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JKK

Zaproszenie do Jaonki.

Zdarzy o si w czerwcu.

R

eforma emerytur mundurowych (podpisana przez prezydenta RP Bronis awa Komorowskiego 6 czerwca 2012 r.) zak ada,
e wst puj cy do s by od 2013
r.
nierze zawodowi oraz funkcjonariusze dziesi ciu formacji (m.in.
policji), uprawnienia do emerytury
nab
po osi gni ciu 55 roku
ycia i odbyciu 25 lat s by. Jest
to istotna zmiana, bowiem dotychczas obowi zuj ce przepisy pozwala y uzyska uprawnienia do emerytury po 15 latach s by
Reforma emerytur mundurowych
obejmie
nierzy zawodowych
oraz funkcjonariuszy nast puj cych formacji: policji, Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rz du, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Pa stwowej Stra y Po arnej, S by Kontrwywiadu Wojskowego, Stra y Granicznej, S by
Wi ziennej.
Emerytury mundurowe w dalszym
ci gu maj by wyp acane z buetu pa stwa. Wysoko
wiadczenia wyp acana b dzie na podstawie
redniego wynagrodzenia
pobieranego przez uprawnionego
z 10 kolejnych, wybranych lat,
wliczaj c dodatki i nagrody roczne.
P o odby c iu 25 la t s
by, mundurowi b
mogli otrzyma wiadczenie w wysoko ci 60%
podstawy jej wymiaru. Co roku
warto ta ma wzrasta o 3 punkty procentowe. Maksymalna emerytura w przypadku s b mundurowych wynie mo e 75% pensji.
Zwi zkowcy z NSZZ Policjantów
zapowiedzieli zaskar enie tej ustawy do Trybuna u Konstytucyjnego
i zbadanie jej zgodno ci z Konstytucj RP.

M

odyfikacja wiadcze emerytalnych wprowadzona w
drodze ustawy obowi zuj cej z mowsteczn nie narusza praw cz owieka – uzna Europejski Trybuna
Praw Cz owieka w wyroku z 19
czerwca br. Skarga rozpatrzona przez
ETPC wp yn a wprawdzie z Gruzji,
ale jej uzasadnienie: „Ustawodawca
mo e regulowa kwestie zwi zane z
wyp at
wiadcze emerytalnych w
drodze przepisów ustawowych, które
znajduj zastosowanie tak e w stosunku do osób ju pobieraj cych takie
wiadczenia, zmieniaj c tym samym
wcze niej ustalone zasady ich wyp aty. Zmiany takie musz by jednak e
proporcjonalne i musz realizowa
uzasadniony prawnie cel.” - mo e
by zastosowane do sytuacji w Polsce. (Wi cej na: http://www.lex.pl/czytaj//artykul/str asburg-wsteczne-zmiany- wemeryturach-nie-naruszaja-konwencji

P

rezydium Zarz du Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie podo uchwa y, o zmianie osobowym
jej sk adu. Anna Czerniawska,
pe ni ca dotychczas funkcj
skarbnika ZW zgodzi a si przyj
obowi zki wiceprezesa ZW nadzoruj cego gospodark
finansami
Zarz du i Kó Terenowych SEiRP.
Skarbnikiem ZW zosta a, przyj ta
na cz onka wspieraj cego do Ko a
SEiRP w Olsztynie, z pocz tkiem
czerwca, kol. Maria Kowalewicz, z
wykszta cenia i zawodu ksi gowa.

E

pizodyczna, maj ca dzia
przez rok 2012, ustawa o
kwotowej - zamiast procentowej rewaloryzacji emerytur i rent
(tak e mundurowych), jej konstytucyjno
lub nie, czeka na rozstrzygni cie w Trybunale Konstytucyjnym. Póki co posiedzenie TK
w tej sprawie nie jest uj te planie
wokand tego gremium. Do mementu wydania orzeczenia w tej
sprawie wszelkie s dowe rozstrzygni cia skarg tam kierowanych s
wstrzymane. Jednym s owem naley czeka na wynik posiedzenia TK
i jego orzeczeniem kierowa w podejmowaniu decyzji o zaskar eniu
skutków dzia anie tej ustawy.

