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28 kwietnia, na pocz tku majowego, najd sze-
go weekendu „nowoczesnej Europy”, Zarz d Wo-
jewódzki SEiRP w Olsztynie, spotka  si  w prze-
stronnej sali konferencyjnej „Kasyna”, na swoim 
kolejnym (pi tym) posiedzeniu V kadencji. 
Prezydium ZW i Prezesi Kó  Terenowych spotkali si  
by omówi  swoj  ubieg oroczn  dzia alno , oceni  

 i zaplanowa  swoj  prac  na rok obecny.  

P od pewnym wzgl dem by o to wyj tkowe posie-
dzenie. Otó , po raz pierwszy w obradach wzi  

udzia  Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, 
nadinsp. Józef Gda ski. Ju  tylko ten fakt nada  
spotkaniu i obradom szczególnego i merytorycznego 
charakteru. Nie bez wp ywu na podniesienie rangi 
obrad by a tak e obecno  zaproszonego Prezesa ZG  
SEiRP kol. Henryka Borowi skiego. 

P rzed cz ci  merytoryczn  posiedzenia odby o si  
uroczyste uhonorowanie:  

-  Prezesa  Zarz du  Ko a  w  I awie,  
kol. Józefa Toczyd owskiego od-
znak  „Za Wybitne Osi gni cia dla 
SEiRP” 
-  Pani  Sekretarz  Zarz du  Woje-
wódzkiego, kol. Ew  Napor  od-
znak  „Za  Zas ugi  dla  SEiRP  z  
Dyplomem”. 
-  Prezesa  Ko a  SEiRP  w  Mr gowie,  kol.  Tadeusza  
Malinowskiego, „Odznak  XX-lecia SEiRP 
-  Kol.  Ew  Czerw  Przewodnicz  Wojewódzkiej  Ko-
misji Rewizyjnej i Kol. Lucjana Ko odziejczyka, wice-
prezesa ZW SEiRP w Olsztynie, kwiatami, upomin-
kami i stosownymi listami  podzi kowano za dosko-
na  prac , z której, z powodów niezale nych od nich 
samych, zmuszeni byli zrezygnowa . 
Zebrani oklaskami wyrazili swoje uznanie i aprobat  
dla odznaczonych i uhonorowanych Kole anek i Ko-
legów. 

W iod cym problemem, którym zebrani bardzo 
wnikliwie si  zaj li, by  stan Kó  Terenowych i 

ich  dzia alno  w  minionym  roku.  Pretekstem  do  
dyskusji na ten temat by a „Ankieta Ko a 2011” 
opracowana (na podstawie danych dostarczonych 
przez Ko a) i przedstawiona ze swad  przez kol. An-
toniego Bia ego - pe ny tekst publikujemy na str. 5. 
W  tej  materii  wyeksponowa  nale y  ca kiem  now  
form  wspó pracy Kó  Terenowych, mo na j  okre li  
jako „poziom ”, dla odró nienia od „pionowej” mi -
dzy  Ko em a  Zarz dem Wojewódzkim.  Chodzi  o  na-
wi zanie wspó pracy mi dzy Ko ami SEiRP w K trzy-
nie i Mr gowie. Przedstawiciele tych Kó  spotkali si  
na wspólnym posiedzeniu i na pocz tek postanowili 
zorganizowa  wspóln  wycieczk  dziel c si  tak tru-
dem organizacyjnym, jak i uczestnictwem w wyciecz-
ce. 

C  posiedzenia po wiecono pracy Zarz du Wo-
jewódzkiego. W krótkim sprawozdaniu dzia  za 

rok miniony Prezes Zarz du Wojewódzkiego SEiRP 
Jerzy K. Kowalewicz przedstawi  zebranym dokona-
nia tego gremium w wype nianiu zada  statutowych. 
Zebrani dobrze ocenili prac  cz onków ZW a tak e 
wydawanie przez nich Olszty skiego Biuletynu Infor-
macyjnego. Ten cyfrowy, publikowany g ównie w sie-
ci miesi cznik, zdobywa sobie coraz to wi kszy kr g 
czytelników. 

W  swoim wyst pieniu Prezes ZW odniós  si  tak-
e do coraz to lepszej wspó pracy z Komend  

Wojewódzk  Policji w Olsztynie, z Naczelnikiem Ko-
munikacji Spo ecznej podinsp. Tomaszem Stawar-
skim, pani  Naczelnik Wydzia u Kadr i Szkolenia, 
kom. Danut  Przybyszewsk  i Kierowniczk  Sekcji 
Socjalnej KWP pani  Joann  Le anko. Nie ustaj  
dobre kontakty z Przewodnicz cym Oddzia u NSZZP 
przy KWP w Olsztynie, Stanis awem Maleszewskim. 

