanaście osób (na ok. 100 członków). Cóż 
nam pozostało, ano szukamy innych form 
wsparć finansowych np. w ramach tworzonych 
Kół PTTK, Strzeleckich. W moim odczuciu to 

takie podszywanie się pod efekty, nie do końca 
strykto nasze (chociaż jest to w sumie skutecz-
ne rozwiązanie). Przykładowo, w marcu jedzie-
my do Białegostoku, do Teatru na sztukę 
„Duch w Operze”. Za bilet będzie można dostać 
ewentualnie częściową refundację, lecz organi-
zatorem jest …. nasze Koło PTTK (emeryckie) 
„Kormoran”, bowiem PTTK  udostępnia auto-
bus dla swoich członków za przysłowiowe gro-
sze. 

 Nie udało mi się doprowadzić do 

końca prostej kwestii związanej z tworzeniem 
odpowiedniego wizerunku naszego środowiska 
emeryckiego określił bym to „na zewnątrz.” Jak 
wspominałem awanse w stanie spoczynku prak-
tycznie nic nie wnoszą. Ale jest te nasze  polskie 
„ale”. Awans na wyższy stropień, nie tylko dawał 
by satysfakcję dla tych którzy poświęcają się 
pracy społecznej nie tylko w naszych szeregach. 
Jest nas potężna siła i nie zależnie od zapatry-
wań polityków my żyjemy w naszej codzienności 
małomiasteczkowej. Wielu z nas pracuje, pełni 
funkcje społeczne, a my sami nie potrafimy ich 
dowartościować. A przecież moment wręczenia 
awansu byłby również pretekstem do spotkań 
nazwijmy to towarzyskich, tych właśnie integra-
cyjnych -  szkoda, że tego nie zrobiono.    

 Przy okazji: nie wprowadzono, a był już 
fajny początek naszego ubioru organizacyjnego. 
Wręczenie sztandaru Zarządowi Wojewódzkiemu 
w Lublinie . Przepiękna sprawa, lecz brakowało 
tej przysłowiowej kropki na „i”. Musimy brać 
pod uwagę, a zwłaszcza muszą brać to pod uwa-
gę nasi przeciwnicy (do tego nawiąże później), że 
my jeszcze jesteśmy. Służyliśmy dla Kraju , dla  
którego poświęciliśmy swoje młode lata. Służyli-
śmy u mundurze i po cywilnemu, lecz żaden z 

nas nie wstydzi się munduru. I podkreślę to w 
imieniu moich koleżanek i Kolegów z mojego 
Koła: mundur ten nosiliśmy i będziemy (jak się 

uda) nosić go nadal z dumą.  
 Wracając do tematu przeciwników 

politycznych i światopoglądowych. Do tej pory 
jak na razie to efekt jest taki, że my we własnym 
gronie tworzymy podziały, sami powodujemy  
destrukcję w naszych szeregach. Jest to niewy-
baczalnych błędem zwłaszcza kiedy uczestniczą 
w tym członkowie naszych wyższych Władz 
związkowych.  

Nie wymyślę nic nowego twierdząc, że 
życie jest takim niekończącym się wyścigiem. 
Nasi przeciwnicy polityczni –ideologiczni, a świa-
topoglądowi zwłaszcza, zawsze będą dążyć do 
odnajdywania najnowszych form i sposobów,  
aby nam dowalić, aby nas co tu dużo ukrywać, 
wyeliminować z życia nie tylko politycznego ale 
społecznego.  Być może są to słowa bardzo 
ostre, lecz taka jest rzeczywistość. Pomijam kwe-
stię kilkakrotnego ukarania funkcjonariuszy SB 
(i nie tylko). W cywilizowanym świecie zasada: „ 
raz osadzony raz ukarany” jest oczywista. Po 
kapturowej ustawie lustracyjnej, drugi raz uka-
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Rachunek sumienia za minioną kadencję. 



 

 

rano „wyrzuconych” ustawą deubekizacyjną, lecz 
tego jest za mało. Nadal partie kanapowe szukają 
możliwości dowalenia leżącemu. Lecz jakiej spra-
wiedliwości oczekiwać, kiedy „syndrom Kalego” w 
wymiarze sędziów Trybunału Konstytucyjnego  w 
kwestii praw nabytych jest książkowy. Ich emery-
tury - są nabyte (oni m.in. wydawali wyroki na 
działaczy opozycji itp.)  zaś Funkcjonariusze SB 
takich praw nie mają. Prawda że głupota ?!. Lecz 
czego oczekiwać od wymiary sprawiedliwości kiedy 
to Wiceminister tego resortu jest oblatem benedyk-
tyńskim czyli świeckim mnichem ( w swoim eks-

poze powiedział, że nie można żyć w rozdwojeniu 
jaźni). Dla niego, nasze środowisko było i jest prze-

ciwnikiem światopoglądowym. Jego koleżanka z 
Komisji Prawa Kodyfikacyjnego, która doradza mi-
nistrowi w kwestii systemowych zmian prawa, po-
dała prywatny adres emajlowy jako: opus-
dei@interia.pl.  Nie warto rozwijać tej kwestii, a 
moje jej  przedstawienie ma jedynie i wyłącznie na 
celu uświadomienie niektórym  z naszych Kolegów 
gdzie tkwią podziały. Powtarzane moje hasło w 
„kupie siła” jest bardzo istotne. Obecne  media na 
każdym kroku starają się nam przywalić. P. Zyzak 
ten co napisał kontrowersyjną książkę o Wałęsie, 
napisał książkę o tuszowaniu przez PRL katastrof 
(30 osób zginęło w autobusie, który spadł z mo-
stu). W wywiadzie z nim,  rozmówca M. Nowak z 
uporem maniaka starał się doszukać udziału w tej 
kwestii „wrednej SB”. Gdy jego adwersarz twier-
dził, że sprawą zajmowała się MO i w sumie aktyw 
partyjny. P. Redaktorek nadal szukał, drążył, pro-

wokował do stwierdzenia, że to SB było z tym tu-
szowaniem spraw związane. Na zakończenie jed-
nak P. Zyzak stwierdza: W archiwum IPN nie znala-
złem akt  SB dot. wypadku. I dodał musimy jednak 
pamiętać, że policja polityczna (ciekawa nazwa) nie 

zajmowała się wyjaśnianiem katastrof . Stanowiła 
oczy i uszy partii… .  W tym momencie wydaje mi 
się, że nie do końca odrobiłem lekcję w kwestii 
dokumentowania przeszłości. Spisywania przebie-
gu zdarzeń (faktycznego), w których uczestniczyli 
nasi seniorzy służby. Obecnie nawet za ich życia 

(naocznych świadków) prawda jest koniunktural-
nie przez obecnych historyków przeinaczana. O nie 
godnej miana historycznego  IPN-ie  nie wspomnę. 
Podkreślę, że kwestia pogrzebu gen. Dudka  stano-
wiła przysłowiowy papierek lakmusowy,  na temat 
naszych przeciwników politycznych. Używane 
przez nich argumenty  utwierdzają mnie jedynie w 
przekonaniu, że powinniśmy (na każdym szczeblu) 

w miarę swoich możliwości, uczestniczyć w  życiu 
społecznym. Pozwoli to nam na obalanie tych le-
gend, fałszowania prawdy. Ten element nie w pełni 
został uwzględniony w naszych poczynaniach w 
minionej kadencji. 

