MIESIĘCZNIK ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W OLSZTYNIE

Czyż ta pani czyżykowa,
Co śród drzew się nagich chowa
Wiosny się doczeka?
Ptaszę boże!
Już niebawem wiosna nas dopadnie,
Spowoduje, by zielono było co dnia cudnie
i pozwoli do szaf schować zimowe odzienia.

JKK

Kwietniowe wydania
OBI zostało sporządzone „pod” obrady Posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w
Olsztynie, które zaplanowano na 27.04. br.
Dlatego większość materiałów zamieszczonych w 36 wydaniu
miesięcznika służyć ma
wprowadzeniu do dyskusji tego gremium.
Pragnę zwrócić uwagę
na „wyniki” Ankiety
Koła 2012, a zwłaszcza
na opinie Prezesów Kół
w nich zawarte.
Nie mniej istotne są informacje o rozdysponowaniu przez ZG SEiRP
środków zebranych z
odpisów 1% od podatków w rocznych rozliczeniach osób.
Warto zwrócić uwagę
także na wspólne stanowisko Federacji
Służb Mundurowych w
sprawie projektu
zmniejszenia o połowę
funduszu socjalnego.
Część początkowa OBI
zawiera relację z posiedzenia Zarządu Głównego SEiRP w Warszawie i krótkie omówienie
spraw tam poruszanych.
Jerzy K. Kowalewicz

Posiedzenie Zarządu Głównego SEiRP, Warszawa, 17 kwietnia 2013 r.
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osiedzenie Zarządu Głównego
SEiRP w Warszawie, jak wszystkie
inne
spotkania
tego gremium do
tej pory, charakteryzowało się tym,
że ogrom problemów, które należało i trzeba było:
podjąć, omówić, a
przynajmniej zasygnalizować
przerósłby
wszelkie
przyzwoite
ramy
czasowe.
Wszak
przybyli,
niemal
wszyscy
prezesi
Zarządów
Wojewódzkich i Okręgowych SEiRP, chcieliby podzielić się z
innymi swoimi problemami,
swoimi
obawami i nadziejami dotyczącymi
ich niełatwej przecież
działalności
społecznej na rzecz
integracji środowiska
e m e r y t ów
mundurowych
w
ramach
SEiRP.
Gdyby nie zdecydowanie rygorystyczny sposób pilnowania porządku obrad przez prowadzącego spotkanie
prezesa ZG Henryka Borowińskiego,
nie pozwalającego
na odchodzenie od
wytyczonego planu
posiedzenia,
nie
udało by się zmieścić całość w pięciu
godzinach. Wypada
dodać, że ubytki
energii wkładane w
dyskusję
uzupełniano dwoma rodzajami wody mineralnej i słonymi
paluszkami, gdyż
ZG
oszczędzając
wydatki
własne,
przerzucił
koszty
zwyczajowego obiadu na ZW/ZO poprzez (zgodne z
przepisami zresztą)
dopisanie diet do
delegacji uczestnika spotkania.
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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(Ciąg dalszy ze strony 2)

Tym całkowicie osobistym oglądem przebiegu Posiedzenia nie zamierzam umniejszać jego roli i znaczenia podjętych decyzji i uchwał. Proszę to potraktować
jako wprowadzenie do meritum, jako część wprowadzającą do bardziej szczegółowej prezentacji.
Jerzy K. Kowalewicz
PS.
Zanim przejdę do paru szczegółów, które pragnąłbym
uwypuklić, przedrukowują z oficjalnej strony SEiRPu, oto link: http://www.seirp.pl/index.php?
opcode=WYBIERZ_STRONE&param1=429. oficjalną informację autorstwa Janusza Borowińskiego,
foto. Zdzisław Bartula i Jerzy K. Kowalewicz. Przedrukowałem tekst, z uwagi na to, że nie wszyscy Nasi Członkowie mają dostęp do sieci, a OBI, przynajmniej w części, jest dostępny w wydaniu papierowym
(ksero).