Str. Nr 2

Fakt przej cia przez kol. Mari
finansów Zarz du Wojewódzkiego
wietni swoj obecno ci Prezes
Honorowy ZW Lucjan Ko odziejczyk z yczeniami dobrej wspó pracy a tak e osobistym wr czeniem ró y.
Na zdj ciu, na s siedniej szpalcie
obie kole anki wydaj si by zadowolone z obj cia „nowych” dla
nich funkcji. Obydwu Paniom yczymy, by ich praca przynios a

wiele pozytywnych skutków i satysfakcji dla Nich osobi cie i Stowarzyszenia.

K

omendant Wojewódzki Policji
w Olsztynie, pan nadinspektor Józef Gda ski, uczestnicz c w
wiosennym, plenarnym, Posiedzeniu Zarz du Wojewódzkiego SEiRP, zadeklarowa zebranym daleko id
pomoc i wsparcie w ich
dzia alno ci na rzecz integracji
rodowiska policyjnego. Jak powiedzia : „Przecie wszyscy, wczeniej czy pó niej, b dziemy emerytami”.
Nie by a to jedynie s owna deklaracja. Widomym efektem przychylnoci Pana Komendanta jest:
- przed enie na kolejny rok umowy u yczenia u ytkowania O rodka Wczasowo-Rekreacyjnego w
Jab once. O rodkiem tym administruje Zarz d Ko a SEiRP w Nidzicy;
- wydzielenie z zasobów Komendy
Powiatowej Policji w Szczytnie pokoju z przeznaczeniem na biuro
Ko a SEiRP dzia aj cego przy tej
Komendzie. Ko a kierowanego od
niedawne przez prezesa Miros awa
Koguci skiego.
To pierwsze, wyra nie zauwa alne
dowody deklaracji Pana Komendanta z onej w kwietniu tego
roku.
Dzi kuj c za ju i licz c na jeszcze, uwa amy e wspieranie si
powinno by wzajemne. Dlatego
te , za przyzwoleniem Redakcji
„Informatora” KWP w Olsztynie,
pani Bo eny Przyborowskiej publikujemy (str. 3) List –Apel Pana
Komendanta. List dotycz cy tak
wa nej sprawy, jak wspieranie,
Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poleg ych Policjantach”.
ZW SEiRP w Olsztynie zwraca si z
pro
do wszystkich emerytów i
rencistów policyjnych o wsparcie
tego Apelu w mo liwych do spe nienia przez nas, a tam zawartych
aspektach. Pami tajmy e:
„Nie wszystkim z nas uda o si
doczeka emerytur.”.
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STOWARZYSZENIE
EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH
ZARZ D WOJEWÓDZKI
W OLSZTYNIE
10-542 OLSZTYN, ul. D browszczaków 41, Tel. 89 522 56 00

Szanowni Pa stwo Pa stwo,
Czytelnicy „OBI”
Zarz d Wojewódzki
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych
w Olsztynie
i Redakcja „Olszty skiego Biuletynu Informacyjnego”,
z okazji zbli aj cego si

wi ta Policji i jej 91 Rocznicy Powstania

sk ada wszystkim Pa stwu:
emerytom, rencistom policyjnym
i czynnym zawodowo funkcjonariuszom Policji,
ich rodzinom i sympatykom,
Czytelnikom Naszego Miesi cznika,
a tak e sympatykom Stowarzyszenia
i osobom wspieraj cym dzia alno SEiRP,
yczenia:
Wszelkiej pomy lno ci.
yczymy tym, którzy ju „swoje” odpracowali, jak najd szego okresu bycia emerytem, rado ci z towarzyszenia sukcesom zawodowym i pomy lno ci rodzinnych dzieci, wnuków i prawnuków.
A tym, z Czytelników, którzy jeszcze pracuj zawodowo, by
ich praca by a równie satysfakcjonuj ca, ceniona, porz dnie
op acana i tyle, na ile to mo liwe, bezpieczna.
Prezes
Zarz du Wojewódzkiego SEiRP
w Olsztynie
Jerzy K. Kowalewicz
Olsztyn, 1 lipca 2012 r.
Str. nr 4
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W