A skoro jestem przy podsumowaniu ka-
dencji, tej w sumie czteroletniej, stwierdzić mogę, z 
duża satysfakcją, że są przypadki godne naśladow-
nictwa. Lucek w Lidzbarku Warmińskim wyniósł 
nasze Koło do rangi aktywnej organizacji pozarzą-
dowej w swoim powiecie. Rysiu w Kole SEiRP przy 
WSP-ol w sposób wysoce namacalny ułożył sto-
sunki z młodą kadrą Szkoły. Tradycja przeszłości 
dalszej i bliższej staje się już faktem dokonanym. 

Oczywiście nie bez znaczenia ukształtowały się 
poprawne stosunki z kierownictwami jednostek 
terenowych. Wszystkie nasze koła mają siedziby w 
Komendach Powiatowych Policji, to też jest sukces.  

 Na zakończenie zwrócę się z przesła-
niem do nowych Władz, tych wybranych na nową 
kadencję: oceniając nas poprzedników, starajcie 
się nie doszukiwać się samych błędów w naszych 
poczynaniach (zostawcie to naszym przeciwnikom) 
szukajcie natomiast pozytywów i kierunków do 
działań konsolidujących nasze szeregi. Jest nas 
potężna siła. Wybory w bieżącym roku mogą być 
dla nas wezwaniem. Jest okazja w sposób demo-

kratyczny dokonać wyboru ludzi, którzy nie musza 

być „naszymi”, wystarczy że będą obiektywni i kie-
rowali się rozwagą, a nie nienawiścią i odwetem, 
bowiem jak widać poprzednie wybory  przyniosły 
nam same straty (nawet PO głosowało za odebra-
niem nam emerytur).  

Rozwagi  i umiarkowania w osądach życzy:  
Bohdan Makowski s. Władysława 

Giżycko 27.01.2014 
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C złonkowie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie z okazji imienin, urodzin i innych znaczą-
cych okoliczności, np. koniec i początek starego/nowego roku, tradycyjnie spotykają się wraz z 

rodzinami na wspólnych, uroczystych obiadach. Na spotkanie Noworoczne wybrano tym razem 
„Tawernę” nad Jeziorem Krzywym. Kilku godzinne spotkanie upłynęło miło na wspominaniu i plano-
waniu działań na rok przyszły. Doświadczenie nabyte w pracy zawodowej i rozumienie stanu: bycia 
emerytem, pozwala zawsze wspomóc i doradzać innym w ich ewentualnych kłopotach życiowych. 
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L 
idzbarskie struktury Ligi Obrony Kraju w 
2014 roku doczekały się jubileuszu XV-lecia 
swojego istnienia. Są to Zarząd Powiatowy 

L.O.K. oraz Koło strzeleckie „Warmiak . Obchody 
jubileuszu zorganizowano 20 stycznia w barze 
„Młyn”. Ten ważny dla szacownej  organizacji dzień 
zgromadził wielu gości. Na uroczystość przybyły 

Władze wojewódzkie L.O.K., przedstawiciele  woj-

ska, harcerstwa, lidzbarscy przedsiębiorcy prywat-
ni  a nade wszystko ludzie od wielu lat związani z 
tą organizacją-jej członkowie . 
          Wśród zaproszonych gości był również Pre-
zes Zarządu Koła Stowarzyszenia Emerytów i Ren-
cistów Policyjnych w Lidzbarku-Warmińskim. Koło 
SE i RP od ponad roku z szanownymi Jubilatami 
prowadzi sformalizowaną współpracę opierającą 
się na trójstronnej umowie zawartej w liście inten-
cyjnym-deklaracji współpracy. 
          Uroczystość prowadził kol. Dariusz Wojczu-
lanis – Prezes Koła strzeleckiego „Warmiak”, który 
w oszczędnych słowach opowiedział o działalności i 
osiągnięciach  swojej organizacji. Po oficjalnych 
wystąpieniach  gości ,już podczas poczęstunku 
przyszedł czas na wspomnienia. Najciekawsze pre-
zentowali najstarsi stażem członkowie L.O.K. 
          Na podkreślenie zasługuje też fakt ,iż przy 
lidzbarskim L.O.K. działa bardzo aktywnie  grupa  
historyczno-rekonstrukcyjna specjalizująca się w 
okresie Napoleońskim. 
          Władzom lidzbarskich struktur Ligi Obrony 
Kraju, członkom tej organizacji i wszystkim lu-
dziom pozytywnie zakręconym, którzy są pod jej 
skrzydłami ,przyjaciołom i sympatykom L.O.K. z 
okazji jubileuszu składamy gratulacje. Życzymy 

dalszych sukcesów w  działalności statutowej oraz  
pełnej satysfakcji  z realizowania  zainteresowań  
osobistych. 

Serdecznie wszystkich pozdrawiamy. 

Tekst i zdjęcia: Lucjan Fiedorowicz  
 

Fot.1. Goście zaproszeni na jubileusz X V-lecia  L.O.K. 

Fot.2.Władze wojewódzkie i Władze powiatowe L.O.K. 

Fot.3.Od lewej: Stanisław Kwinto-Prezes Zarządu Powia-

towego L.O.K w Lidzbarku-Warm., Dariusz Wojczulanis- 

Prezes  Koła strzeleckiego „Warmiak”, Lucjan Fiedorowicz

-Prezes Koła SE i RP w Lidzbarku-Warmińskim. 
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JUBILEUSZ LIGI OBRONY KRAJU  
W LIDZBARKU-WARMIŃSKIM 
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Wtoletta Sawkka 
w.sawicka@gazetaolsztynska.pl 

W ciągu dwóch zimowych miesięcy 1945 roku 
Armia Czerwona, jak lawina, zalała Prusy 
Wschodnie. Większość miejscowości zdobyła 
bez większego trudu. Po prawie 70 latach 
przypominamy wydarzenia tamtej srogiej zi-
my. 
Jestem z pokolenia, które w szkole uczono o wy-
zwoleniu Olsztyna. A Piotr Diernow był wielkim, 
jeśli nie największym bohaterem walk o miasto. Te

-raz używa się określenia zdobycie Olsztyna, a 
Diernow..., ale o tym później. 
Przenieśmy się 69 lat wstecz. Jest styczeń 1945 

roku. Wyjątkowo sroga zima. Robotniczo-Chłopska 
Armia Czerwona (tak brzmiała pełna nazwa), m.in. 
3. Korpus Kawalerii Gwardii, dowodzony przez ge-
nerała Nikołaja Oślikowskiego - w ramach 2. Fron-
tu Białoruskiego - wcho-dzi do Olsztyna. 
Olsztyn wzięty z zaskoczenia 