(Ci g dalszy na stronie 4) 
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Posiedzenia  
Zarz du Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie 

Od lewej: Prezes ZG, Henryk Borowi ski, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Józef Gda ski,  
Prezes ZW Jerzy K. Kowalewicz, Prezes Honorowy SEiRP Lucjan Ko odziejczyk, Wiceprezes ZW Antoni Bia y. 



 

 

D zi ki przychylnej wspó pracy z KWP w Olsztynie 
kol. B dowski, Przewodnicz cy Komisji Socjalnej 

uzyska  opini  prawn  (jej tekst publikujemy na stro-
nie 12) umo liwiaj  refundowanie pobytu na wypo-
czynku w o rodkach wczasowych administrowanych 
przez Ko a SEiRP. 
W wyniku osobistego zainteresowania pana Komen-
danta KWP, nadinsp. Józefa Gda skiego, przed ono 
na kolejny rok - a ufamy, e i  na kolejne - u yczenie 
Ko u SEiRP w Nidzicy, dwóch domków wypoczynko-
wych w miejscowo ci Jab onka, nad jeziorem Omu-
lew. 
Zebrani zaaprobowali i dobrze ocenili dzia alno  ZW 
tak e w sferze gospodarowania finansami. Sprawozda-
nie finansowe z a kol. Anna Czerniawska. 

 

P an Komendant Woje-
wódzki  w  swoim  wyst -

pieniu zaznaczy  wyra nie, 
e  ka dy  pracownik  i  funk-

cjonariusz Policji, wcze niej 
czy pó niej, tak e b dzie 
emerytem. Dlatego wsparcie 
jakie Policja i on osobi cie 
udziela Naszemu Stowarzy-
szeniu nie powinno by  
czym  osobliwym.  To  natu-
ralny  sposób  wspó pracy  z  
SEiRP i jest kontynuacj  

podobnych dzia  jakie pan nadinsp. Józef Gda ski, 
prowadzi  w swoim poprzednim miejscu pracy, w Ko-
mendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. 
Komendant zapewni , e mo na liczy  na jego osobist  
- i pracowników KWP, pomoc w ka dej, nawet najbar-
dziej dra liwej sprawie - oczywi cie w rozs dnym za-
kresie i w ramach obowi zuj cego prawa. 
 

P rezes ZG SEiRP, kol. Henryk Borowi ski, wysoko 
oceni  dzia alno  Zarz du Wojewódzkiego SEiRP 

w Olsztynie, we wszystkich dziedzinach jakimi  on si  
zajmuje. Ponadto Prezes Bo-
rowi ski pokrótce przedsta-
wi  zakres dzia  prowadzo-
nych  przez  Zarz d  G ówny  
Stowarzyszenia.  Poleci  
wszystkim korzystanie z no-
wej strony internetowej Za-
rz du  G ównego,  a  tak e  za-
powiedzia ,  e  z  tej  strony  

dzie mo liwo  „wej cia” na 
strony poszczególnych Zarz -
dów Wojewódzkich i Kó  Tere-
nowych z chwil  kiedy takie 
strony powstan . Prezes y-
czy  zebranym dalszej owoc-
nej, okraszonej sukcesami 
pracy, nad integracj rodo-
wiska policyjnego. 
Jednym z bardzo wa nych problemów jaki wynikn  z 
dyskusji i ocen dzia  ZW i Kó  SEiRP jest zwi ksze-
nie liczby cz onków Stowarzyszenia. Nale y kontynu-
owa  bardziej intensywnie, rozpocz  ju  wcze niej, 
popularyzacj  pozytywnych dokona  SEiRP w ród 
potencjalnych emerytów policyjnych we wspó pracy z 
Wydzia em Kadr i Szkolenia KWP w Olsztynie i jego 
odpowiednikami w terenie. 

