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Zima cieszy się radośnie:
Że już wiosna, że nadeszła, że już trawa rośnie…!
Ta przewrotna radość zimy zwykle się przydarza,
Gdy czekanie na wiew wiosny ciągle się wydłuża
Nawet szpaczych treli w gęstwinie nie słychać,
A zajączek Wielkanocny chciałby już pobrykać.

rochę zimowo,
trochę wiosennie, a z całą
pewnością rzeczowo o przejawach działalności
SEiRP na Warmii
i Mazurach.
Jako temat wydania marcowego
proponujemy
dyskusję o projekcie zmian w
naszej gospodarce finansowej.
Projekcie kol.
Czesława Okrasy,
który to projekt
może być podstawą do zmian uregulowań zawartych w Statucie
SEiRP na przyszłorocznym Walnym Zjeździe. Są
już pierwsze komentarze, czekamy na kolejne.
Redakcja
JKK

Redakcja Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego
z okazji wiosennych Świąt Wielkanocnych
życzy Wszystkim Państwu Czytelnikom
wielu zdrowych, szczęśliwych i radosnych dni.
I… niech ta wiosna wreszcie przybędzie.
Ernest Bryl
Wielkanocne porządki
Wielkanocne porządki trzeba zaczynać
Od piwnicy ponoć. Dawno nie byliśmy
A tam może prawdziwa przyczyna:
-Pucujemy dom a nie jest czysty…
Piwnice – po wierzchu. Bo nikt nie
wymaga
W naszym mieście żeby głębiej coś
pamiętać
Chociaż na zasypanych piętrach
stoją fundamenta
Warszawy. O tym gdzie idą korzenie
Kanałów – lepiej nie myśleć. Myślenie
Jak zmora może się ziścić
Więc, skończyliśmy czyścić
Najpłytsze piwnice
Nie grożą niczym
No, może zawstydzeniem za to zagracenie:
Coś kupiliśmy kiedyś pono
w dobrej cenie
Było zdrowo i miło a jakoś przegniło
Ale mówiąc szczerze aż trudno
uwierzyć
Jak łatwo się sczyściło
Najpierw to co piwniczne
i suterenowe
Potem łóżkowe, powszednie, kuchenne
Są też wypucowane miejsca niecodzienne
Jak na przykład sumienie – sumiennie
Gorzej z przemienieniem. Kto się
zmienił?
Choć użyliśmy środków najmodniejszych
Do zabicia smrodu – smród się nie
umniejszył
Wielkanocne porządki znowu nie
gotowe
Kto da radę zaczynać od nowa?

Taką samą szynkę wystali
I tak samo nie pytają co dalej
Bo się dosyć złego napytali
Chrzan nas piecze. To płaczemy.
Oni
Także płaczą nad swoim chrzanem
Może chociaż pokiwamy do nich
No i po co. Wszystko takie same
Wszystko skryte. Choć wszystko
widać
I usłyszysz zza cienkiej ściany
Nie zobaczysz kto jest krzyżowany
A kto głupio na mękę go wydał
Wymyj żono okna. Popatrzymy
W swoje twarze – z mieszkania
w mieszkanie
Może chrzanem się zadławimy
Zapłaczemy o zmartwychwstanie

Niby baśń, że idziemy wciąż Jego
śladami.

Wielu już umie chodzić
po jeziorze?
Wielu już umie chodzić po jeziorze
starym
I nie ma tajemnicy dla nich Genezaret
Żadnej głębi niestety
A więc piruety
Wyczyniają
I opadają
I skaczą w niebo potrójnym łamańcem
Jezioro stwardniało. Więc powszechne tańce
Nie zostawią na fali najmniejszego
znaku
Kuszenia
Jest plastikowo. Tak w sam raz
Po śladach Jego szedł Zły. Przeina- dla ludu
czał
A ludzie nieszczęśliwi. Ciągle praŚlad delikatnie. Wcale nie zacierał gną cudu
Pogłębiał raczej
Chcą iść po nieznanej głębinie
Aby nie uwierał
I wierzyć
Nawet kamyk gdy ruszymy tym
Tonąć
śladem
I krzyczeć
Niech idą lekko, kwieciście groma- Jako Piotr – że ginie
dy
Jeśli nie ma głębiny
Niech drogę miękkiej pieśni poroKażdy jest nijaki
sną lewady
A chciałby być inny
Może trochę trujące
Swoim imieniem nazwany
Lecz wydmy gorące
Kiedy mu rękę podano
Na których Boży ślad był odciśnię- Więc czekają na znaki
ty
Trudne są, żmudne
Opis fresku z Padwy
Znak już rozmazany
Judasz całuje Mistrza tak żarliwie
A może wcale ten znak nie był da- Że nie do oderwania
ny
Usta do ust
A może wcale nie tam droga święta Prawdziwie fałszywie
Bo dokąd?
I tak zostanie
Na wędrówki ludziom są oddane
Będzie zasłaniał
Proste ścieżki
Swym ciemnym ukochaniem
Omińmy pustynie przeklęte
Oślinionego
A nawet jeśli. Po co się w nie nuZanim zabójcy dopadną swego
rzać?
Wybije godzina wydania
Ślady pewno zasypały burze
Zresztą On był na chwilę
w pustyni lecz wrócił
Wiersz o przedwielkanocy
I trzeba szukać Go w kwiecistych
Wymyj żono okna na Wielkanoc
krajach
Obejrzymy dokładniej to samo
I w lepszą stronę drogę odwrócić
W innych domach za czystymi szy- -A może nie wędrujmy. Tu się zobami
staje
Siedzą ludzie dokładnie tak sami
Śpi i śni…
Takie same jajka malowali
Ciemny obłok uniósł się nad nami,
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Projekt