skrócie najwa niejszych zdarze miesi ca wspomnia em ju dosy enigmatycznie
o dokonaniach Skarbnika ZW SEiRP w Olsztynie, Anny Czerniawskiej. Gwoli kronikarskiej
rzetelno ci dodam jeszcze, e popularna Ania
prowadz c przez 15 lat finanse ZW robi a to doskonale z surow dok adno ci wymagaj c dope nienia wszystkich, wymaganych przepisami,
formalno ci przy wydatkowaniu rodków jej pieczy powierzonych.
Pi tna cie lat, to tyle lat ile istniej struktury
Stowarzyszenia na Warmii i Mazurach. Tak jak
Karola Kuflowskiego i Lucjana Ko odziejczyka
nazywamy „ojcami za ycielami” SEiRP, tak Ani
nale y ten szacowny tytu przyzna i nazwa
„matk za ycielk ” - bo skoro s „ojcowie”…
Dzia alno Ani, wielokrotnie kontrolowana przez
ówn Komisj Rewizyjn , zosta a bardzo dobrze oceniona i doceniona. Tego dowodem niech
przyznane jej odznaczenia:
- Odznaka „Za Zas ugi dla SEiRP z Dyplomem”
- Odznaka „Za Wybitne Osi gni cia dla SEiRP”
- Medal „XX-Lecia SEiRP”
W najbli szym czasie Zarz d Wojewódzki wyst pi
z wnioskiem do Zarz du G ównego SEiRP o nadanie
kol.
Annie
Czerniawskiej
tytu u
„Honorowego Skarbnika ZW SEiRP w Olsztynie” i
o wpisanie jej do „Honorowej Ksi gi Zas onych
dla SEiRP”.
Z okazji „przej cia” Ani na inne, bardziej honorowe stanowisko, wiceprezesa ZW przy kawie i
ciastkach wr czono jej prezent: komplet fili anek
z japo skiej porcelany wraz z listem upami tniacym ten uroczysty moment. By y kwiaty, yczenia wszelkiej pomy lno ci, u ciski i wiele u miechów.
Wszystkiego dobrego Aniu!
JKK

str. nr. 5
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I Mistrzostwa Polski Emerytów i Rencistów Policyjnych
w Bryd u Sportowym

Celem zawodów jest popularyzacja bryd a sportowego oraz integracja i podtrzymywanie wi zi rodowiska
Uczestnicy” emeryci i renci ci Policji, najbli si cz onkowie ich rodzin, policjanci, cz onkowie Federacji Stowarzyszenia S b Mundurowych RP, (po uprzednim zg oszeniu udzia u u organizatora Mistrzostw), dla których przewidziano nagrody ufundowane przez Prezesa ZG Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.
Regulamin sportowy zawodów
I Mistrzostwa Polski Emerytów i Rencistów Policyjnych maj na celu wy onienie mistrzów i medalistów Polski w konkurencji bryd sportowy.
I MPEiRP odb
si w ramach 9. Olszty skiego Kongresu Bryd owego w Olsztynie w dniach 29 czerwca - 1
lipca w Hali Widowiskowo-Sportowej URANIA (Aleja Józefa Klemensa Pi sudskiego 44)
We wszystkich turniejach obowi zuj przepisy Mi dzynarodowego Prawa Bryd owego 2007 oraz regulaminy:
zawodów PZBS, 9. Olszty skiego Kongresu Bryd owego oraz niniejszy regulamin.
Puchary i dyplomy dla najlepszego w punktacji d ugofalowej: cz onka Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, policjanta bryd ysty, cz onka Federacji Stowarzyszenia S b Mundurowych RP FSSM.