Jerzy K. Kowalewicz 
Prezes ZW SEiRP w Olsztynie 
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Próba oceny 
Pracy Kó  SEiRP woj. Warmi sko-

Mazurskiego w 2011 r, na podstawie   
ankiet nades anych przez Prezesów Kó  

Antoni Bia y 

Ze wzgl du na znaczne zainteresowanie Prezesów 
i Zarz dów Kó  naszego Stowarzyszenia analiz  
ankiet  dokonan  za rok 2010 Prezydium ZW SE-
iRP w Olsztynie postanowi o kontynuowa  to 
przedsi wzi cie, daj ce ca emu aktywowi naszego 
lokalnego Stowarzyszenia do  dobry wgl d w 
prac  poszczególnych kó , ich kondycj , ród a 
sukcesów i niepowodzenia, umo liwiaj ce dziele-
nie si  dobrymi do wiadczeniami, korzystanie z 
pomys ów i rozwi za  innych. a tak e samoocena 
na tle dokona  innych Kó . 
W tym celu jesieni  ub. Roku Prezydium przekaza o 
Zarz dom Kó  nieco zmodyfikowan  i rozszerzon  
ankiet , z pro  o jej wype nienie i przekazanie 
zwrotne do ko ca lutego 2012 r. 
Ankiet  przes y wszystkie 23 z 24 Kó  SEiRP. A oto 
obraz, jaki wy ania si  z nades anych ankiet: 

Siedziba Ko a, jej wyposa enie, warunki pracy: 
- samodzieln  siedzib  posiada 7 Kó  (Braniewo, El-
bl g,  E k,  Lidzbark  Warmi ski,  Mor g,  Mr gowo,  
WSPol Szczytno) 
- pomieszczenia wspólne (zazwyczaj jest to wietlica) 
– 12 Kó  (Bartoszyce, Biskupiec, Gi ycko, I awa, Ni-
dzica, Olecko, Olsztyn, Ostróda, Pas k, Pisz,  
Szczytno, W gorzewo) 
-  5  Kó  ma  „biura”  w  mieszkaniu  prezesa  Ko a  
(Barczewo, Dzia dowo, Go dap, K trzyn, Nowe Miasto 
Lubawskie), te Ko a tak e maj  mo liwo  korzysta-
nia w Jednostkach Policji z ich pomieszcze  s bo-
wych na zebrania, spotkania okoliczno ciowe, itp. 

Wyposa enie „biurowe” - do  pe ne posiadaj  tyl-
ko  Ko a  z  samodzielnymi  siedzibami.  Trzy  z  nich  
(Elbl g, Nidzica, WSPol Szczytno) dysponuj  tak e 
sprz tem komputerowym. Inne – korzystaj ce niesa-
modzielnie z pomieszcze  – dysponuj  ewentualnie z 
szaf i innego niezb dnego sprz tu biurowego. 

Stan cz onków 
ac cy sk adki: 

- Ko a do 25 cz onków – 6 (Barczewo - 21, Braniewo - 
22,  Go dap  -  22,  Mor g  -  25,  Mr gowo  –  20,  Nowe  
Miasto Lubawskie - 20) 
-  Ko a  26  –  50  cz onków  –  10  (Bartoszyce  -  44,  Bi-
skupiec - 35, Dzia dowo - 27, E k - 44, Lidzbark 
Warmi ski - 30, Nidzica - 40, Olecko –26,Ostróda - 
32,Pas k - 37, W gorzewo - 34) 
- Ko a 51 – 100 cz onków – 4 (Gi ycko - 87, K trzyn – 
68, Pisz - 54, Szczytno – 63) 
- Ko a powy ej 100 cz onków - 3 (Elbl g – 353, 
WSPol Szczytno - 188, Olsztyn – 142) 
Seniorzy:-  1  -  5  cz onków  -  w  12  Ko ach  -  pow.  5  
cz onków -  w 5 Ko ach (  Biskupiec  -  9,  Elbl g  -  15,  

awa - 13, Lidzbark Warmi ski - 6, W gorzewo – 14) 
Wspieraj cy: (Elbl g - 60, WSPol Szczytno - 26 
Zmiana stanu (tam gdzie podano w ankietach)- 
Wzrost – 4 Ko a (Elbl g 13, Nidzica 4, Olsztyn 3, 
Mor g 1) 
Spadek – 7 Kó  (Biskupiec -6, Bartoszyce -2, Dzia -
dowo -3, Lidzbark Warmi ski -6, W gorzewo -4, Pa-

k -2, Nowe Miasto Lubawskie -1) 

Stan statystyczny  
na podstawie zbiorczego sprawozdania finansowego 
ZW SEiRP, sporz dzonego na podstawie sprawozda  
finansowych Kó : 
- Ogó em na koniec roku 2010 - 1703 cz onków, 
2011 r. – 1683 (mniej o 20), 
- P ac cych sk adki: - w roku 2010 – 1507 cz on-
ków, w 2011 – 1486 (mniej o 21). 