Uchwała nr xx/2013
Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych
z dnia xx kwietnia 2013 r.
w sprawie: zmiany uchwał Nr NR: 14/2011 ZG SEiRP z dnia 21.06.2011 r. i 15/2012 z dnia 13 października 2012
r. oraz uchylenia uchwały Nr 24/2012 ZG SEiRP z dnia 21 grudnia 2013 r.
Na postawie § 29 pkt. 4 i 5 uchwala się co następuje:
§1
W załączniku do uchwały Nr 14/2011 ZG SEiRP z dnia 21.06.2011 r. w sprawie Zasad gospodarki
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych wprowadza się następujące zmiany:

finansowej

W rozdziale III. Obowiązki skarbnika Koła ust. 2 dodaje się pkt f) w brzmieniu:
„f) bezzwłoczne odprowadzenia do Zarządu Wojewódzkiego/ Okręgowego odpisu od zebranych składek, nie później niż w ciągu 30 dni od pobrania.”,
W rozdziale III. Obowiązki skarbnika Zarządu Wojewódzkiego/ Okregowego ust. 3 dodaje się pkt g) w
brzmieniu:
„g) odprowadzenia do Zarządu Głównego należnej części odpisu przekazanego przez koła co kwartał,
nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia kwartału.”
W rozdziale VI. Gospodarowanie w ust. 3 dodaje się pkt a-c) w brzmieniu:
„a) członkowie są obowiązani wnosić składki za okres przynależności do stowarzyszenia do dnia wnoszenia składek / w tym okresy zaległe/,
b) walne zebrania mogą ustalić obowiązek wnoszenia składek za okresy przyszłej przynależności /do
następnego walnego zebrania lub końca roku/,
c) członek może wnieść składki za okres przyszły /nawet do końca następnego roku w przypadku spodziewanej nieobecności na walnym zebraniu/,”
§2
Uchwała ZG SEiRP nr 15/2012 z dnia 13 października 2012 r. otrzymuje brzmienie:
„Uchwała nr 15/2012 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych
z dnia 13 października 2012 r. w sprawie: podwyższenia składki członkowskiej
Na postawie § 29 ust. 5 Statutu Zarząd Główny SEiRP uchwala co następuje:
§ 1. Wysokość miesięcznej składki członkowskiej od dnia 1 stycznia 2013 roku wynosić będzie 2,50 zł, tzn. 30 zł
rocznie.
§ 2. 1. Ustala się wielkość łącznego odpisu na rzecz Zarządu Wojewódzkiego/ Okręgowego i Zarządu Głównego
w wysokości 50 %. dochodów kół ze składek członkowskich.
2. Ustala się wielkość udziału Zarządu Wojewódzkiego/ Okręgowego na 70 % i Zarządu Głównego na 30 %
przekazanego przez koła odpisu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.”„
§3
Uchyla się uchwałę Nr 24/2012 ZG SEiRP z dnia 21 grudnia 2013 r. w sprawie: sprawozdawczości i składek
członkowskich
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz ZG SEiRP
Zdzisław Bartula
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Prezes ZG SEiRP
Henryk Borowiński
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Zarząd Wojewódzki SEiRP poddaje pod dyskusję projekt uchwały (pełny tekst na poprzedniej stronie) w sprawie zmian w gospodarce finansowej Stowarzyszenia. Zanim podejmiemy decyzję o poparciu lub nie - zresztą nie wiemy, czy ów projekt będzie głosowany, powyższej uchwały, pragniemy poznać Państwa opinie. Projekt uchwały jest, naszym
zdaniem, prawniczo i urzędniczo skonstruowany bardzo dobrze, wg wszelkich zasad,
chociaż nie bardzo przystaje do „stowarzyszeniowych obyczajów” gospodarki finansowej
prowadzonej w sposób ułatwiający jej wykonywanie przy jak najmniejszych kosztach,
tzn. składki z Kół przekazywane są dwa razy do roku (Walne Zebrania), a nawet okazyjnie
(wyjazd członka Koła do miasta-siedziby ZW/ZO z innych powodów) przekazanie składek
bez udziału banków (zmniejszenie kosztów). Z tych to względów można mieć obawy, że
ewentualne przyjęcie tej uchwały, będzie zapisem rygorów, które pozostaną tylko na papierze, będą martwe.