Czy to było 21 czy 22 stycz-nia? Nie wiadomo. 
Zdania historyków są podzielone. Być może roz-
bieżności dat wyni-kają z różnic czasowych. So-
wieci w sile kilku dywizji wesz-li do miasta od stro-
ny Kortowa. - Olsztyn został zdobyty z zaskoczenia 
między 22 a 24 stycznia i dosyć łatwo - mówi Ta-
deusz Baryła, historyk z Ośrodka Badań Nauko-
wych w Olsztynie. 
Miasto nie miało zorgani-zowanej obrony. Co wię-
cej, liczący wówczas około 40 tys. mieszkańców 
Olsztyn nie był ważnym ośrodkiem, tylko jed-nym 
z wielu miasteczek w Pru-sach. Dodatkowo, w mo-
mencie wkroczenia Armii Czerwonej, niemal wy-
ludnionym. Większość mieszkańców zdą-żyła się 
ewakuować. Sowieci szli na Olsztyn z południa, 
przesuwając się nie głównymi traktami, a lasami. - 
Chcieli w ten sposób ukryć zamiar zdobycia kolej-

nego ośrodka. Nie napotykając oporu, bardzo ła-
two weszli do miasta. – Nie było właściwie żadnych 
walk - opowiada historyk. 
Według relacji dawnych mieszkańców, pierwsze 
strza-ły i niewielkie starcie miało miejsce w okoli-
cach dworca kolejowego. Była to próba osłony wy-
cofujących się na Lidzbark Warmiński oddzia-łów 
niemieckich. - Mówi się także o tym, że między 20 
a 22 stycznia ten dworzec zos-tał prawdopodobnie 
przypad-kowo zbombardowany przez kilka radziec-
kich samolotów, wykonujących rozpoznawcze loty 

nad miastem - dodaje Tadeusz Baryła. 
To były właściwie jedyne straty, które można by 
wiązać ze zdobyciem Olsztyna. Cięż-sze walki mię-

dzy wycofujący-mi się za linię rzeki, tyłowymi od-
działami niemieckimi a So-wietami, rozegrały się 
dopiero nad Wadągiem. 
Szeregowiec z obsługi karabinu 

Piotr Siergiejewicz Diernow to 19-letni szeregowiec, 
wcielony do sowieckiej armii, za-ledwie kilka mie-
sięcy wcześ-niej, miał, według obowiązu-jącej lata-
mi oficjalnej wersji, przejść po cienkim lodzie na 
drugą stronę Wadąga. Podkraść się do bunkra i 
własnym ciałem zasłonić otwory strzel-nicze nie-
przyjaciela, rzuca-jąc się na niemiecki karabin ma-
szynowy. 
Miało to pomóc żołnierzom z Armii Czerwonej 
przejść do ataku i zdobyć niemieckie po-zycje. Czy 
tak było naprawdę? Czy jednak w dużej mierze jest 
to mocno podkolorowane wydarzenie rodem z so-
wieckiej propagandy? Dziś trudno roz-strzygnąć. 
Ale są różne domysły i hipotezy. Diernow mógł - 
być pijany - potknąć się na kamieniu i wpaść do 
rzeki. Mógł też będąc „pod wpływem” przypadkiem 
dostać się na linię ostrzału. 
- Na pewno wiemy o nim, że był szeregowcem i 
wchodził w skład pułku konnego. Był 



 

 

w obsłudze karabinu maszyno-wego. Pochodził z 
dzisiejszego obwodu rostowskiego. Faktem jest, że 
zginął w okolicach Wadąga. Resztę znamy z bardzo 
p ó ź n y c h  i  n i e p e w n y c h  o p o w i e - 
ści. Być może zginał przez przypadek, przez nieo-
patrzne podpuszczenie kolegów. - To jest w tej 
chwili nie do rozstrzygnięcia - tłumaczy historyk. 
- Załóżmy, że naprawdę rzucił się bohatersko na 
ten ka-rabin, to czy miało to jakieś znaczenie dla 
przebiegu walk? 
- Nie. Jeśli chodzi o skalę i charakter walk nad 
Wadą-giem, nie miało to żadnego znaczenia. Nie-
mniej taki czyn odnotowują kroniki rosyjskie. I co 

charakterystyczne, walki nad Wadągiem toczyły się 

22 i 23 stycznia, a według rosyj-skich sprawdzo-
nych źródeł Diernow zginął 24 stycznia, wiec już 
sama rozbieżność dat jest zastanawiająca. 
Mógł być rzeczywiście pi-jany? - dociekam. 
A kto na froncie nie był w tamtych czasach pijany? 
Wiadomo, że na froncie wydawano racje alkoholu. 
Żołnierze pili, żeby przeżyć. 
- To Diernow jest bohate-rem czy nie? - zadaję py-
tanie. 
Uważam, że tych bohaterów, którzy nie są naszymi 
bohaterami a Federacji Rosyjskiej, należy zostawić. 
Niech oni pozostaną W ich opinii wielkimi ludźmi. 
Odegrał być może jakąś epizodyczną rolę, jeśli cho-
dzi o walki w Prusach Wschodnich, niemniej poległ 
jako dziewiętnastolatek - komentuje Tadeusz Bary-
ła. 

Patron? To było dawno temu 

Już dwa miesiące później, 24 marca 1945 roku, 
Piotr Siergiejewicz Diernow został uznany za boha-
tera Związku Radzieckiego, jednego z po-nad 4,5 
tysiąca bohaterów z tego roku. 
Wiele lat później został też uhonorowany w Olszty-
nie. Nad Wadągiem w maju 1967 roku w miejscu, 
gdzie miało dojść do niezwykłego aktu bo-
haterstwa, odsłonięte pamiątkowy głaz. Przez wiele 
lat organizowano przy nim ma-nifestacje patrio-
tyczne. Imie-niem Diernowa nazwano nie tylko 
ulicę, ale i szkołę w Olsztynie. Na stronie interne-

towej Szkoły Podstawowej nr 9 widnieje informa-

cja, że w 1967 roku patronem placówki został Piotr 
Diernow. Dzwonię do szkoły. Ciekawi mnie, czy 
szkoła pielęgnuje pamięć o swoim patronie, o któ-
rym w ostatnich latach w Olsztynie nieco ucichło. 
Słyszę sympatyczny głos. Pani z sekretariatu pyta 
mnie, o czym będę rozmawiać z dyrekcją. Przedsta-
wiani się i wyjaśniam, że chcę rozmawiać o patro-
nie szkoły. Oczekuję na połączenie z panią dyrek-
tor. Po chwili ten sam głos informuje, że pani dy-
rektor jest bardzo zajęta i nie może odebrać telefo-
nu. A na zakończe-nie słyszę: - Ale my nie mamy 
patrona. 
W czwartek na waszej stronie internetowej prze-
czytałam, że, owszem, macie - Piotra Diernowa - 
tłumaczę. 
Na naszej stronie internetowej? Ale to było dawno 
temu - mówi pani z sekretariatu. 
Być może i dawno, ale informacja ze strony inter-
netowej szkoły jest jak najbardziej ak-tualna. W 
zakładce „historia” znalazłam taki fragment: „Bar-
dzo ważną chwilą w życiu szkoły było nadanie jej w 
1967 r. imienia Piotra Diernowa, żołnierza, który 

poległ w walkach o Olsztyn w styczniu 1945 r. 
Wmurowano wtedy tablicę upamiętniającą ten 
fakt.” 
Informacji, że patron przestał być patronem, ni-
gdzie na stronie szkoły nie znalazłam. 