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO SEiRP
12 kwietnia odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Głównego, prowadzone przez prezesa
Henryka Borowińskiego, poświęcone przede wszystkim dokonaniom zeszłorocznym i planowanym przedsięwzięciom w roku bieżącym.
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2012
roku przedstawił I wiceprezes ZG Zdzisław Pietryka.
Wynikało z niego, że cele zostały osiągnięte, wymieniając szereg liczb, z których jedna jest symptomatyczna: liczba naszych członków w ciągu roku wzrosła o
450. Prezes ZG omówił działania naszej organizacji w
obronie funduszu socjalnego, które będą kontynuowane. Stowarzyszenie zbiera podpisy, kierowane do sejmu, pod protestem przeciw projektowi ministerialnej
ustawy. Sprawozdanie finansowe złożył skarbnik ZG
Antoni Pietraszewski. Budżet jest dodatni, zatem staramy się oszczędnie wydawać nasze wspólne pieniądze.
Główna Komisja Rewizyjna nie stwierdziła istotnych
uchybień w gospodarce finansowej.
Nowym elementem planu na 2013 rok są priorytety
Stowarzyszenia, z których najważniejsze, to:
- Współpraca z NSZZ Policjantów i stowarzyszeniami
emerytów pożarnictwa i straży granicznej;
- Aktywny udział w Federacji Stowarzyszeń Służb
Mundurowych RP;
-Systematyczne kontakty na szczeblu MSW i komendanta głównego Policji;
- Promowanie „ludzi sukcesu”;
- Systemowa opieka wdów i sierot ze strony Stowarzyszenia;
- Kontynuowanie współpracy międzynarodowej.
Ekspert PZU przedstawiła Zarządowi Głównemu zmiany w ubezpieczeniu zbiorowym, które poszerzą jego
zakres, ale spowodują podwyższenie składki o ok. 10
zł. Formalności trzeba będzie załatwić najpóźniej w
ciągu miesiąca.
Zarząd Główny podjął szereg uchwał organizacyjnych,
między innymi zatwierdził regulamin Zespołu Redakcyjnego. Sekretarz Zarządu Głównego Zdzisław Bartula złożył rezygnację, a na jego miejsce powołano Zdzisława Pietrykę, który będzie łączył tę funkcję ze stanowiskiem I wiceprezesa ZG. Następne posiedzenie Zarządu Głównego odbędzie się 20 maja.