Wprowadzenie do tematu.
kol. Czesława Okrasy,
autora projektu uchwały.
Drogi Jerzy!
W związku z przesłaniem mi przez R. Łubińskiego
Twojej oceny „uwag do uzasadnienia pkt 4 wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej zawartego w
aneksie z dnia 21.01.2013 r., do protokołu z dnia
11.12.2012 r.” jestem zmuszony zabrać głos w
przedmiotowej sprawie.
acznę od tego, że przekazane przez Ryszarda
uwagi zostały przyjęte przez Prezydium ZW na
posiedzeniu w dniu 22.02.2013 r. i jednogłośnie zaakceptowane przez Zarząd Wojewódzki na posiedzeniu w dniu 4.03.2013 r.
Pragnę podkreślić, że nie zawierają one żadnych pejoratywnych sformułowań a jedynie jednoznaczną
ocenę sytuacji, ze zrozumiałych przyczyn skrótową, z
przytoczeniem wydawałoby się najbardziej wyrazistych jednoznacznych argumentów.
Faktycznie na końcu tych uwag zawarto sformułowania dotyczące oceny przyczyn zaistniałej sytuacji.
Subiektywność oceny tych przyczyn nie wynikała z
chęci skorzystania z zawartego w § 20 ust. 1 pkt, 5
statutu prawa (cytuję „ poddawać krytyce działalność
wszelkich władz stowarzyszenia i poszczególnych
jego członków”), i miała na celu jedynie przyczynienie
się do pogłębionej analizy treści zgłoszonych uwag.
Jestem głęboko przekonany, że polemika nad wyrywanymi z kontekstu argumentami niczego nie wniesie i tylko całościowe i niezbędnie wnikliwe rozpatrzenie przedmiotowego problemu może wyeliminować powstałe kontrowersje.
Podzielam Twój pogląd o konstytucyjnym charakterze statutu i mocy wiążącej uchwał Zarządu Głównego, jednak z pewnym zastrzeżeniem. Moc wiążąca
uchwał Zarządu Głównego nie dotyczy obszarów
działalności stowarzyszenia, które nie zostały przypisane w statucie do jego kompetencji.
Jednym z aspektów problematyki zapewnienia środków niezbędnych do działalności stowarzyszenia jest
pobór składek i ich podział między podmioty uprawnione, z uwzględnieniem sposobu i terminów ich
przekazywania. Ma to o tyle istotne znaczenie, że
pozwała planować podejmowanie przez poszczególne
podmioty przedsięwzięć wymagających nakładów
finansowych.
W tym miejscu rodzi się pytanie o charakter zobowiązań wynikających z obowiązku wnoszenia przez
członków składek członkowskich.
Nie ma najmniejszych wątpliwości, co do tego, że
statut nie nakłada na członków stowarzyszenia obowiązków wnoszenia składek za przyszłe okresy przy-
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należności do stowarzyszenia.
Nie ma najmniejszych wątpliwości, co do tego, że
statut nie upoważnia Zarządu Głównego do wprowadzenia takiego obowiązku a wprowadzając takie obowiązki Zarząd Główny jednoznacznie przekracza swoje kompetencje.
Potrzeba unormowania przepływu środków finansowych pomiędzy kołami, zarządami wojewódzkimi i
Zarządem Głównym, nie uzasadnia podejmowania
przez Zarząd Główny uchwał nieznajdujących umocowania w statucie.
Nie ulega wątpliwości, że problem istnieje, ale sposób
jego rozwiązania wynikający z postanowień Zarządu
Głównego jest niefortunny.
Wydaje się, że przyczyną tej niefortunności są przyjęte błędne założenia, (niekoniecznie znajdujące odzwierciedlenie w uchwałach), które z powodu nieprecyzyjności sformułowań zawartych w uchwałach ZG
umożliwiają zbyt dowolną ich interpretację.
Podstawowym błędem jest przyjęcie założenia, że
podstawą planowania przychodów jest liczba członków pozostających na stanie ewidencyjnym na dzień
31.12. poprzedniego roku.
Stwarza to iluzję osiągnięcia wpływów ze składek a
co za tym idzie z odpisów, w wielkości nieosiągalnej z
bardzo prozaicznych powodów: zgony, rezygnacje
skreślenia.
Drugim błędnym założeniem jest przyjęcie, że członek ma obowiązek wnieść składki za okresy przyszłej
przynależności do stowarzyszenia.
Trzecim błędnym założeniem jest przyznanie sobie
przez Zarząd Główny prawa do nakładania takiego
obowiązku. Nadanie sformułowaniu tego obowiązku
brzmienie zalecenia, nie zmienia faktu jego bezpodstawności i jest przyczynkiem do interpretacji nieznajdujących podstaw w statucie.
Czwartym błędnym założeniem jest przyznanie sobie
przez Zarząd Główny prawa do określania terminów,
przekazywania odpisu. Nadanie sformułowaniu tego
obowiązku brzmienie zalecenia, również nie zmienia
faktu jego bezpodstawności i jest przyczynkiem do
interpretacji nieznajdujących podstaw w statucie.
Przyjęcie powyższych błędnych założeń musi rodzić
pytanie o ich powody i intencje członków Prezydium
Zarządu Głównego, które uznało za słuszne przedłożenie członkom Zarządu Głównego projektu uchwały
opartego o powyższe błędne założenia.
Najprostszym byłoby przyjęcie, że przyczyną tych
błędów metodologicznych jest zwykła nieporadność i
nieumiejętność podejścia do tematu.
Bliższe przyjrzenie się jednak głosom broniącym
przyjęte przez Zarząd Główny rozwiązania, daje podstawy do wnioskowania, że jest to świadome działa-
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nie członków Prezydium Zarządu Głównego na szkodę zarządów kół i zarządów wojewódzkich, zmierzające do przerzucenia na nie ryzyka nieosiągnięcia spodziewanych środków finansowych z powodu zgonów
członków, rezygnacji przez nich z członkostwa lub
skreśleń.
Trudno ocenić czy wszyscy członkowie Zarządu
Głównego podejmując decyzje w tej sprawie mieli
świadomość działania w istocie na szkodę kół i zarządów wojewódzkich. Może tylko dążyli do zapewnienia
środków na działalność Zarządu Głównego pomijając
ewentualne dalsze skutki.
Obojętnie, jakie były motywacje podejmowanych decyzji nie ulega wątpliwości, że odpowiedzialność za
podejmowanie decyzji nieznajdujących podstaw w
statucie członkowie Zarządu Głównego ponoszą solidarnie. Podkreślić należy, że od tej odpowiedzialności
nie zwalnia fakt wstrzymania się od głosu. W rzeczywistości wstrzymanie się od głosu przy świadomości
pozastatutowych działań jest w istocie ich aprobatą i
cichym przyzwoleniem.
To ciche przyzwolenie dotyczy to także roli Głównej
Komisji Rewizyjnej w tej sprawie.
Powyższe wydaje się oczywiste. Pozostaje jednak dalej problem wymagający jednoznacznego rozstrzygnięcia z zachowaniem zdrowego rozsądku i poszanowaniem statutu.
Wydaje się za słuszne przyjęcie następujących
założeń.
1. członkowie są obowiązani wnosić składki za
okres przynależności do stowarzyszenia do dnia wnoszenia składek / w tym okresy zaległe/,
2. walne zebrania mogą ustalić obowiązek wnoszenia składek za okresy przyszłej przynależności /do
następnego walnego zebrania lub końca roku/,
3. członek może wnieść składki za okres przyszły /
nawet do końca następnego roku w przypadku spodziewanej nieobecności na walnym zebraniu/, skarbnik koła jest zobowiązany do bezzwłocznego odprowadzenia do zarządu wojewódzkiego odpisu od zebranych składek, nie później niż w ciągu 30 dni od
pobrania.
skarbnik zarządu wojewódzkiego jest zobowiązany do
odprowadzenia do Zarządu Głównego należnej części
odpisu przekazanego przez, koła co kwartał, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia kwartału.
O ile Zarząd Główny założenia powyższe uznałby za
słuszne to wydaje się, że problem mogłaby załatwić
uchwała Zarządu Głównego, której projekt załączam.
W tym miejscu nie sposób pominąć kolejnej kwestii
powodującej poważne wątpliwości, co do intencji
członków Zarządu Głównego.
chwała nr 15/2012 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych z
dnia 13 października 2012 r. podnosi wysokość
składki członkowskiej, co nie budzi zastrzeżeń. Jednak jednoczesna zmiana proporcji podziału środków
z tego tytułu poddaje w wątpliwość intencje Zarządu
Głównego, gdyż zmienia stosowany od szeregu lat
sposób podziału. Ma to dwa skutki. Pierwszym istotnym skutkiem, choć nie najważniejszym, jest niekorzystny dla zarządów wojewódzkich spadek proporcjonalnego udziału w odpisie na rzecz niewielkiego
wzrostu udziału Zarządu Głównego i w większym
stopniu zarządu koła. Trudno oprzeć się konkluzji,
że zmiana tych proporcji została poczyniona przez
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Zarząd Główny świadomie, w celu uzyskania większej akceptacji członków faktu podniesienia składki
członkowskiej. Jest to przejaw źle pojętej troski o
dochody kół, które mają statutowe kompetencje do
podnoszenia wysokości składek zgodnie ze swoimi
potrzebami. Zasadnicze zastrzeżenie, jakie budzi
zmiana tych proporcji wynika z faktu, że utrudnia
ona w sposób istotny skuteczną działalność skarbników Zarządów wojewódzkich. Przy dotychczasowym
podziale składki, sposób ustalania wysokości odpisu
należnego od koła był w miarę prosty, gdyż skarbnik
wojewódzki mógł w prosty sposób ustalać wysokość
należnego odpisu, który wynosił 50% zebranych
składek, obojętnie czy były zebrane za rok bieżący,
czy za lata poprzednie. Po zmianie tych proporcji
uchwałą nr 15, sprawne egzekwowanie przez skarbników wojewódzkich należnego od kół odpisu poważnie się komplikuje. Wydaje się, że przywrócenie dotychczasowego sposobu podziału składki zasługuje
na należną uwagę Zarządu Głównego. Pozwoliłaby
skarbnikom zarządów wojewódzkich skutecznie i
przy mniejszym nakładzie pracy dbać o sprawne
przekazywanie do Zarządu Głównego należnego odpisu.
Z tego też względu pozwalam sobie w projekcie załączonej uchwał uwzględnić także kwestię sposobu
podziału środków ze składek.
Mam świadomość, że dla niektórych członków Zarządu Głównego przyjęcie przedmiotowych propozycji
może być emocjonalnie trudne, gdyż w istocie stanowią one przyznanie się do podjęcia niezbyt fortunnych decyzji.
Mając na uwadze image Zarządu Głównego byłoby
wskazane rozważenie czy przedłożona propozycja nie
porządkuje w niezbędnym stopniu zaistniałych problemów.
Czesław Okrasa