Zarz dy Kó  – we wszystkich Ko ach. 
- w wi kszo ci - pe ne sk ady , dostosowane do wiel-
ko ci Kó  
- w niektórych – poni ej potrzeb (E k - tylko Prezes 
Talaronek, Olsztyn – zaledwie 3 osoby: Prezes, sekre-
tarz, Skarbnik). 

Komisje rewizyjne – we wszystkich Ko ach, w nie-
zb dnym sk adzie. 

Kroniki Kó  –  prowadzone  s  w  8  Ko ach  (Elbl g,  
Gi ycko, I awa, K trzyn, Lidzbark Warmi ski, Mr -
gowo, Nidzica, WSPol Szczytno) 
- wi kszo  kronik prowadzona jest od lat, cz sto od 
powstania Ko a, s  bogato ilustrowane zdj ciami, 
wielotomowe; inne natomiast od niedawna 
(Mr gowo), 
- kroniki to po yteczna dokumentacja dokona , za-
ch ta dla potencjalnych nowych cz onków Stowarzy-
szenia. 
Konta bankowe posiadaj  4 Ko a (Bartoszyce, El-
bl g, Nidzica, W gorzewo). 

Dzia alno  Zarz dów Kó  na rzecz cz onków: 
- zebrania cz onków,  –  co  najmniej  2  –  wszystkie  
Ko a 
- imprezy integracyjne (ognisko, grzybobranie, za-
wody strzeleckie, zawody w dkarskie, zabawa karna-
wa owa, spotkanie op atkowe, festyn na wi to Poli-
cji i in.) – nik e zainteresowanie cz onków Kó , brak 
frekwencji (Barczewo, Go dap, I awa, Ostróda, Mo-

g), 
- wycieczki turysty styczno – krajoznawcze, krótko i 

ugoterminowe, 
- wyjazdy na przedstawienia teatralne, koncerty es-
tradowe, 
- turnusy rehabilitacyjne (sanatoria, SPA), 
- zainteresowanie sytuacj  materialn  i socjaln  
cz onków Kó  i ich rodzin, opiniowanie wniosków o 
zapomogi, 
- praca w Komisji Socjalnej przy Komendancie Wo-
jewódzkim Policji (reprezentanci Kó  w Olsztynie, 
Elbl gu) – podzi kowanie za aktywno  i po wi cony 
czas. 
- wyró niaj ce si  Ko a, najbogatsza oferta, najwi -
cej uczestników. 
- Elbl g – 277 uczestników imprez zbiorowych, po-
nadto sekcja brid owa, p ywacka – co tygodniowe 
spotkania. 
- WSPol Szczytno –  7  ró norodnych  imprez  –  483  
uczestników, 
- Nidzica – bogata i ró norodna oferta – 380 uczest-
ników, 
- Gi ycko – 6 spotka  i imprez integracyjnych – 162 
uczestników, 
- Lidzbark Warmi ski – 4 imprezy integracyjne – 139 
uczestników 
- K trzyn – 6 imprez integracyjnych – 120 uczestn. 
Olsztyn – wycieczka 7 dniowa, koncert – 54 uczestn.. 

(Ci g dalszy na stronie 6) 
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Pomoc prawna dla dotkni tych ustaw  
„dezubekizacyjn ” 

- w 9 Ko ach nie by o takiej potrzeby, 
- w wi kszo ci pozosta ych Kó  – dot. 1-5 osób – po-
moc realizuj  z regu y Prezesi. 
- Olsztyn – ok. 40 osób – realizuj  kol. Julian Czajka, 
który  koordynuje  równie  dzia anie  w  skali  woje-
wództwa oraz kol. Eugeniusz Jagie owicz. 
- Gi ycko – 16 osób – realizuje Prezes Ko a 
- Dzia dowo – 10 osób – realizuje Prezes Ko a 
- K trzyn – 7 osób – realizuje Prezes Ko a 
- cznie pomoc  prawn  obj to w województwie 98 
osób, w wi kszo ci b cych cz onkami Stowarzysze-
nia. 
 