Brali zegary i wyposażenie fabryk 

W południowej, polskiej części Prus Wschodnich 
Sowieci większość miast zdobyli w cią-gu dwóch 
miesięcy - od styczna do lutego 1945 roku. Cięż-
kie walki toczyły się m.in. o Lidzbark Warmiński 
czy Nidzicę. Jednak najcięższe boje rozgrywały się 
o ujście Wisły, czyli w okolicach Elbląga, zdo-
bywanego w próbie ataku czołgowego. Niezwykle 
ciężkie walki doprowadziły do całkowitego znisz-

czenia centrum miasta. Ostatecznie Elbląg zdobyto 
13 lutego. W ślad za jednostkami frontowymi do 

zajętych miast Prus Wschod-nich od razu wchodzi-
ły wojska NKWD. Po to, by plądrować, mordować i 
palić. NKWD-ziści posługujący się odgórnymi in-
strukcjami co do pozyski-wania mienia zdobyczne-
go złupili m.in. Olsztyn. Instruk-cje Stalina nakła-
dały na specjalne oddziały „trofiejne” obowiązek 
gromadzenia przy drogach i na stacjach kolejo-
wych precyzyjnie wymienianych dóbr. - Począwszy 
do zegarów z kukułką, kanap pluszowych, forte-
pianów, aż po wyposaże-nie fabryk - mówi histo-
ryk. Zrabowane dobra wywożo-ne były na Wschód. 
Przez miasto przeszła fala pożarów. O celowym 
spaleniu Olsztyna przez Sowietów, zwłaszcza Sta-
rego Miasta, można mówić przy okazji dwóch wy-
darzeń. Zdobycia Köenigsberga (Królewca, dziś 
Kaliningrad) i zakończenia wojny. 
Równolegle z falą plądrowań szła fala mordów i 
gwałtów. Rosjanie brali barbarzyński odwet na 
ludności Prus Wschodnich. - Przemoc wobec cywi-
lów była wywołana olbrzymią propagandą ra-
dziecką, nawołującą, by zdławić niemieckiego ga-
da. Brali w niej udział wybitni literaci rosyjscy 
m.in. Ilja Erenburg. Prasa frontowa w 1945 roku 
była pełna artykułów nawołująca do odwetu i żą-
dzy zemsty na Niemcach, a moment zajęcia Prus 
Wschodnich był kulmi-nacyjny dla haseł: „Nie osz-

czędzaj Niemca. Dobij bestię!” - kończy Tadeusz 

Baryła. 
Kadry z radzieckich kronik 

Aby dotrzeć do prawdy historycznej, potrzebne są 
doku-menty i relacje świadków. Większość infor-
macji dotyczących tego okresu zawarta jest w ro-
syjskich archiwach. Polscy historycy dysponują 
szczątkowymi danymi. Nawet reprodukcje do tego 
tekstu pochodzą z wojennych kadrów radzieckich 
kronik filmowych pt „W legowisku zwierza”. Jest to 
jedyny, choć w większości in-scenizowany, zacho-
wany na terenie Polski zapis zdjęciowy. Jedną z 
perełek doku-mentujących zdobycie Olszty-na jest 
osiemnaście rosyjskich dokumentów opisujących 
przebieg działań wojennych. Przetłumaczone na 
język polski kopie znajdują się w książce Stanisła-
wa Piechockiego „Olsztyn, styczeń 1945. Portret 
miasta”. Dlatego historycy wciąż poszukują świad-
ków tamtych wydarzeń, którzy ze-chcą podzielić 
się nie tylko re-lacjami, ale i fotografiami, je-śli 
takie się zachowały. 

Dziennik Elbląski 17.01.2014 s.8 
Moje prywatne zdanie na marginesie  

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr. 1(45) 2014             14 



 

 

Nie wiem jak to było z walkami o Olsztyn, jestem 
nieco odsunięty na zachód od stolicy województwa 
(Elbląg) ale bulwersują mnie co niektórzy historycy 
po okresie transformacji. Ja też jak autorka artyku-
łu wychowałem się w innym czasie i przy innym 
składzie „sojuszników”, przy innym przekazie hi-
storii. Obecnie według przekazu historyków tereny 
danych Prus Królewskich nie zostały wyzwolone a 
zdobyte. Jest to dla mnie nieco dziwne stwierdzenie 
bowiem w 1945 r., po 173 latach od I rozbioru Pol-
ski ziemie te powróciły w granice państwa polskie-
go, wiec skoro powróciły to było to wyzwolenie czy 
nie? No to jedno, innym aspektem jest przedstawia-

nie żołnierzy Armii Czerwonej jako „wschodnią 
dzicz” niosącą pogrom i zniszczenie. Przeżyłem na 
tej ziemi już 63 lata, co nieco czytałem na temat 
naszej polskiej ale i obcej historii i jakoś nie znala-
złem opisu prowadzenia wojen szlachetnie bez 
niszczenia przeciwnika i to nie tylko jego sil zbroj-
nych ale i ludności cywilnej, bez palenia rabunku i 
gwałtów. Wręcz przeciwnie pisy wojen pełne są 
mordów popełnianych już po walce, rabunków 
gwałtów i barania w niewolę ludności cywilnej. 
Wojna zawsze jest okropna i wyzwala najgorsze  
instynkty. Wracając do ofiar to proponowałbym 
antagonistom mojego zdania aby sprawdzili ile to 
ofiar poniosła Polska z rąk III Rzeszy, w tym różni-
cę ofiar bezpośrednich działań wojennych a ofiar 
poniesionych w wyniku eksterminacji. Dane zawar-
te w artykule budzą moje wątpliwości już na przy-
kładzie mojego miasta rodzinnego –Elbląga. Autor-
ka podaje datę, no niech będzie zdobycia (bo zdo-

byty musiał być jak go wyzwolono - wyzwolono to 
moje zdanie) podaje bowiem dzień 13 lutego 1945, 
wszystkie znane mi źródła podają dzień10 lutego, 
po długotrwałych walkach bo Elbląg był ogłoszony 
jako twierdza. Zabawną historią jest ulica w Elblą-
gu: 12-Lutego - też określana jako dzień wyzwole-
nia, tylko całkiem innego. Otóż w 1454 roku miesz-
kańcy Elbląga w ramach buntu Związku Pruskiego 
przeciwko Krzyżakom zdobyli zamek tegoż zakonu i 
podali się pod opiekę Kazimierzowi Jagiellończyko-
wi, co określali jako wyzwolenie.  
Historia Świata pełna jest opisów walk i obalania 
władz, burzenia pomników i wymian bohaterów. 