No i wykrakałem!

W

mojej informacji (strony 6 i 7) o przebiegu naszego
Walnego Zebrania Sprawozdawczego
odbytego w dniu 16.03.2013, w sposób nad wyraz
delikatny przedstawiłem informację z dyskusji na
temat, krótko mówiąc, problemów jakimi zajmuje się
Zarząd Główny SEiRP w ocenie członków naszego
Koła. Na naszym zebraniu mówiono wprost: „Ich
interesują tylko składki i chwalenie się z kim odbyto
spotkania, kogo odznaczono”. Argumenty, że małymi
kroczkami osiągamy z pozoru drobne sukcesy nie
satysfakcjonowały dyskutantów. Przysłowiowym dolaniem oliwy do ognia była otrzymana ostatnio informacja w sprawie Zasad Gospodarki Finansowej Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych o bezzwłocznym odprowadzenia do Zarządu Wojewódzkiego/ Okręgowego odpisu od zebranych składek, nie
później niż w ciągu 30 dni od pobrania” (Rozdziale
III. Obowiązki skarbnika Koła ust. 2 pkt f).
Osobiście zdaję sobie sprawę, że być może wynika to
z faktu obowiązku przestrzegania przepisów finansowych naszego Stowarzyszenia jako Organizacji Pożytku Publicznego, jednak moi Koledzy uważają, że
nie tego oczekują od Zarządu Głównego . Problem
jest innej natury. Do chwili obecnej nie otrzymano
jakichkolwiek wskazówek, informacji, zaleceń, a nawet poleceń i najprościej mówiąc podpowiedzi: Co
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dalej robić abyśmy nie „kurczyli się” ilościowo, abyśmy nie tracili przynajmniej tego co posiadaliśmy do
chwili obecnej, abyśmy wreszcie mogli określić nasze miejsce w gronie ludzi już nie czynnych w szeregach resortu MSW i A, ale jeszcze nie wyrzuconych
na śmietnik historii.
W tym momencie mam wielki dylemat. Przecież kolejny raz zdaję sobie sprawę, że jednak ta oddolna
większość ma rację. Jest to oczywiście oczywiste, że
to czy uzyskane składki zostaną odprowadzone na
czas nie ma większego wpływu na nasze jestestwo
jako Stowarzyszenia. Traktowanie naszych działających społecznie Skarbników jako księgowych firm
obarczonych nakazami, zakazami i innej maści poleceniom jest delikatnie mówiąc nie na czasie. Jak
podpowiadają mi Koledzy, nasi decydenci powinni
przyjrzeć się z boku metodom funkcjonowania syste-

mu finansowego na najniższym szczeblu, na naszym
podwórku. Początek roku kalendarzowego najczęściej
związany jest z opłatami od nieruchomości, rozliczeniami podatkowymi itp. wydatkami. Ten I-szy kwartał jest najtrudniejszy, stąd też nawet ta drobna wydawać by się mogło należność dla niektórych jest w
jakimś stopniu istotna. My potrafimy to zrozumieć i
… zdajemy sobie sprawę, że przesuniecie terminu
opłaty całorocznej składki na późniejszy okres jest w
jakimś stopniu uzasadnione. Jednakże potraktowanie tej kwestii w formie przedstawionej wyżej na podstawie Uchwały ZG … na cóż, najwyżej poddam się
dobrowolnej karze dyscyplinarnej za nie przestrzeganie ustaleń statutowych i mam nadzieję ze nie będzie
to kara chłosty..
Bohdan Makowski s. Władysława
Giżycko dnia 24.03.2013

Koło SEiRP w Giżycko rozliczyło się!