Wspó praca Zarz dów Kó  z kierownictwem Jed-
nostek Policji 

- oceniania, jako: bardzo dobra (8 Kó ) lub: dobra 
(pozosta e) 
-Szczytno, Ko o przy Komendzie Powiatowej Policji – 
stwierdzi o, i  do roku 2012 wspó pracy praktycznie 
nie by o, nawi zano j  w lutym br. – rokowania bar-
dzo dobre. 
Wspó praca z Zarz dem G ównym i Zarz dem Woje-
wódzkim SEiRP: 
- bardzo dobra – 10 Kó  
- dobra – 11 Kó  
- Elbl g – „ nie za bardzo, wina le y po stronie Zarz -
du Ko a w Elbl gu” 
-  Dzia dowo:  „W ocenie  cz onków Ko a wspó praca z  
ZG i ZW nie jest zadowalaj ca. Wi kszo  s dzi, e 
ogranicza si  do przekazywania cz ci sk adek. Or-
gany  zwierzchnie  nie  dokona y  nic,  by  przywróci  
dofinansowanie do imprez integracyjnych”. 
 

„Biuletyn” Zarz du G ównego i „Olszty ski Biule-
tyn Informacyjny” Zarz du Wojewódzkiego SEiRP 

w Olsztynie. 
- oceny bardzo dobre i dobre, 
- Dzia dowo: ocena krytyczna – „Informacje i relacje 
w tych „Biuletynach” s  zbyt optymistyczne, za ma o 
jest informacji rzeczywistych, wzi tych z ycia, jak 
yj  emeryci  w  rodowiskach  wielkich  i  ma ych  

miast, opisywa  rady i wskazówki, jak sobie radzi  w 
trudnych sytuacjach…” „ZG i ZW winny w tych pi-
smach wykazywa , jakie podejmuj  dzia ania w celu 
poprawy warunków dzia ania Stowarzyszenia”. 
 

Zaanga owanie spo eczne cz onków poza Stowa-
rzyszeniem 

- 17 Kó  odnotowa o aktywno  swoich cz onków 
poza Stowarzyszeniem 
- 61 osób ( cznie) wykaza o takie zaanga owanie, w 
tym: 
 Burmistrz (Dzia dowo) 
 4 So tysów (Barczewo, Gi ycko, W gorzewo) 
 Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta (I awa) 
 Radni Rad ró nych Jednostek Terytorialnych 
 Kuratorzy spo eczni i s dowi 
 awnicy s dowi 
Najwi cej: Elbl g – 10, Dzia dowo – 8, Pisz – 5 osób. 
 

Inne uwagi, propozycje zmian: 
- spadek liczebno ci Kó , ubytki wi ksze od przyj , 
starzenie si  (coraz wy sza przeci tna wieku cz on-
ków), brak nap ywu „m odych”. 
- narzekania na bierno , marazm, brak ch tnych do 
pracy spo ecznej, niska frekwencja na zebraniach 
(Biskupiec, Braniewo, E k, I awa, K trzyn, Mor g, 

Olsztyn, Pisz) 
- spadek zainteresowania spotkaniami integracyjny-
mi po praktycznej likwidacji dofinansowania 
(Lidzbark Warmi ski, Dzia dowo, Pas k) 
- Dzia dowo: „Ko o wysuwa postulat od czenia si  
od dotychczasowych w adz Stowarzyszenia, a powo-

 Ko o  samorz dne,  bez  w adz  zwierzchnich  i  bez  
acenia cz ci sk adek do tych szczebli”. 

- Jako uzasadnienie: „Zarz d G ówny, i Zarz d Woje-
wódzki za ma o wykazuj  zaanga owania aby poka-
za  w ciwy obraz ycia emerytów i rencistów poli-
cyjnych.  Nie  reaguj  na nieprawdziwe relacje  w me-
diach na temat wysoko ci emerytur i poziomu i pozio-
mu ycia, za ma o domagaj  si  od w adz MSW i KG-
Policji, aby poprawi  poziom ycia emerytów”. 
Próba podsumowania 
Mo na uzna , e wszystkie Ko a maj  elementarne 
warunki do funkcjonowania, stworzone dzi ki wspó -
dzia aniu z kierownictwami w ciwych Jednostek 
Policji. Niektóre z Kó  maj  warunki dobre lub bar-
dzo dobre. 
Wszystkie Ko a maj  prawid ow  struktur  organiza-
cyjn  (Zarz dy, Komisje Rewizyjne) dostosowan  do 
liczby cz onków i realizowanych zada , jednak e po-