My obecnie też to przeżywamy ale sadzę że do hi-

storii powinniśmy mieć bardziej krytyczny stosu-
nek jak panuje to u nas. Po nas przyjdą inni i jeże-
li nie chcemy aby obalali pomniki obecnie przez 
nas stawiane (chodzi o pokolenie) to szanujmy tro-
chę choć naszą przeszłość. Historia jest to trochę 
dziwna nauka bo mimo wszelkich chęci jest to na-
uka subiektywna a więc nie zawsze jest ona obiek-
tywnym przekazem, może nawet bardziej impul-
sywnym.  

Karol Wyszyński 

Wg mnie by „wyzwolić” czy „podbić” cokolwiek na-
leży najpierw to coś zdobyć. Z całą pewnością nie 
można mówić w przypadku Olsztyna o 
„wyzwoleniu”. Kogo wyzwalano: Niemców spod 
„okupacji” niemieckiej? Prusy Wschodnie nie były 
w chwili „zdobywania” polskie i nikt tak naprawdę 
nie wiedział, że Polska na te ziemie wróci. 

Jerzy K. Kowalewicz 
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LESZEK KOSTRZEWSKI  
PIOTR MIĄCZYŃSKI 

MSW przygotowało projekt ustawy o funkcjono-
waniu komisji lekarskich podległych ministrowi 
właściwemu do spraw wewnętrznych oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw. Za tymi sformułowa-
niami kryją się zmiany w zasadach przyznawania 
rent mundurowym oraz w wynagrodzeniu za czas 
zwolnień lekarskich. W piątek 24 stycznia ustawę 

o zmianach w L-4 przegłosował Sejm. 
DWIE GRUPY RENT 

Proponowane przez Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych zmiany dotyczą wprowadzenia w miej-
sce obecnych trzech grup inwalidzkich - dwóch; 
niezdolny do służby i niezdolny do służby ze znacz-
nym ograniczeniem sprawności organizmu. 

Zniknie III grupa inwalidzka - niezdolny do 
służby, ale zdolny do pracy. 

Orzeczenie o niezdolności będzie mogło być wy-
dawane czasowo - do trzech lat - albo beztermino-
wo. 

Trzeba będzie wykazać, że niezdolność do służ-
ba powstała w trakcie jej trwania albo nie później 
niż w ciągu 18 miesięcy od jej zakończenia. U żoł-
nierzy zawodowych ten okres będzie dłuższy 
(niezdolność trzeba wykazać do trzech lat od za-
kończenia służby). 

Wysokość renty będzie taka jak dziś, czyli dla 
osób uznanych za niezdolne do służby ze znacz-
nym naruszeniem sprawności organizmu będzie to 
80 proc. podstawy wymiaru, a dla osób niezdol-
nych do służby - 70 proc. podstawy wymiaru. 

Jak będzie wyliczana podstawa wymiaru? Otóż 
będzie to tak jak dzisiaj uposażenie, jakie funkcjo-
nariusz dostawał na ostatnio zajmowanym stano-
wisku. W przypadku żołnierzy zawodowych będzie 

to uposażenie z ostatniego miesiąca pełnienia służ-
by. 

Podobnie jak do tej pory renta z tytułu niezdol-

ności do służby będzie zwiększana o 10 proc. pod-
stawy wymiaru, gdy niezdolność do służby powsta-
ła „wskutek wypadku lub choroby zawodowej po-
zostającej w związku z właściwościami lub warun-
kami służby”. 

Ponadto osoba niezdolna do służby nadal bę-
dzie mogła wystąpić o przyznanie dodatku pielę-
gnacyjnego, jeśli zostanie orzeczona wobec niej 
niezdolność do samodzielnej egzystencji. 

Renta z tytułu III grupy inwalidzkiej obecnie 
może zwiększyć emeryturę o 15 proc., jeśli orzec 
zono, że inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą 
Można ją dostać nawet z; i niewielki uszczerbek na 
zdrowiu. Nic dziwnego, że mundurowi masowo z 
niej korzystają. Ze 141 tys. mundurowych emery-
tów aż 58 tys. jest jednocześnie uprawnionych do 
otrzymywania renty. Teraz nie będzie to możliwe. 
Rent HI grupy nie stracą ci, którym już je przyzna-
no, o ile „przesłania ustalenia tej grupy nie ustały”. 
Nie dostaną ich zaś nowi emeryci. 

 
 

KOMISJE: WOJEWÓDZKA,  
OKRĘGOWA, CENTRALNA 

Rząd chce też wprowadzić nowy system orzeka-
nia o niezdolności do służby dla mundurowych. 

Obecnie mamy trzy instancje orzekające: 

wojewódzka komisja lekarska, 

okręgowa komisja lekarska, 

centralna komisja lekarska. 

W pierwszej instancji decyzję wydaje wojewódz-
ka komisja lekarska. Od wydanej przez tę komisję 

decyzji strona może się odwołać do okręgowej ko-
misji lekarskiej. Z kolei od decyzji okręgowej komi-
sji lekarskiej służy skarga do centralnej komisji 
lekarskiej. 

Po zmianach zamiast trójinstancyjnego modelu 
będzie system dwuinstancyjny. 

Pozostaną; 

rejonowe komisje lekarskie, 

centralna komisja lekarska. Centralna komi-

sja lekarska będzie 
orzekać tak jak do tej pory w składzie trzech 

lekarzy. Do jej zadań będzie należało m.in. rozpa-
trywanie odwołań od orzeczeń rejonowych komisji 
lekarskich. Natomiast rejonowa komisja lekarska 
będzie orzekała m.in. o zdolności fizycznej i psy-
chicznej kandydatów oraz funkcjonariuszy do 
służby, niezdolności do służby i jej związku z wła-
ściwościami lub warunkami służby, o potrzebie 
udzielenia urlopu zdrowotnego, a także będzie 

kontro-lowała zwolnienia lekarskie funkcjonariu-
szy. 

Wszystkie komisje lekarskie będą działały w 
strukturze Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW. 
To nowość, bo część obecnie istniejących komisji 
lekarskich funkcjonuje w ramach zakładów opieki 
zdrowotnej MSW. 

„Obecnie koszty związane z pracami komisji 
lekarskich pokrywają różne jednostki organizacyj-

ne. Przykładem mogą być koszty badań wstępnych 
oraz koszty badań w trakcie służby finansowane z 
budżetu poszczególnych formacji. Skupienie wy-
datków w obrębie jednego dysponenta środków 
budżetu państwa pozwoli obniżyć koszty funkcjo-
nowania komisji lekarskich” - uzasadnia resort 
spraw wewnętrznych. 