O

dbyło się kolejne Walne Zebranie Sprawozdawcze. Na wstępie, bo chyba takie wrażenie mają
wszyscy organizatorzy tego typu imprez frekwencja
była nie za bardzo ( ok. 39 %). Z tego powodu aby
odbyło się ono zgodnie z założeniami statutowymi po
15 minutach od chwili rozpoczęcia Walnego Zebrania
otwarto kolejne Zebranie, które miało już możliwości
statutowe do podejmowania uchwał. Uchwał tych
było nie za wiele, ale najważniejsza to udzielenie absolutorium obecnemu Zarządowi. W sumie wypadł
on w ocenie członków pozytywnie bowiem kolejna
uchwała zobligowała Zarząd do wytypowania 3 osób
do wyróżnienia przez nasze Naczelne Władze.
Można było by w tym momencie pochwalić się
o prowadzonej pracy śródrocznej i ustalenia nowych
planowanych przedsięwzięć na przyszłą kadencję,
lecz jak wynika to z informacji zwartych w naszym
kolejnych wydaniach OBI większość Kół podejmuje
podobne działania. Są one realizowane z mniejszym
bądź większym udziałem naszych członków. Ten element małej aktywności, a w sumie miernego udziału
w planowanych przedsięwzięciach spowodował, że
poza klasycznymi imprezami: zabawy, imprezy kulturalne, wyjazdy na jednodniowe wycieczki spowodował, że zaproponowano nowe formy spędzania wolnego czasu. M.in. zaproponowano utworzenie Sekcji
Strzeleckiej LOK-u przy KPP w Giżycku we współpracy z NSZZ Policjantów. Rok rocznie uczestniczymy w
Zawodach Powiatowych o Puchar Komendanta Policji w Giżycku. M.in. zdobyliśmy Puchar Komendanta
na stałe, nasi strzelcy - emeryci zajmują wysokie
pozycje w kolejnych zawodach. Rozszerzenie zasięgu
strzelectwa sportowego na osoby z poza kręgu obecnych strzelców pozwoli na tworzenie imprez wiązanych . Poza zawodami odbywać by się mogły zawody
dla dzieci, rodzin emerytów a ponadto spotkania rodzinne, grillowanie, pikniki itp.
Drugim kierunkiem działania, zdaniem Zarządu, jest nie wykorzystany potencjału stworzonego
przez Uniwersytety Trzeciego Wieku. Już od kilku lat
działalność nasza ma w szeregu przypadków charakter otwarty. Daleko idąca współpraca z Kołami Cywilnymi i Wojskowymi przybliża nas do emerytów
cywilnych, a jednocześnie obala mity o wielkości naszych emerytur tym samym niweluje te przysłowiowe
bariery alienacji jeszcze kilka lat temu bardzo odczu-
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walnie. Takie możliwości stwarza m.in. udział w
UTW. Istotnym jest, że przy ponad 400-to osobowym
członkostwie słuchacze UTW maja szansę na skorzystanie z programów stojących na bardzo wysokim
poziomie. Już dziś biuletyny OBI rozsyłane są w
dużej mierze do naszych Koleżanek i Kolegów za pomocą Internetu, którego podstawy nabyto m.in. w
ramach Klubu Zainteresowań Informatyką na UTW.
Odnajdywanie różnych form mających na celu pobudzanie „zaległych w pieleszach domowych” naszych
emerytów do działania prowadzono ponadto na warunkach współuczestnictwa w kole PTTK „Kormoran”
przy KPP w Giżycku. Wspólne imprezy turystyczne
nawet na szczeblu Krajowym z roku na rok zyskują
na popularności. Nasz członek Jerzy Bielewski,
ostatnio wybrany kolejny raz na Prezesa Oddziału
PTTK Wielkich Jezior Mazurskich został przez Prezydenta RP B. Komorowskiego odznaczony Srebrnym
Krzyżem Zasługi.
Oczywiście Zebranie nie obeszło się bez głosów krytycznych. Zwrócono uwagę na nie uczestniczenie
jako reprezentacja emerytów na pogrzebach emerytów nie będących naszymi członkami. Problem ten
nie został do końca rozstrzygnięty, bowiem w grę
wchodzą finanse. Brak refundacji zakupów wiązanek
przez Sekcję Socjalna KWP, ogranicza nasze uczestnictwo w pogrzebach do uczestniczenia jedynie jako
osoby prywatne. Być może nie jest to tak ważną kwestią, jednak w celu tworzenia dobrego wizerunku
naszego Związku nie miłym jest wysłuchiwanie komentarzy na temat nie uczestniczenia w pogrzebie
byłego funkcjonariusza, którego praktycznie nikt z
nas osobiście nie znał. ( taki przypadek wystąpił u
nas podczas pogrzebu Feliksa Romanowskiego jednego z najstarszych funkcjonariuszy nie będącego
naszym członkiem).
W trakcie dyskusji padły krytyczne uwagi na temat,
aż strach mówić, działań podejmowanych przez nasze Naczelne Władze, a w sumie Demokracja na to
pozwala. Najkrócej mówiąc informację z ostatniego
OBI (nr. 34) o liście Pana Posła do naszego Ministra
o możliwości udzielania awansów w stanie spoczynków naszym emerytom, skwitowano jako przykład
załatwiania naszych spraw przez wszystkich, a nie
… przez Zarząd Główny, do których jest on statuto(Ciąg dalszy na stronie 7)
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wo zobowiązany. Takiego stanowiska oczekiwano
m.in. w kwestii ustalenia jednolitego tekstu rozporządzenia określającego zasady i warunki korzystania przez emerytów i rencistów z funduszu socjalnego. W tym temacie od ponad trzech lat przesyłano
informacje do Władz Wojewódzkich i Naczelnych. W
chwili obecnej powstał problem ograniczenia funduszu socjalnego nawet do 0,25 %. I padło pytanie zasadnicze. Czy Stowarzyszenie zwróciło się oficjalnie
do Ministra, w imieniu SEiRP ( a nie jest to taka sobie organizacja bo jak na razie zrzeszająca potężną
armię ludzi) z prośbą o uszczegółowienie tego blankietowego przepisu. Aby wszyscy Emeryci i Renciści
korzystali z funduszu socjalnego na takich samych
warunkach ?.
Padały również zarzuty podejmowania decyzji przez
Zarząd Główny wbrew oddolnym opiniom. Przykładem tego jest podwyżka składek członkowskich.
Składki zostały podwyższone o 20 %, i jak to się ma
do naszych rewaloryzacji emerytur pięciokrotnie
mniejszych ?!. I nie bez znaczenia jest problem ściągalności samych składek nawet w tej ostatniej mniejszej stawce i co by nie mówić był to też temat niekończących się dyskusji . Otrzymane zalecenia o ściągalności składek do końca I kwartału w konsekwencji
przymusza Zarząd Koła, bądźmy szczerzy do : lawirowania. Tak lawirowania, bowiem zgodnie ze Statutem nie opłacanie składek powyżej 3 miesięcy skutkuje wykluczeniem z naszych szeregów. Dyskusja na
tego typu tematy trwała by bardzo długo, lecz co by
nie mówić realnie stąpamy po ziemi i nawet te nasze
wewnętrzne utrudnienia zdawać by się mogło pokonujemy i jak skwitował działania Zarządu jeden z
uczestników stwierdzeniem : Trzymajcie tak dalej, a
my Wam pomożemy, odebrane zostały jako motywacja do dalszej pracy.*
Na koniec Zebrania wybrano 4 delegatów na Konferencje Wojewódzką w osobach :
Wacław Fejfer Bohdan Makowski
Mieczysław Mazurek
Jan Melaniuk
Z powodu zalegania z płatnością składek na wniosek
zarządu Zebranie wykluczyło z naszych szeregów 2
członków.
PS. Podsumowanie zebrania , te poza protokołem,
odbyło się na zasadzie zbiorki do kapelusza w kawiarni „Szara Czapla”. Jednak pozwólcie mili czytelnicy, że w tym momencie ograniczę się jedynie do
stwierdzenia, że:.. było fajnie i wesoło.
Giżycko dnia 16.03.2013.
Bohdan Makowski s. Władysława

Od prawej: Prezes B. Makowski i członek Zarządu kronikarz W. Bałtulis
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W głębi : Danusia Krauze – Członek Kombatantów
Rzeczpospolitej

J. Melaniuk Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
przedstawia sprawozdanie

W głębi skarbnik W. Fejfer czyhający na składki.

Marszobiegi po zebraniu ?!.. do „Szarej czapli”
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Witamy na emeryturze, zapraszamy do SEiRP.