R

ozgrywki sobotnich, I Mistrzostw Emerytów i Rencistów Policyjnych, odby y si jako turniej towarzysz cy III Kongresowemu Turniejowi Par na maksy, trwa y przez ca y, bez ma a, dzie , z przerw
na obiad. W rozgrywkach Turnieju wzi y udzia 124 pary, co niemal ca kowicie wype ni o, niema przecie
powierzchni Hali Widowiskowo-Sportowej „Urania” w Olsztynie. Wi cej o uczestnikach Turnieju, zaj tych
przez nich miejscach mo na znale
na stronach Polskiego Zwi zku Bryd a Sportowego: http://
www.pzbs.pl/
Poni ej podajemy klasyfikacj ko cow rywalizacji 5 par bryd owych w I Mistrzostw Emerytów i Rencistów Policyjnych Pary te w turnieju Kongresowym zaj y odpowiednio: 71, 91, 100, 115, 117 miejsce.

Obs ug prasow Turniejowi zapewnili Maria i Jerzy K. Kowalewicz

str. nr. 6
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Turniej w obiektywie.
Otwarcia I Mistrzostw EiRP dokona Prezes ZG SEiRP, kol. Henryk Borowi ski
w towarzystwie pani wiceprezydent Olsztyna, pani Haliny ZaborowskiejBoruch, i przedstawicielki Urz du Marsza kowskiego.
W turniej wzi a tak e udzia pani Renata Dancewicz (para z Iwon Czajk ).
Na kolejnych zdj ciach poni ej: Leszek Biega ski - oprócz udzia u w rozgrywkach wykona tak e cz
biurokratyczn udzia u SEiRP w turnieju, Lucjan
Ko odziejczyk, Janusz Borowi ski i Henryk Borowi ski.
Niektóre Kole anki (Barbara Szyd owska i Maria Kowalewicz) jeszcze przed
rozpocz ciem gier turniejowych przymierza y si do swojego wygl du z medalami za zaj cie pierwszych miejsc.
Pierwszy turniej, pierwsze koty za p oty! Ufamy, e b
i kolejne w miejscach
tak samo atrakcyjnych, jak Stolica Warmii i Mazur.
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Spotkanie w nadmorskim kurorcie.

M

gowskie i k trzy skie Ko a SEiRP, wspólnie
zorganizowa y wycieczk autokarow do nadmorskiej miejscowo ci Dar ówek. Wzi li w niej udzia
cz onkowie Kó i cz onkowie ich Rodzin. Miejscem
zakwaterowania 43 osób by O rodek ProfilaktycznoZdrowotny „Piramida I”

Przyjedzie…? Oczekiwanie na autokar.

Dar ówek z okna samolotu.

Uczestnicy wycieczki podczas pobytu korzystali z
zabiegów rehabilitacyjnych, basenu, si owni oraz
spacerów brzegami Ba tyku, przy ca kiem, wietrznej
pogodzie. Organizowane by y jednodniowe wycieczki
wyjazdowe na zwiedzanie zabytków Dar owa, ogrodów kwiatowych w Dobrzycy.
Harmonogram pobytu by bardzo napi ty. Uda o si
jeszcze zorganizowa przeja
tramwajem po kanale portowym i rzek Wieprz. Ostatniego dnia pobytu odbyli my godzinny rejs statkiem „pirackim” po
Ba tyku.
W czasie turnusu wycieczkowego odby y si dwa wieczorki integruj ce przy muzyce z okresu m odo ci
uczestników i wspó czesnej, przy suto zastawionych
sto ach z doskona ym „jad em”. Spotkania te, jak i
ca a wycieczka pozwoli y na zrelaksowania si i
wzmocnienie nieco naszych si . Jednym s owem,
wszyscy uczestnicy byli zadowoleni, z zorganizowanych rozrywek.
Obs uga O rodka, z Panem Kierownikiem na czele, a
tak e panie pracuj ce w sto ówce zas uguj na uznanie i szacunek za mi e i serdeczne przyj cie nas oraz
bardzo dobre wy ywienie.
Na spotkaniu po egnalnym organizatorom wycieczki
zosta y wr czone, od wszystkich uczestników, upominki rzeczowe, a tak e przekazano pi knie wyrazy
uznania. Podzi kowania przekazano tak e personelowi o rodka i sto ówki, którym równie wr czono upominki rzeczowe.
dz , e wszyscy cz onkowie-uczestnicy naszej wycieczki wrócili zadowoleni, odpr eni, wolni - przez
pewien czas - od rodzinnych trudów emeryckiego
ycia. Wszystkim nam naprawd by o to potrzebne i
szkoda, e trwa o to tak krótko.
Ma te pewne, mo na rzec: zasadnicze znaczenie,
fakt zbli enia si , lepszego poznania si policyjnych
rodowisk dwóch, s siaduj cych ze sob , Kó SEiRP.
I trzeba przyzna , e rokuje to nadziej na dalsz ,
coraz lepsz wspó prac .
I o to zasadniczo, chodzi!
Prezes Zarz du Ko a SEiRP w K trzynie
Stanis aw ach.