PRZEKWALIFIKOWANIA 

Proponowane przez Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych rozwiązania zakładają dodatkowo, że 
0,25 proc. planowanego rocznego budżetu na wy-
płaty emerytur i rent będzie przeznaczane na akty-
wizację zawodową i prewencję rentową. 

Chodzi o doradztwo i przekwalifikowanie zawo-
dowe mundurowych. Środki na aktywizację zawo-
dową będą przeznaczane na dofinansowanie w ca-
łości lub w części studiów wyższych, studiów pody-
plomowych oraz kursów zawodowych i językowych. 

W pierwszej kolejności do pomocy będą uprawnie-
ni funkcjonariusze odchodzący ze służby z przy-
czyn od nich niezależnych, którzy jednocześnie nie 
nabyli prawa do emerytury. 
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Z puli owych 0,25 proc. będę też szły pieniądze 
na prewencję rentową w tym na rehabilitację lecz-
niczą czyli wyjazdy policjantów czy strażaków do 
sanatorium. 

MNIEJ NA CHOROBOWYM 

W 2014 r. planowana jest też zmiana zasad 
przebywania mundurowych na chorobowym. Doty-
czy to ok. 250 tys. osób, m.in.: policjantów, żołnie-
rzy, strażaków, funkcjonariuszy Straży Granicznej, 
Służby Więziennej, BOR, CBA i ABW. 

MSW jeszcze w lipcu 2012 r. przedstawiło rewo-
lucyjny projekt zmian w systemie zwolnień lekar-
skich. 

Mundurowych na zwolnieniu mają obowiązy-

wać podobne zasady jak cywili, a więc zamiast 100 
proc. pensji jak dziś dostaną tylko 80 proc. Każde-
go dnia na chorobowym zmniejszać się też będzie 
suma nagrody rocznej. - Zmiany powinny spowo-
dować zwiększenie liczby efektywnie pracujących 
funkcjonariuszy - ma nadzieję MŚW. 

Ministerstwo w jednej z analiz szacuje, że po 
zmianach liczba chorych policjantów spadnie o 
połowę. Oznacza to codziennie 3 tys. dodatkowych 
funkcjonariuszy. Oszczędności nie pójdą do budże-
tu. Zostaną przeznaczone na nagrody dla mundu-
rowych, którzy nie będą chorować. 

OD KIEDY ZMIANY? 

Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez 
MSW projekt ustawy o L-4 mundurowych 28 maja 
2013 r. 

4 grudnia 2013 r. sejmowa komisja spraw we-
wnętrznych przyjęła sprawozdanie podkomisji nad-
zwyczajnej o rządowym projekcie ustawy. 

W piątek 24 stycznia ustawę przegłosował 
Sejm. 

Oprócz zmniejszenia pensji na chorobowym 
ustawa zakłada, że lekarze orzecznicy wchodzący 
w skład komisji lekarskich będą mogli kontrolować 
mundurowych przebywających na zwolnieniach 
lekarskich. Orzecznicy będą też mogli sprawdzić, 

czy zwolnienie lekarskie zostało prawidłowo wysta-
wione. 

Pozostaje jeszcze głosowanie w Senacie i podpis 

prezydenta. 
W Sejmie przeszła także poprawka, że po roku 

od wejścia w życie ustawy raport o funkcjonowa-
niu nowych przepisów ma przedstawić nie tylko 
MSW, ale też MON. 

Jednak przeciwni im są związkowcy. 
- Nie można zmniejszać chorobowego, gdy nie 

mamy dodatków za służbę w niedzielę, świętą w 
nocy ani rekompensat za nadgodziny - twierdzą 
związkowcy z NSZZ Policjantów. 

Przekonują, że propozycja rządu stworzy nie-
równość pomiędzy normalnymi pracownikami, 
którzy za pracę w święta dostają pieniądze, a mun-
durowymi. 

Projekt ustawy przewiduje, że w razie kłopotów 
zdrowotnych, które są efektem służby, mundurowi 
nadal będą dostawać uposażenie równe 100 proc. 
wynagrodzenia. 

Związkowcy zgłaszają wątpliwości. Wskazują że 
taki zapis nie jest precyzyjny i trudno będzie udo-
wodnić, czy choroba ma związek ze służbą. „Nie 
ulega wątpliwości, że powinno się w pierwszej ko-

lejności eliminować przyczyny, a nie skutki, tym-
czasem projekt zmierza dokładnie w odwrotnym 
kierunku. W pewnym sensie dąży on także do ka-
rania pełniących efektywnie codzienną służbę, któ-
rzy np. w wyniku ekstremalnych warunków at-
mosferycznych bądź wskutek kontaktu z osobą 
chorą zapadną na określone schorzenia lub dole-
gliwości, a nie zawsze uda się dowieść związku 
tego typu zachorowań ze służbą” - pisze w specjal-
nym liście protestacyjnym Federacja Związków 
Zawodowych Służb Mundurowych. 

Związkowcy zapowiadają że przygotują obywa-
telski projekt ustawy, w którym będzie zapis o 

płatnych nadgodzinach i ekwiwalencie za służbę w 

nocy i w święta. 
KOLEJNA ZMIANA U MUNDUROWYCH 

4 grudnia 2013 r. Rada Ministrów przyjęła inny 
projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu 
emerytalnym mundurowych. 

Chodzi o wypłaty wstrzymanych emerytur 
mundurowych. 

To konsekwencja wyroku wydanego w lutym 
2013 r. przez Trybunał Konstytucyjny, który orzekł 
niezgodność z Konstytucją RP przepisu dotyczące-
go zasad wypłaty wstrzymanych świadczeń. 

Zmiany przewidują procedury identyczne jak 
te, które obowiązują wobec wstrzymanych świad-
czeń w ZUS. 

Jak więc będzie po zmianach? Otóż w przypad-
kach, gdy wypłata emerytury lub renty (dodatków, 
zasiłków i świadczeń pieniężnych) została wstrzy-
mana z powodu niemożności jej doręczenia z przy-
czyn niezależnych od organu emerytalnego (np. z 
powodu problemu ustalenia adresu odbiorcy), wy-
płata świadczeń ma być wznowiona od miesiąca w 
którym ją wstrzymano, jednak za okres nie dłuższy 
niż trzy lata wstecz, licząc od miesiąca w którym 
złożono wniosek ojej wznowienie. 

W projekcie ustawy zawarto przepis przejścio-
wy, który wskazuje. żeW projekcie ustawy zawarto 

przepis przejściowy, który wskazuje, że z dniem 
wejścia w tycie tej nowelizacji do wniosków już 
złożonych, ale jeszcze nierozpatrzonych przez or-

gan emerytalny, powinny być stosowane nowe 
przepisy. 