Prezes Koła SE i RP Lucjan Fiedorowicz-czwarty od lewej, wśród odchodzących na emerytury.

P

oczątek 2013 roku dla Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku-Warmińskim zapowiadał się problematycznie od strony kadrowej i organizacyjnej ,bowiem aż sześciu funkcjonariuszy zapowiedziało chęć odejścia na emerytury .Byli to policjanci z
kluczowych dla jednostki stanowisk, ponieważ czterech z tej grupy to oficerowie dyżurni i zastępcy dyżurnych-nadkom .Mirosław Michalak ,nadkom. Adam
Szczepański
,st.
asp.
Andrzej
Gromek ,asp .Artur Stramko . Najstarszy stażem i wiekiem technik kryminalistyki asp. sztab .Marek Gębski oraz Naczelnik Wydziału Kryminalnego nadkom .Dariusz Kielak.

Mimo pozorów wesołości nie była to uroczystość radosna ,co zresztą wynikało z wstępnej mowy komendanta mł .insp. Tomasza Kamińskiego .Tak liczne
odejścia w jednym czasie nie są obojętne dla struktur jednostki policyjnej .Czasami są trudne do odtworzenia i prawidłowego funkcjonowania poszczególnej struktury .Zastąpienie doświadczonych i wyedukowanych policjantów też nie jest proste. I jak
powiedział Komendant ,największą stratą dla jednostki policyjnej podczas odchodzenia na emerytury
„ starych” policjantów jest to ,że odchodząc oni zabierają
ze
sobą
wszystko
co
najcenniejsze
tj .wiedzę ,doświadczenie, umiejętności.

U

roczyste pożegnanie grupy „świeżych emerytów” Mimo wszystko nowym emerytom oraz czynnym poliwyznaczono na 1 marca 2013 r w specjalnie na cjantom z KPP w Lidzbarku-Warm. życzymy wszystten cel wynajętym lokalu. Cała uroczystość od strony kiego najlepszego.
organizacyjnej przygotowana była wspaniale. By poTekst i zdjęcia: Lucjan Fiedorowicz
żegnać kolegów i pobyć w ich towarzystwie w atmosferze ,która się już raczej nie powtórzy przybyło kieKoło SEiRP w Lidzbarku Warm.
rownictwo Komendy Powiatowej Policji w LidzbarkuWarmińskim ,policjantki i policjanci ,pracownicy
cywilni zaproszeni goście a wśród nich Prezes Stowarzyszenia Emeryt ów i Rencistów Policyjnych w Lidz- Od lewej stoją: mł. insp. Tomasz KamińskiKomendant Powiatowy Policji, podinsp. Mabarku-Warmińskim-łącznie 53 osoby.
riusz Kozłowski-Zastępca Komendanta PowiaOdchodzącym na emerytury policjantom wręczono towego Policji, nadkom. Mirosław Michalak,
podziękowania w formie dyplomów oraz liczne upo- nadkom. Dariusz Kielak, st.asp. Andrzej Grominki od kierownictwa KPP, poszczególnych wydzia- mek, asp. sztab. Marek Gębski, asp. Artur
łów i komórek organizacyjnych .Nie zabrakło też Stramko, nadkom. Adam Szczepański.
upominków osobistych od przyjaciół i najbliższych
kolegów. Z kolei prezes Koła SE i RP Lucjan Fiedorowicz każdemu koledze emerytowi wręczył gratulacje
w formie dyplomu z wierszowaną dedykacją o treści
”Najlepsze życzenia ,to marzeń spełnienia
Bo cóż piękniejszego, niż właśnie marzenia…?
Wiek emerytalny po to jest nam dany,
By realizować niespełnione plany.
Więc nie ma co patrzeć na swą kartę zdrowia,
Tylko łykać życie i się delektować.
Brać wszystko co jeszcze do wzięcia zostało
Póki posłuszeństwa nie odmówi ciało.”
Oczywiście do każdego dyplomu z gratulacjami dołączony był arkusz deklaracji członkowskiej SE i RP-do
wypełnienia.
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Dzień Kobiet w Kole SEiRP w Lidzbarku Warm.

K

oleżanki i koledzy z Koła SE i RP świętowali ten
dzień zgodnie z datą w miejscowym „Gościńcu
Myśliwskim”. Mimo wcześniejszych deklaracji wiele
osób zrezygnowało z udziału w spotkaniu z przyczyn
zdrowotnych i innych powodów osobistych .W ustalonym czasie tj. o godz.17.00 w „Gościńcu” stawiło
się dwanaście osób .Prezes Koła SE i RP w części
oficjalnej obecnym paniom złożył życzenia ,wręczono
kwiaty. Następnie po wspólnym obiedzie ,ale już
przy smakowitych przekąskach rozpoczęły się pierw-

sze toasty .Kto miał ochotę to tańczył ,a w zasadzie
to tańczyli wszyscy gdyż szef lokalu stanął na wysokości zadania urządzając swoim gościom wspaniałą
dyskotekę. Wspaniałej atmosferze przy stole i na
parkiecie jaką stworzyli koleżanki i koledzy z Koła SE
i RP ulegli i inni ,tak więc do wspólnej zabawy dołączył sam szef ,personel i pozostali goście tego lokalu .Zabawa trwała do godziny 2.00 w nocy.
Tekst i zdjęcia: Lucjan Fiedorowicz

WALNE, SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE W ELBLĄSKIM KOLE SEiRP

apelem o aktywny udział w nich członków Koła oraz
występowanie z własnym inicjatywami nawet w ciągu
roku.
ol. Grzegorz Falkowski w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie tej komisji. Dyskusja wywiązała się wokół konieczności zakupu
sprzętu nagłaśniającego do obsługi tak zebrań jak i
organizowanych imprez przez Zarząd Koła, sprawa
internetu, sprzęt komputerowy Koło posiada. Decyzją zebrania zawiązała się w Kole sekcja historyczna
w składzie: Grzegorz Falkowski, Lech Pezo, Karol
Wyszyński. Zadaniem tej komisji będzie prowadzenie
kroniki Koła w wersji elektronicznej (już istnieje) oraz
tradycyjnej papierowej (gotowa do wydruku), sekcja
dokumentować będzie też wydarzenia historyczne
tak Koła jak i z przeszłości z okresu służby jego
członków.
Zebranie zakończył Kol. Prezes Kozłowicz złożeniem
w imieniu Zarządu Koła serdecznych życzeń z okazji
nadchodzących świąt.