str. nr 8

Autokar oczywi cie przyjecha i w Dar ówku wozi
nas na wycieczki po okolicy.

Zwiedzili my Dar owo. To zdj cie zosta a zrobione
przed dar owskim Ratuszem.

By a okazja do uhonorowania jubilatów bior cych
udzia w wycieczce.
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Spotkanie w nadmorskim kurorcie. cd.

Wieczorek taneczny. Wszystkie pary ta cz !

Uroczyste i serdeczne po egnanie personelu O rodka
„Piramida I”

Jeden dzie

w Warszawie.

Zwiedzamy Plac Zamkowy i Stare Miasto

Prezes Eugeniusz Talaronek u stóp kolumny Króla
Zygmunta na Placu Zamkowym.

W cieniu kamieniczek Starego Miasta przewodnik
opowiada nam o ich historii.

T

radycj Ko a SEiRP w E ku sta o si organizowanie jednodniowych wycieczek autokarowych, nawet kilku w ci gu sezonu. Tym razem wybrano si na zwiedzanie Warszawy. atwo powiedzie : „zwiedzanie
Warszawy w jeden dzie ”, trudno ci z wyborem, co zwiedzi , zaczynaj si tu po takim powiedzeniu. Co
wybra ? Co pomin , a co zostawi na nast pny raz?
I tak, 20 maja 2012 r, po zastanowieniu si i trudnych decyzjach wyboru, zdecydowali my
si na zwiedzenie: Starego Miasta i Placu Zamkowego, Muzeum Powstania Warszawskiego,
Muzeum Wojska Polskiego, Pa acu Kultury, azienek, Stadionu Narodowego!
Du o tego by o jak na jeden dzie . Ale przy zachowaniu pewnej dyscypliny i trzymaniu si
harmonogramu uda o si , chocia bardzo powierzchownie. Przecie ka de ze zwiedzanych
miejsc i obiektów wymaga o by kilku dni na zapoznanie si z nimi.
Prezes Ko a SEiRP w E ku, Eugeniusz Talaronek.
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Jak co roku o tej porze...
rodek „Arka”