Projektowana ustawa powinna wejść w życie po 
14 dniach od ogłoszenia. o 

 

Mundurowi i zwolnienia 
W 2012 r. ze zwolnień lekarskich skorzysta-

ło: 

  92 proc. policjantów, na każdego chore-
go przypadało 24 dni zwolnienia, 

  75 proc. funkcjonariuszy Straży Granicz-
nej, średnio 35 dni, 

  56 proc. funkcjonariuszy BOR, średnio 

31 dni, 

  45 proc. funkcjonariuszy straży pożar-
nej, średnio 24 dni. 

Źródło: MSW 

 

Źródło: Gazeta  

Wyborcza, wtorek, 24 stycznia 2014 r. 
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Emerytowani policjanci zrzeszeni w Stowarzy-
szeniu Emerytów i Rencistów Policyjnych Koła 
w Kętrzynie na noworoczno-opłatkowym spo-
tkaniu z przedstawicielami władz samorządo-
wych, kierownictwem komendy Policji, NSZZ 
Policjantów i Kapelanem Policji. 

W dniu 2014-01-10 w sali konferencyjnej Urzędu 
Miasta w Kętrzynie Zarząd Koła SE i RP zorganizo-
wał Noworoczno-opłatkowe spotkanie co jest już 
tradycją koła. Spotkanie swoją obecnością za-

szczycili dostojni goście: 

  Burmistrz Miasta Kętrzyna Pan Krzysztof 

Hećman. 

  Przedstawicielka Urzędu Miasta Pani Katarzy-

na Kopeć opiekun organizacji pozarządowych. 

  Komendant Powiatowy Policji w Kętrzynie in-

spektor Wiesław Skudelski. 

  Ksiądz Kapelan Prałat Doktor Zygmunt Klim-

czuk. 

  Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ 

Policjantów w Kętrzynie sierż. sztab. Piotr Dzir-
ba. 

Otwierając spotkanie Prezes Zarządu Stanisław 
Żach serdecznie powitał zaproszonych gości oraz 
członków SE i RP. Na wstępie omówił cele i zada-
nia Stowarzyszenia. Nawiązując do tradycji na-
szych spotkań powiedział: spotkanie opłatkowe w 
naszej Ojczyźnie jest symbolem pewnych wartości 
ludzkiej dobroci miłości i życzliwości, wzajemnego 
szacunku. Choć jest ponuro i zimno w sercach 

naszych niech będzie zawsze słonecznie. Jesteśmy 
w tych dniach bliżej siebie i drugiego człowieka, 
chcemy cieszyć się życiem i sprawiać przyjemność 
swoim bliskim. Pozostańmy w tym klimacie jak 
najdłużej zachowujmy to wewnętrzne ciepło i po-
godę ducha, z uśmiechem powitajmy Nowy 2014 
rok. Wszystkim zebranym i ich najbliższym Prezes 
złożył najserdeczniejsze życzenia aby każdy nad-
chodzący dzień był szczęśliwy pełen miłości i ro-

dzinnego ciepła i niech to dobre zdrowie służy 
Wam jak najdłużej. Powiedział również niech nie 
zabraknie Wam nigdy wiary w ludzi i we własne 
możliwości, możemy zrobić bardzo wiele i żyć pięk-
nie tylko trzeba w to uwierzyć. 
Burmistrz Miasta Pan Krzysztof Hećman zabiera-
jąc głos złożył serdeczne życzenia wszystkim ze-
branym życząc wszystkiego najlepszego, dużo tak 
bardzo potrzebnego zdrowia i wzajemnej miłości 
wobec ludzi. Jak nadmienił jest rad, że może nam 
pomóc. 
W organizowaniu naszych spotkań, że jest zapra-
szany na nie czyni to z przyjemnością i równie z 
dużą przyjemnością spotyka się z nami. Komen-
dant Powiatowy Policji Wiesław Skudelski jak 
oznajmił jest zadowolony z tego, że jest zapraszany 
na nasze spotkania bardzo chętnie w nich uczest-
niczy. Wszystkim emerytom i rencistom policyj-

nym w imieniu własnym i wszystkich policjantek i 
policjantów z jego jednostki oraz pracowników 
policji złożył najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
pomyślności oraz wszystkiego najlepszego w no-

wym 2014 roku ,prezesowi Zarządu podziękował 
za dobrą współpracę. 
Ksiądz Kapelan Prałat Doktor Zygmunt Klimczuk 
zabierając głos w pięknych słowach odmówił mo-
dlitwę wspólnie z zebranymi następnie złożył na-
szym emerytom i rencistom serdeczne życzenia 
nieustającego zdrowia i wszelkiej pomyślności i 
jak najdłuższej społecznej aktywności. Następnym 
punktem spotkania było dzielenie się opłatkiem 
wzajemne składanie sobie życzeń noworocznych 

po czym była symboliczna lampka szampana przy-

pominająca świąteczny nastrój i iście rodzinną 
atmosferę. Przy lampce szampana dyskutowano 
jak było kiedyś, a jak jest dzisiaj. To spotkanie 
było okazją do wspomnień z lat współpracy zawo-
dowej i do bezpowrotnego kontaktu bo w codzien-
nym życiu spotykamy się raczej rzadko. 
W luźnej dyskusji Pan Prezes Zarządu Koła zabie-
rając ponownie głos przypomniał członkom koła o 
terminowym opłacaniu składek członkowskich 
uprzejmie prosił kolegów 
 pamiętanie o tym obowiązku. Przypomniał rów-
nież o odpisie 1 % podatku na rzecz Zarządu 
Głównego SE i RP ponieważ zbliża się okres rozli-
czeń podatkowych. 
Z dużym zainteresowaniem członkowie koła wysłu-
chali informacji o tym, że Mrągowskie Kętrzyńskie 
Koła SEiRP planują zorganizowanie 7-mio dniowej 
wycieczki autokarowej do miejscowości Kowary k/
Bielsko Białej ojej przebiegu i orientacyjnej cenie 
od uczestnika. Po wysłuchaniu informacji do Pre-
zesa Koła zgłosiło się kilkanaście osób chętnych do 
udziału w wycieczce. 
Uczestnicy opuszczali spotkanie z zadowoleniem, 
że mieli szanse zobaczyć się w tak szerokim gronie 
wspominając tych, którzy są jeszcze wśród nas, 
ale z powodu choroby nie mogli uczestniczyć w 

spotkaniu, wspominano również tych, którzy ode-
szli. 
Prezes i Zarząd dziękują Panu Burmistrzowi 

Krzysztofowi Hećmanowi i Pani Katarzynie Kopeć 
za udzieloną pomoc. 
 

Tekst opracował; Stanisław Żach  
Zdjęcia ze spotkania, zamieszczone na tej i 

następnej stronie wykonał; Antoni Mikulski. 
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Spotkanie Noworoczno-opłatkowe w kętrzyńskim Kole. 
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Zaproszenie! 
 

Z przyjemnością informuję, że Zespół Socjalny KWP  
zamówił bilety na koncert Zespołu „Dżem”. 

Koncert odbędzie się w dniu 22 marca o2014 r., godz. 18.00 
w Hali Urania w Olsztynie. 