bia si  – w niektórych Ko ach – brak dostatecznej 
ilo ci aktywnych cz onków, gotowych spo ecznie pra-
cowa  na rzecz innych w Zarz dach i Komisjach Kó  
(E k, Olsztyn, a zapewne i inne). Staje si  to proble-
mem decyduj cym o pr no ci dzia ania Kó , ich 
zdolno ci do podejmowania dzia  aktywizuj cych 
lokalne rodowisko emerytów i rencistów policyj-
nych. 
Wobec naturalnego starzenia si  dotychczasowego 
aktywu  i  ogó u  cz onków  i  równie  „naturalnych”  
ubytków, kluczowym dla trwania naszej organizacji 
jest pozyskiwanie do niej nowych emerytów, bie co 
ko cz cych s . Sprawa ta, jak s dz  powinna 
by  dzi , i w przysz ci, sta ym tematem naszych 
rozwa  i dzia . 
Przedsi wzi cia o charakterze kulturalnym, rozryw-
kowym, rekreacyjnym, turystycznym organizowane 
przez Zarz dy Kó  na rzecz cz onków, je li s  zbie ne 
z ich potrzebami i zainteresowaniami, integruj  na-
sze rodowisko i przyci gaj  nowych cz onków. Real-
nym faktem jest, e organizacja taka jak nasza mo e 
zach ci  do przynale no ci do niej, je li daje wi cej 
(niekoniecznie w sensie materialnym) ni  wymaga, 
bowiem wi cej ludzi raczej nastawionych jest na 
„branie” ni  „dawanie” 
W wielu ankietach pojawia si  temat warunków ma-
terialnych i socjalnych cz onków naszego rodowi-
ska. Dba  o t  sfer ycia naszych cz onków, a 
tak e niestowarzyszonych osób z naszego rodowi-
ska,  czyni  nasz  organizacj  potrzebn  ludziom  i  
stanowi jedn  z wa nych zach t do wst powania do 
Stowarzyszenia. 
W sprawach pomocy prawnej dla naszych kolegów, 
których dotkn a ustawa „dezubekizacyjna” wydaje 
si , e robili my wszystko, co by o mo liwe, z nie-
wielkim, jak dotychczas skutkiem. 
Wi kszo  tych  spraw  jest  ci gle  w  toku,  niektóre  
przed rozprawami przed s dami Pierwszej Instancji, 
nieliczne – przed s dami II Instancji. Jest to temat 
na lata. Wypada i nale y wyrazi  wdzi czno  Kole-
gom Prezesom za osobiste zaanga owanie si  w te 
sprawy, a zw aszcza Kolegom Julianowi Czajce i Eu-
geniuszowi Jagie owiczowi, którzy koordynuj  te 

(Ci g dalszy ze strony 5) 

(Ci g dalszy na stronie 7) 
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dzia ania w skali województwa. 
Z  uwag  i  opinii  zawartych  w  ankietach  wynika,  e  
Prezesi  i  Zarz dy  niektórych  Kó  nie  odczuwaj  sa-
tysfakcji ze swej pracy. Dotyczy to zw aszcza Kó  ma-

cych trudno ci z wy onieniem grupy aktywnych 
cz onków, którzy skutecznie wsparliby Prezesa w 
jego dzia aniach. 
Tym bardziej na uznanie zas uguje wysi ek, jaki po-
dejmuj  Zarz dy, a zw aszcza Prezesi Kó , na których 
barkach  spoczywa  trud  organizowania  pracy  w  Ko-
ach. 
Liczebno  Kó , ich warunki dzia ania, liczebno  i 
inicjatywa aktywu s  ró ne. Ró ne s  te  rezultaty 
dzia ania uzyskiwane przez Ko a, o czym by a mowa 
powy ej. 
My , e wszystkim Paniom i Panom Prezesom oracz 
cz onkom w adz wszystkich Kó  nale  si  serdeczne 
podzi kowania za ich ofiarn , bezinteresown  prac  
na rzecz naszego rodowiska. 

(Ci g dalszy ze strony 6) 
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19  Maj to data rozpoczynaj ca aktywn  realiza-
cj  planu pracy w Naszym Kole w 2012 roku. 
nie w tym dniu zorganizowali my pierwsze 

spotkanie integracyjne w którym wzi li udzia  
cz onkowie stowarzyszenia, ich rodziny, sympatycy 
i przyjaciele. Ch  udzia u w imprezie zg osi o 28 
osób. Tradycyjnie by o to biesiadowanie przy grillu 
trwaj ce do pó nych godzin wieczornych i tradycyj-
nie ( od kilku ju  lat ) wszystko dzia o si  na tere-
nie  strzelnicy miejskiej L.O.K. 
Jak zwykle podczas takich spotka  nie oby o si  
bez  sentymentalnych wspomnie , wspólnego pie-
wania pie ni biesiadnych, artów a zabawa prze-
biega a w bardzo przyjaznej atmosferze. 
Z du  satysfakcj  odnotowali my fakt wype nienia  
przez trzy osoby deklaracji z akcesem wst pienia 
do  Stowarzyszenia,  i  tym  samym,  nasze  Ko o  po-
wi kszy o si  o dwie panie z Lidzbarka-
Warmi skiego i jednego koleg  emeryta z Dobrego 
Miasta. 
Serdecznie witamy Ich 
w naszym gronie. 
Wspania  zabaw  
udokumentowali my 
na poni ej prezento-
wanych fotografiach. 