W

dniu 23 marca 2013 roku w świetlicy KMP w
Elblągu użyczonej na to zebranie dzięki przychylności miejscowemu Komendantowi jednostki
Policji Panu insp. mgr. Markowi Osikowi, z którym
nasza współpraca układa się bardzo dobre. Zebranie
odbyło się w drugim terminie i wzięło w nim udział
niemal. 70 członkiń i członków Koła.
Na zebraniu kol. prezes Aleksander Kozłowicz po
uczczeniu chwilą milczenia zmarłych w ubiegłym
roku weteranów policyjnych tak członków naszego
Koła jak i tych, co pozostawali poza naszym Stowarzyszeniem, oraz zmarłego nagle w lutym nieodżałowanego naszego Kolegi
II Wiceprezesa Koła Witolda Pawlika
przedstawił sprawozdanie
zrealizowanych zadań
w roku ubiegłym. Przedstawił
do
za a k c e p towanie przez
zebranych
bogaty plan
zamierzeń
Zarządu
Koła na rok
bieżący,
zwrócił
się
przy okazji z
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K

Karol Wyszyński marzec 2013
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Ósmego Marca w Kętrzynie.
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Porady umożliwiające uniknąć niespodziewanych
i niepotrzebnych wydatków.
Przyjeżdża do Ciebie kurier i oświadcza, że ma dla Ciebie paczkę za zaliczeniem. Koszt około 500 zł. Na
paczce jest Twoje imię, nazwisko i poprawnie napisany adres. Nadawcą jest firma .X., której nie znasz i
w której nic nigdy nie zamawiałeś. Kurier oświadcza, że nic mu na ten temat nie wiadomo, jego zadaniem jest tylko dostarczenie paczki i pobranie pieniędzy, ale skoro są wątpliwości , to można je wyjaśnić od ręki telefonicznie.?
Kurier pyta, czy w takim razie może zadzwonić od Ciebie do firmy i szybko się wszystko wyjaśni... 99% ludzi, nie podejrzewając podstępu, wpuszcza kuriera do domui wskazuje mu, gdzie jest
telefon, albowiem chce jak najszybciej sprawę wyjaśnić...?Kurier wykonuje KRÓTKI TELEFON (1
min) i niby sprawdza w firmie, czy nie zaszła pomyłka , po czym informuje Cię, że faktycznie jest to
pomyłka, przeprasza grzecznie i wychodzi!(bajki o pomyłkach są różne w zależności od oceny reakcji wrabianego...).Po miesiącu przychodzi rachunek telefoniczny... około 10.000 dolaróww przeliczeniu na złotówki.

Dlaczego?
Ponieważ ten jeden niewinny krótki telefonik obleciał w międzyczasie cały świat przez przekierowania
komercyjne (Seszele, wyspy Bali, Kajmany i wiele innych â wszystko automatycznie), aby w końcu trafić na sex linię w Australii.
Jak to możliwe?! . zadasz samemu sobie pytanie. Przecież patrzyłeś kurierowi na ręce i było widać,
że wykręca numer telefonu stacjonarnego...
Tak, to prawda .kurier wykręcił numer telefonu stacjonarnego, który jest zainstalowany gdzieś
w jakimś wynajętym (po cichu)mieszkaniu (na dodatek, na lewe papiery) i w tym właśnie mieszkaniu stoi sobie małe, niepozorne urządzenie, które natychmiast dokonuje przekierowań, jak
się tylko do niego dodzwonisz.
Podoba Ci się?
Czy masz szansę na reklamacje w TPSA?
Nie, ponieważ połączenie wyszło z Twojego numeru telefonu, a co za tym idzie za Twoją zgodą więc
nawet w sądzie przegrasz...
Numer "na Tepsę" Dzwoni do Ciebie człowiek i podaje się za pracownika Telekomunikacji Polskiej SA. Informuje Cię o tym, że właśnie wymieniono: skrzynkę kablową,
rozdzielczą lub cokolwiek innego. W związku z powyższym monterzy TPSA testują połączenia i proszą o
potwierdzanie ich poprawnego funkcjonowania poprzez naciśnięcie
klawiszy: 9, 9#, 09, 09#, 90,90#Nie naciskaj! Niczego nie potwierdzaj!
Jeżeli to zrobisz . jesteś. przekierowany na sex linię (NA TWÓJ koszt oczywiście) do Wielkiej Brytanii
przez pół świata na Pacyfiku (Wyspa Niua w tym procederze króluje!!)i nawet jeżeli natychmiast rzucisz
słuchawkę na widełki . NIC CI TO NIE DA!!! .połączenie nie skończy się przed upływem 5 min. Podoba
Ci się? Koszt . około 1500 zł.
Jeżeli ktokolwiek do Ciebie zadzwoni i powie, że coś wygrałeś rzuć natychmiast słuchawkę i
niczego nie naciskaj! żadnych cyfr, gwiazdek lub krzyżyków.
Jeżeli zadzwoni do Ciebie ktoś, kogo nie znasz nieważne czy będzie to firma, czy osoba prywatna i poprosi Cię o oddzwonienie w dowolnym czasie… NIE RÓB TEGO!. nie znasz osobiście . nie oddzwaniasz
bo może Cię to kosztować 320 zł za samo połączenie! Pamiętaj, że oszuści bardzo często podszywają się
pod różnego typu instytucje lub wydziały spółdzielni mieszkaniowych.
Jak administracja lub inna instytucja będzie miała do Ciebie sprawę
to wyśle Ci pismo!