Bilety w cenie 70 zł, a z dofinansowaniem z funduszu socjal-
nego - tylko 20 zł!,  

można nabywać w Zespole Socjalnym KWP pok 14. 
Uprzejmie proszę o rozpropagowanie tej informacji wśród 

emerytów i rencistów policyjnych. 

 
Pozdrawiam: 

Joanna Leżanko 

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie 
Wydział Kadr i Szkolenia 

Tel. 731 53 05 

89 5222 53 05 



 

 

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr. 1(45) 2014             20 

W związku z pojawiającymi się od czasu do 
czasu wątpliwościami w terenowych organi-
zacjach Stowarzyszenia dot. problemu przy-
należności podmiotowej do Stowarzyszenia 
pozwalam sobie na przytoczenie stosownych 
zapisów statutowych.  
Wyraźnie wynika z tych zapisów, że  obecnie 
członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą 
być emeryci i renciści resortu spraw we-
wnętrznych, któremu podlegają: Policja, Pań-
stwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna i 

BOR (inne jak Obrona Cywilna Kraju także, 
ale ten problem praktycznie nas nie dotyka), 
oraz wdowy i wdowcy po tych funkcjonariu-
szach. Osoby te (obok emerytów i rencistów 
Policji), mają  bierne i czynne prawa wybor-
cze, jednak nie mogą korzystać z naszego 
funduszu socjalnego co nieco komplikuje peł-
ną konsumpcję  przynależności do Stowarzy-
szenia. 
Pozostałe osoby fizyczne (jak i prawne), mogą 
po spełnieniu pewnych warunków być człon-
kami wspierającymi z ograniczonymi prawa-
mi. 
W § 1 Rozdziału I Statutu znajduje się 

wprawdzie zapis wyliczający w treści ustawy 
z 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emery-
talnym … inne podmioty jak np. Służbę Wię-
zienną, ale nie utożsamia się treść tego zapi-
su do woli Stowarzyszenia, kto może zostać 
jego członkiem, jest to tylko element pełnej 
treści tytułu ustawy kiedy np. Służba Wię-
zienna nie podlega pod resort msw. 

Jerzy Krawczyk 
 

ROZDZIAŁ I 
 

Postanowienia ogólne. 
 

§1.1. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 
Policyjnych (w skrócie SEiRP) zwane dalej 
„Stowarzyszeniem” jest posiadającym osobo-
wość prawną  dobrowolnym, samorządnym, 
trwałym zrzeszeniem byłych funkcjonariuszy i 
żołnierzy polskiego resortu spraw wewnętrz-
nych, posiadających ustanowione prawo do 

emerytury lub renty policyjnej na podstawie 
ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrze-
niu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wy-
wiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antyko-
rupcyjne-go, Straży Granicznej, Biura Ochrony 
Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Wię-
ziennej oraz ich rodzin / Dz. U. Nr 8 z 2004 roku, 
poz. 67 z późn. zm. / albo ustawy o zaopatrzeniu 
emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich ro-
dzin /Dz. U. Nr 8 z 2004 roku, poz. 66 z późn. 
zm. / a także innych osób fizycznych i prawnych 
o których mowa w § 17 niniejszego Statutu. 

 

ROZDZIAŁ II 
Cele Stowarzyszenia 

 
§ 12.Celem Stowarzyszenia jest: 
6. zrzeszanie emerytów i rencistów, byłych 
funkcjonariuszy i żołnierzy resortu spraw we-

wnętrznych oraz wdów (wdowców) po nich, dla 
poprawy warunków socjalno-bytowych oraz orga-
nizowania ich uczestniczenia w życiu społecznym 
i publicznym swego środowiska, lokalnej społecz-

ności i kraju, 

 
ROZDZIAŁIII 

Członkowie Stowarzysz. - ich prawa i obowiązki. 
 

§ 16. 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
1) zwyczajnych, 
2) wspierających, 

3) honorowych, 
4) seniorów. 

 
§ 17. 

1.Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mo-
gą zostać byli funkcjonariusze i żołnierze re-

sortu spraw wewnętrznych lub jednostek orga-
nizacyjnych podporządkowanych temu resor-

towi, cieszący się nienaganną opinią. Może nim 
być także wdowa (wdowiec) po poległym lub 
zmarłym funkcjonariuszu i żołnierzu resortu 
spraw wewnętrznych lub jednostek podporząd-
kowanych temu resortowi, jak również wdowa 
(wdowiec) po zmarłym członku Stowarzysze-

nia. Osoba ta jednak musi cieszyć się nienaganną 
opinią. 
3. Członkiem wspierającym może zostać każda 
osoba prawna oraz jednostka organizacyjna 
nie posiadająca osobowości prawnej lub pełno-

letnia osoba fizyczna. 

 
§ 18. 

1. Członków zwyczajnych i członków wspierają-
cych - osoby fizyczne przyjmują do Stowarzysze-
nia Zarządy Kół  według właściwości terenowej, 
po złożeniu pisemnej deklaracji ubiegających się 
o członkostwo i uiszczeniu wpisowego. 
2. 1) Członków wspierających - osoby prawne 
oraz jednostki organizacyjne nie posiadające oso-
bowości prawnej, przyjmuje podejmując w tej 
sprawie stosowną decyzję Zarząd Główny lub Za-
rządy Wojewódzkie (Okręgowe) po wcześniejszym 
poinformowaniu Prezydium Zarządu Głównego. 

 
§ 20. 

Członkowie zwyczajni mają prawo: 
2. Członkowie honorowi i wspierający mają 
wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych z 
wyjątkiem brania udziału w głosowaniu przy po-
dejmowaniu uchwał oraz do biernego i czynnego 
prawa wyborczego.  

 

Członkostwo w SEiRP 
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Konto Bankowe Zarządu Wojewódzkiego 

STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH 

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE 
Bank Zachodni WBK Oddział w Olsztynie 

Nr konta: 93 1500 1298 1212 9004 1729 0000 

Dane do faktur /wzór/ 

STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH 

ZARZĄD KOŁA W OLSZTYNIE 
10-542 OLSZTYN, UL. DĄBROWSZCZAKÓW 41 

NIP: 8512442679 

Kol. Eugeniuszowi Jagiełłowiczowi,  

doradcy ZW SERP w Olsztynie, powierzono funkcję pełnomocnika ZW ds. poradnictwa 

prawno-procesowo-informacyjnego, dotyczącego przypadków zmniejszenia emerytur funk-
cjonariuszom służb specjalnych. 

Kontakt i terminy kontaktów podano w stopce OBI. 

Okładka pierwsza: Las nad jeziorem Mummel w Olsztynie 
Okładka tylna: Z cyklu Zamki Warmii i Mazur.  

Zamek Olsztyński. 
Baszta zamkowa. Widok od strony dziedzińca. 

Adres do korespondencji: 

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie 

Sekcja Socjalna 

ul. Partyzantów 6/8 

10-950 Olsztyn 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych 
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