Sezon czas zacz ! 

Lucjan  
Fiedorowicz 
Prezes Ko a SEiRP 
w  L i dzb ar k u  
Warm. 

Autor (foto obok) jest wicepreze-
sem  ZW  SEiRP  w  Olsztynie  i  to  
On zapocz tkowa , rok temu, 
ankietow  ocen  rocznej dzia-
alno ci Kó  Terenowych na 

podstawie wype nionych przez 
ich Prezesów Ankiet. Znaczenia 
tego rodzaju bada  ankieto-
wych dla dalszych prac ZW jest 
znaczna i tym bardziej jej war-
to  wzrasta, je eli poparta jest 
merytorycznym przygotowaniem 
jej autora. 

Jerzy K. Kowalewicz 



 

 

Publikowane powy ej pismo autorstwa Przewod-
nicz cego Komisji Socjalnej, Alojzego B dow-
skiego, zosta o przedstawione na posiedzeniu Za-
rz du Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie w dn. 28 
kwietnia 2012 r. Warto zwróci  uwag  Pa stwa 
na zawarte w tej wyk adni przepisów mo liwo ci 
uzyskania refundacji kosztów wypoczynku i re-
kreacji w o rodkach wczasowych prowadzonych 
przez  Nasze  Terenowe  Ko a  SEiRP,  nie  tylko  na  

podstawie „faktur” ale tak e na wystawione przez 
nie „rachunki”. 
Za wysi ek w ony w uzyskanie opinii prawnej 
KWP  w  Olsztynie,  Kol.  Alojzemu  B dowskiemu  
Zarz d Wojewódzki SEiRP w Olsztynie serdecznie 
dzi kuje! 

Prezes ZW SEiRP w Olsztynie  
Jerzy K. Kowalewicz 
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Komunikat:  
 

(do wiadomo ci wszystkich emerytów i rencistów Policyjnych, najbli szych cz onków ich rodzin, policjantów oraz 
cz onków Federacji Stowarzyszenia S b Mundurowych RP) 

 
Zarz d G ówny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych  

serdecznie zaprasza Panie i Panów na  

I Mistrzostwa Polski Emerytów i Rencistów Policyjnych  
w bryd u sportowym,  

które odb  si  w Olsztynie w dniu 30 czerwca 2012 roku w Hali Widowiskowo-Sportowej URANIA (Aleja Józe-
fa Klemensa Pi sudskiego 44).  

Powy sze Mistrzostwa rozegrane zostan  w czasie (w ramach) 9. Olszty skiego Kongresu Bryd owego w Olsztynie. 
 

Bli szych i szczegó owych informacji udzielaj  Prezesi Kó  i Zarz dów Wojewódzkich SEiRP. 
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W rod , 23 maja 2012 r., w warszawskiej siedzibie informatycznej firmy „Infopol NET”, prowadz cy 
strony  internetowe  Zarz dów:  G ównego  i  Wojewódzkich  SEiRP,  kol.:  Gra yna  Karcz,  Jerzy  K.  Kowale-
wicz,  Zdzis aw  Bartula,  Edward  Lesiewicz  i  Adam  Szyszko,  zapoznali  si  szczegó owo  z  programem  
„Meander”. Program ten, produkt firmy „Infopol NET” i jego dzia anie zaprezentowa  informatyk Pan Pa-
we  Szwach. Skutki szkolenia poznacie, zapewne, Pa stwo, po jako ci i wygl dzie wytworzonych przez 
uczestników szkolenia stron w sieci. 
 

Na foto poni ej: W drodze na szkolenie. Pan Pawe  Szwach w trakcie prezentacji. 