A teraz: Jak się bronić?
1. Myśleć i nic na huraa.. Niczego nie naciskać i niczego nie potwierdzać.
2. Zadzwonić do swojego operatora np. TP SA (9393!?Moja uwaga , tu też występują dziewiątki!!!)i
zażądać zablokowania wszystkich numerów komercyjnych: 0-700...,0-300..., 0-400..., jak I możliwości
przekierowania na nie.
3. Zablokować wszystkie numery: międzymiastowe, międzynarodowe ikomórkowe. Każdy operator ma
obowiązek udostępnić Ci kod aktywujący takie połączenia i drugi kod dezaktywujący takie połączenia.Nie ma innego wyjścia! Dostaniesz od operatora dwa osobiste hasła i nikomu ich nie pokazuj.
Pamiętaj! Zapisz datę i godzinę połączenia się z operatorem w celu zablokowania powyższych numerów
Zapisz imię i nazwisko osoby przyjmującej zgłoszenie. Zapisz numer?? zgłoszenia. Potem żądaj od operatora pisemnego potwierdzenia faktu, że zgłaszane przez Ciebie zadania zostały zrealizowane.
Jak to będziesz miał na piśmie, to jakby co wygrasz w każdym sądzie.
To jest wiadomość, którą przekazał pracownik działu reklamacji w TPsie!
Jeśli zadzwoni jakiś gość, że wygrałeś coś w konkursie (przeważnie ekskluzywną wycieczkę) i w dodatku poprosi o naciśnięcie klawisza 9, żeby potwierdzić wiadomość, i jeśli to zrobisz, to jesteś. załatwiony
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na cacy- łączność z tą linią kosztuje 20funtów za minutę, ponieważ rozmowa przekierowana jest przez
Kajmany do sex linii w Anglii.
Nawet jak natychmiast rzucisz słuchawkę na widełki, to dużo nie da, bo rozłączy Cię za 5 minut. Ale
jeśli dasz zrobić się w balona i dasz im swoje dane, to możesz już strzelić sobie w łeb, bo po
następnych dwóch minutach dostaniesz potwierdzenie, że oczywiście nic nie wygrałeś. Koszt takiej
rozmowy to około 260 funtów. Jedyne, co można zrobić, to natychmiast po odebraniu takiej rozmowy
rozłączyć się. I to jak najszybciej.
Jeszcze jedno.
Może zadzwonić ktoś podający się za technika TP SA i poprosić o potwierdzenie numeru telefonu poprzez naciśnięcie klawisza 9.? Efekt jak powyżej.
Problem dotyczy też komórkowców. Nigdy nie należy naciskać 9, lub 9,0,#, lub 0,9,# w tych
kombinacjach.
Przeważnie numer dzwoniący to: 07090203840.
Numer może się różnić ostatnimi 4 cyframi. Pojawia się na początku jako nieodebrane.
Nie oddzwaniać na ten numer, bo połączenie kosztuje 320 zł/min .sex linia w Australii. Ponieważ w
Anglii ten proceder jest już nielegalny, to farmazony tego typu przeniosły się do Polski. Tak więc nie
gadać z kim, kto wciska Ci kit, że coś wygrałeś...
Proszę o rozpowszechnienie tej informacji wśród swoich znajomych
Porady powyższe przekazuję dzięki uprzejmości niżej podpisanego. Dziękuję.

Zdzislaw Czarnecki

Co piszą (o nas) inni.

Olsztyńscy emeryci, zrzeszeni w różnych, nie tylko resortowych Stowarzyszeniach wzięli gremialnie udział w inauguracji wiosenno-letnio-jesiennej akcji „Olsztyn? Aktywnie”. I mimo zimy szukali
w śniegu nie tylko śladów wiosny, ale i historycznych odniesień we współczesnym wyglądzie stolicy Warmii i Mazur.
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Listy do Redakcji.
Kol. Jurku oraz cała Redakcjo Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego !.
Z ciekawością przeczytałem wszystkie artykuły przesłanego 34 nr. OBI i mogę pogratulować tak ciekawej
formy przekazywania oraz wyjaśniania w artykułach "bolących" nas problemów. Dziękuje także za zamieszczenie moich życzeń z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 2013 - wiem że zawsze można na Was liczyć.
Treść otrzymanej korespondencji tak jak zawsze, dalej przekażę do wiadomości Prezesom i Przewodniczącym Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych naszego województwa łódzkiego oraz Wydziałowi Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi który treść Biuletynu przekazuje dalej do jednostek
terenowych.
Serdecznie pozdrawiam: Zdzisław Pełka
Prezes ZW w Łodzi

********
Drogi Jerzy!
Chciałbym podziękować Ci za Twoją wypowiedź na łamach OBI. Jestem przekonany, że Twoje stanowisko
jest słuszne. Przedmiotowa ustawa jest niczym innym jak pogwałceniem nawet przysłowiowej "falandyzacji
prawa". Jej skrzętnie skrywaną intencją jest danie zadośćuczynienia ludziom faktycznie niekiedy skrzywdzonym w okresie PRLu, ale przede wszystkim zaspokojenie ich potrzeby zemsty i zamanifestowanie jedności z nimi przez środowiska polityczne, które tę ustawę wprowadziły. To co się dzieje w sądach przy zasadniczym udziale IPN-u, jednoznacznie wskazuje na niskie pobudki twórców tej ustawy i szafowaniem autorytetu Państwa w obronie sposobu wykonania tej ustawy, realizowanego poniżej standardów obowiązujących
w Państwie prawa.
Dlatego nie można pozwolić na jakiekolwiek "cieniowanie". Inną kwestią jest umiejętność argumentacji odnoszącej się do spraw merytorycznych, z pominięciem argumentów emocjonalnych, które są w pełni zrozumiałe, ale przenoszą istotę problemu ze sfery prawnej w sferę polityczną, pozostającą poza domeną działania
Stowarzyszenia.
Czesław Okrasa
ZW Warszawa
Redakcja dziękuję pięknie za listy, tak
merytorycznie i rzeczowo wskazujące na
możliwość osiągnięcia jeszcze lepszej
jakości naszego wydawnictwa.
Dziękuję!
Jerzy K. Kowalewicz
Prezes ZW SEiRP w Olsztynie.
P.S.
Redakcja dziękuje także za wszystkie
serdeczności zawarte w świątecznych
życzeniach Wielkanocnych. Nie wszystkie ciepłe słowa da się zamieścić w jednym wydaniu OBI, stąd i wybiórczość
publikacji, nie mająca nic wspólnego z
cenzurą.
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Szanowni Państwo! Drodzy Czytelnicy Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego! Członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych!
Uprzejmie przypominamy o tym, że SEiRP jest Organizacją Pożytku Publicznego zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

pod numerem: KRS 0000043188,

i można, na jej działalność statutową przekazywać jeden procenta odpisu z
rocznych Państwa podatków za rok 2011 r.

Zapraszamy Państwa do o wsparcie naszych działań!
Kol. Eugeniuszowi Jagiełłowiczowi,
doradcy ZW SERP w Olsztynie, powierzono funkcję pełnomocnika ZW ds. poradnictwa prawnoprocesowo-informacyjnego, dotyczącego przypadków zmniejszenia emerytur funkcjonariuszom
służb specjalnych.
Kontakt i terminy kontaktów podano w stopce OBI.
Dane do faktur /wzór/
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH
ZARZĄD KOŁA W OLSZTYNIE
10-542 OLSZTYN, UL. DĄBROWSZCZAKÓW 41
NIP: 8512442679
Konto Bankowe Zarządu Wojewódzkiego
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH
ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE
Kredyt Bank Sp. Akcyjna I Oddział w Olsztynie
Nr konta: 93 1500 1298 1212 9004 1729 0000

Okładka pierwsza: W Jakubowym lesie wiosną.
Okładka tylna: Z cyklu Olsztyńskie Monumenty. Pomnik ku czci Mieczysława Orłowicza autor przewodnika po Warmii i Mazurach z 1913 r.
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