10

Kolejny ju raz, kolejny ju rok cz onkowie Ko a SEiRP z
awy udali si na turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy do
rodka w Jaros awcu. Tym razem przebywali tam w
dniach 12 - 25 maja 2012 roku.
W turnusie uczestniczy o 27 osób cz onków Ko a i ich rodziny.
Podczas pobytu, uczestnicy poddali si zabiegom rehabilitacyjnym (po 32 zabiegi na uczestnika). Ponadto, zwiedzili
pe ne zabytków Dar owo i Dar ówek. Z Dar ówka wycieczkowicze wyp yn li w krótki rejs po wodach Morza Ba tyckiego.
Godn pokre lenia jest jako opieki medycznej, zaj kulturalno sportowych. Na bardzo dobrym poziomie, wg zgodnej oceny uczestników by o wy ywienie i warunki mieszkalne.
Mo emy wi c z ca odpowiedzialno ci poleci „Ark ” innym cz onkom SEiRP.
Z okazji naszego tutaj pobytu wydano specjaln pocztówk
z nasz grup ( u góry strony).
Józef Toczyd owski, Prezes Ko a SEiRP w I awie
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Zawody w dkarskie w Elbl gu
17 czerwca 2012 roku odby y si , jak corocznie zawody w dkarskie o Puchar SEiRP Ko o w Elbl gu. Zawody
odby y si w miejscowo ci Bielnik nad Kana em Jagiello skim.
Kana czy rzek Elbl g z Nogatem – odnog Wis y, powsta w 1495 roku.
Zawody by y po czone z piknikiem przy grillu, w którym wzi o udzia 30 osób w tym zawodników by o 10.
Najlepszymi w dkarzami zostali:
1 miejsce: Micha Mironiuk – Puchar Prezesa Ko a za ilo z owionych ryb;
2 miejsce: Bogus aw Gozdowski – Puchar oraz statuetk za inna ryba;
3 miejsce: Stanis aw Sochacki – Puchar oraz statuetka za p .
Ponadto statuetkami wyró niono:
Witolda Pawlika za leszcza i ukasza Jankowskiego za okonia.
Karol Wyszy ski

Uwaga!

Uwaga!

Zarz d Ko a SEiRP w Olsztynie zaprasza wszystkich ch tnych we wrze niu 2012 r., do
udzia u w 7 dniowej wycieczce turystyczno-krajoznawczej do

Kotliny K odzkiej

Wycieczk organizuje i b dzie jej kierownikiem Prezes Ko a SEiRP w Olsztynie

Kol. Benedykt Wincenciuk
Warunkiem, pod którym wycieczka dojdzie do skutku, jest zg oszenie si co najmniej 40 osób
ch tnych do wzi cia w niej udzia u. Przybli ony koszt wycieczki: 1000 z od osoby - emerytom i
rencistom uprawnionym koszt ten zostanie cz ciowo zrefundowany wg obowi zuj cych stawek.
Zg oszenia do udzia u w wycieczce prosz sk ada w biurze SEiRP telefonicznie i elektronicznie
na numery i adres podany w stopce OBI.
Bli szych informacji udziela organizator wycieczki, tel. nr: 607857775
Kol. Eugeniuszowi Jagie owiczowi,
doradcy ZW SERP w Olsztynie, powierzono funkcj pe nomocnika ZW ds. poradnictwa prawnoprocesowo-informacyjnego, dotycz cego przypadków zmniejszenia emerytur funkcjonariuszom
b specjalnych.
Kontakt i terminy kontaktów podano w stopce OBI.
Dane do faktur /wzór/
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH
ZARZ D KO A W OLSZTYNIE
10-542 OLSZTYN, UL. D BROWSZCZAKÓW 41
NIP: 8512442679
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
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Zapraszamy!

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, Ko o w Nidzicy,
Zaprasza, w czerwcu, lipcu i sierpniu, na wypoczynek nad Omulew,
do miejscowo ci Jab onka k/Nidzicy.

Nasz adres:

13-100 Jab onka, gm. Nidzica
tel. 606334235

W o rodku, którym Ko o SEiRP administruje, oferujemy 21 miejsc noclegowych i plac kempingowy z
pe
infrastruktur mediów: energia elektryczna, woda.
Z miejsc noclegowych mo na korzysta w trzech domkach drewnianych i murowanym budynku.
rodek dysponuje ódkami wios owymi, a nie opodal (500m) znajduje si wypo yczalnia sprz tu
wodnego. Vis a vis znajduje si sklep spo ywczy i restauracja. W wody jeziora Omulew prowadzi 20
metrowy pomost, a sam Omulew oferuje doskona e owiska ryb mazurskich, których smak nie ma
sobie równych.
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