Szkolenie w Infopol NET 
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W  Sali Posiedze  Oddzia ów Prewencji w Olszty-
nie odby o si  pierwsze w tym roku zebranie 

Ko a Olszty skiego SEiRP. 
Obrady  prowadzi  Prezes  Ko a  kol  Benedykt  Win-
cenciuk  
Ko o licz ce 134 cz onków jest pod wzgl dem liczeb-
no ci trzecim na Warmii i Mazurach. W minionym 
roku,z ró nych przyczyn ilo  cz onków zmniejszy a 
si  o siedmiu, a przyby o pi ciu „nowych”. Wypada 
doda , e w zebraniu wzi o udzia  dwoje, przyj -
tych ju  w tym roku, nowych cz onków. Ko o bardzo 
liczy na ich aktywn  dzia alno  w Stowarzyszeniu. 
Sprawozdanie finansowe wykaza o, e aktualnie na 
koncie Ko a znajduje si  2348 z  po uregulowaniu 
wszystkich wierzytelno ci (odprowadzenia cz ci 
sk adek do ZW, refundacji zakupów materia ów biu-
rowych, zniczy i wie ców okoliczno ciowych). 
Komisja Rewizyjna Ko a kontrolowa a jego dzia al-
no  z czego sprawozdanie, w trakcie zebrania, z o-

 przewodnicz cy Komisji Jan B czek (foto na dole 
po lewej) dobrze oceniaj c dzia alno  Ko a. 

W  dyskusji podkre lono konieczno  organizo-
wania spotka  integracyjnych i wycieczek. 

Zaproponowano te  konieczno  zmiany filozofii 
wycieczek z turystyczno-krajoznawczych - wymaga-

cych wi kszej sprawno ci fizycznej, na rzecz tur-
nusów sanatoryjno - wypoczynkowych. Zabieraj cy 

os  w  tej  sprawie  argumentowali,  e  obie  formy  
wycieczek s  interesuj ce lecz przydatne dla odpo-
wiednich zdrowotnie i wytrzyma ciowo osób. 
„Jedna wycieczka nie powinna wyklucza  organizo-
wania  drugiej”.  Przy  okazji  podano przyk ady Kó  z  
sukcesem, przy „pe nej obsadzie” ch tnych organi-
zuj cych wycieczki sanatoryjno-wypoczynkowe 
(Ko o w I awie) i turystyczno-krajoznawczych (Ko o 
w Nidzicy). 

K ol. Julian Czajka (na  foto.  u  do u  po  prawej  z  
Prezesem Benedyktem Wincenciukiem) obszer-

nie zapozna  zebranych ze stanem prawnym skarg i 
odwo  w sprawie zmniejszenie emerytur funkcjo-
nariuszom s b specjalnych (Ustawa z 23 stycznia 
2009 r.). Na stronie 11 podajemy adres, telefon i e-
mail do Biura Obs ugi Interesantów S du Okr go-
wego w Warszawie. 
Zebranie wyrazi o aprobat  dla dzia alno ci Zarz du 
Ko a, zw aszcza, e praktycznie stanowi  go dwie 
osoby: Prezes Benedykt Wincenciuk i skarbnik Le-
szek Manista. Bior c to pod uwag  Zarz d Ko a za-

uguje na wyrazy uznania. 
JKK 

Zebranie Ko a SEiRP w Olsztynie. 
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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. 

Biuro Obs ugi Interesantów 
du Okr gowego w Warszawie 

Aleja Solidarno ci 127 
00-898 Warszawa 
tel. (22)4403171 

Adres e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl 
Pod podanym powy ej adresem mo na uzyska  informacje o procesach w sprawach o zmniej-

szeniu emerytur w ramach tzw. Ustawy Deubekizacyjnej z 23 stycznia 2009 r. 

T radycyjna, od wielu wielu lat, Majówka 
Bartoszycka, tamtejszego Ko a SEiRP, 

tym razem odby a si  w ydowie. A dok ad-
niej w „Kotlinie” Ko a My liwskiego „Szarak”. 
Jak wida  na zdj ciach (tych nie opubliko-
wanych jeszcze wyra niej) spotkanie by o 
udane, a obecni mieli doskona  przek sk  
(foto obok). 
Wymuszona przez okoliczno ci niezale ne,  
nieobecno  w „Kotlinie” przedstawiciela Za-
rz du Wojewódzkiego, tym bardziej jest dla 
niego przykra, im wi cej smakowito ci wida  
na zdj ciach. 
Jak dot d Ko o w Bartoszycach jest jednym z 
niewielu (jeszcze Lidzbark Warm. otwiera 
sezon w maju), które tradycyjnie spotyka si  
w  maju  w  le nych  ost pach  nie  bacz c  na  
komary i zagro enie zab dzenia w drodze do 
domu. 

Z informacji od Prezesa Ko a JKK. 

Majówka w „Kotlinie” 
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