Janusz Borowiński
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porządku obrad posiedzenia ZG SEiRP podjęto (oprócz innych) dwie bardzo ważne, wiele znaczące
dla działania SEiRP uchwały. Jedna z nich, przy ogólnej aprobacie i zgodzie nadała tytuł Honorowego
Prezesa Zarządu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim Eugeniuszowi Czajkowskiemu, jednemu z najstarszych stażem, czy nie najstarszemu prezesowi w historii Stowarzyszenia. Oczywiście nadanie honorowej
prezesury nie odsyła kol. Czajkowskiego na emeryturę stowarzyszeniową, a można rzec wprost przeciwnie,
nakłada mu obowiązek dalszego dbania o cele które wyznaczyło sobie i Gienkowi też, Stowarzyszenie.
Druga może nie uchwała, a przyjęcie do aprobującej wiadomości, która wprowadziła bardziej minorowy
nastrój na sali obrad, to rezygnacja z funkcji sekretarza ZG kol. Zdzisława Bartuli. Zebrani rozumiejąc powody tej decyzji (przeprowadzka ze Stolicy) przyjęli ją, do wiadomości, aczkolwiek bez radości.
Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Olsztynie, życzy obu kolegom (obaj
na zdjęciu) wszystkiego dobrego na, było nie było, nowej drodze życia.
Wszystkiego najlepszego i zdrowia oczywiście!
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oniżej sala (nie cała) posiedzeń podczas obrad Zarządu Głównego. Dodać należy, że pomieszczenie to
wyposażone jest w nagłośnienie (mównica i prezydium), a także w klimatyzację. Klimatyzację, która
znakomicie poprawia warunku wielogodzinnych obrad.
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Próba oceny
Warunków i poziomu działania Kół SEiRP woj. Warmińsko-Mazurskiego w 2012 r. na podstawie ankiet nadesłanych przez Prezesów Kół.
Kontynuując kilkuletnią już tradycję gromadzenia i oceny danych o warunkach działania Kół Stowarzyszenia
w naszym województwie, a także o poziomie i efektach ich pracy, Zarząd Wojewódzki SEiRP zwrócił się do
kolegów Prezesów o nadesłanie odpowiedzi na przesłane do kół ankiety dotyczące 2012 roku.
Ankiety przesłali Prezesi 22 Kół z 23 aktualnie działających w województwie. Nie nadesłano ankiety z Koła
w Węgorzewie, zaś Koło w Gołdapi uległo w minionym roku samorozwiązaniu.
A oto istotne informacje i wnioski wynikające z analizy nadesłanych ankiet:
1, Siedziba Koła, i jej wyposażenie, warunki
- Samodzielną siedzibę posiada 5 Kół (Biskupiec, Elbląg, Ełk, Lidzbark Warm., i WSPol) to jest o 3
mniej niż przed rokiem (utraciły: Braniewo, Morąg, Mrągowo)
- mieszkanie Prezesa Koła służy za biuro w 7 przypadkach (Barczewo, Działdowo, Kętrzyn, Nidzica,
Nowe Miasto Lubawskie, Pisz, Szczytno)
- w pozostałych 9. Kołach ma miejsce współużytkowanie pomieszczenia, najczęściej ze Związkami
Zawodowymi Policjantów.
- W zasadzie wszystkie koła mają możliwość korzystania na zebrania ze świetlic lub sal odpraw w jednostkach. Brak takich możliwości sygnalizuje Koło w Mrągowie, gdzie brak jest takiego pomieszczenia
w Jednostce Policyjnej.
2. Wyposażenie „biurowe” dość pełne posiadają tylko koła z samodzielnymi siedzibami, przy czym sprzęt
komputerowy na swoim wyposażeniu mają tylko Koła w Elblągu i WSPol, a doraźnie mogą z takiego
sprzętu korzystać Koła w Giżycku, Lidzbarku Warm., Nidzicy i Olsztynie.
3. Stan członków:
A. Płacących składki:
- Koła do 25 członków: 5 (Barczewo, Braniewo, Morąg, Mrągowo, Nowe Miasto Lubawskie –
wypadło Olecko);
- Koła 26-50 członków: 9 (Bartoszyce, Biskupiec, Działdowo, Ełk, Lidzbark Warmiński, Nidzica,
Olecko, Ostróda, Pasłęk);
- Koła 51-100 członków: 5 (Giżycko, Kętrzyn, Pisz, Szczytno, Iława)
- Koła powyżej 100 członków:3 (Elbląg, WSPol, Olsztyn)
B. Seniorzy: - w 17 kołach – łącznie 71 osób
- 1-5 – w 12 kołach
- powyżej 5 – w 5 Kołach (Biskupiec, Działdowo, Elbląg, Iława, Lidzbark Warmiński)
C. Wspierający: Elbląg (62), WSPol (29), Mrągowo (2), Bartoszyce (1), Olsztyn (1).
D. Istotne zmiany stanu ilościowego członków Kół (bilans ubytków i przyjść)
- Ubytki: Braniewo (34), Elbląg (32), Olsztyn (10), Szczytno (7)
- Wzrost: WSPol (28). Iława (8)
- W pozostałych Kołach – zmiany rzędu 1-5 członków na „plus” lub „minus”.
D, Stan statystyczny na podstawie zbiorczego sprawozdania finansowego ZW SEiRP za rok 2012, w
porównaniu z rokiem poprzednim:
- Ogółem: na koniec 2011 r. – 1683 (-20), 2012 – 1558 (-125) – 7,5%
- Płacących składki: na koniec 2011 r.- 1486 (-21), 2012 – 1384 (-102) – 6,9%
Oznacza to drugi rok spadku liczebności naszego Stowarzyszenia w województwie, przy czym w
roku 2011, był to spadek rzędu 1,2%, a w roku 2012 ponad 7%.
4, Zarządy Kół – we wszystkich Kołach
- W większości – pełne składy, dostosowane do wielkości Kół
- W niektórych – poniżej potrzeb (Ełk, - 2 osoby, Olsztyn – 3 osoby)
5. Komisje Rewizyjne – z wyjątkiem Ełku, istnieją we wszystkich pozostałych Kołach w niezbędnym składzie.
6. Kronika Kół – w 9 Kołach, jak przed rokiem (Elbląg, Ełk, Giżycko, Iława, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński,
Mrągowo, Nidzica, WSPol), niektóre prowadzone od lat, wielotomowe, ilustrowane zdjęciami.
7. Konta bankowe posiadają 3 Koła (Bartoszyce, Elbląg, Nidzica) inne nie widzą takiej potrzeby ze względu
na szczupłość środków jakimi dysponują oraz z uwagi na koszty utrzymania konta.
8. Działalność Kół na rzecz swoich członków w 2012 roku, jej formy i zasięg:
- podstawową, statutową formą działania Kół są walne zebrania członków. Koła odbyły na ogół 2 – 4
takich zebrań. Frekwencja na nich zazwyczaj nie była zadowalająca – rzadko osiągała 50% członków;
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- Inną, częstą, formą były spotkania integracyjne (ogniska, zabawy, majówki, spotkania opłatkowe,
noworoczne, grzybobrania) organizowane dla wszystkich członków Koła z rodzinami. Wielu prezesów
skarży się w ankietach na małe zainteresowanie nimi i trudności z zorganizowaniem, zwłaszcza jeśli
wymagałyby dopłat od uczestników.
- Niektóre – zwłaszcza duże Koła – miały bogaty wachlarz imprez, poza wyżej wymienionymi – zbiorowy udział w spektaklach teatralnych, estradowych, zawody wędkarskie, strzeleckie – organizowane
wspólnie z innymi organizacjami, wyjazdy na wycieczki, turnusy wypoczynkowo – rehabilitacyjne i
inne. Na uwagę zasługuje tu współdziałanie Kół w takich działaniach (Nidzica – Iława, czy Kętrzyn –
Mrągowo)
- odrębną, ważną dziedziną działań Kół, a zwłaszcza ich Zarządów, były sprawy socjalno-bytowe –
dotyczące zapomóg dla potrzebujących emerytów i rencistów oraz ich rodzin, paczek świątecznych dla
dzieci, honorowanie jubilatów obchodzących 75, 80, 85 urodziny, zasłużonych, aktywnych członków
Kół.
- W świetle ankiet na szczególne wyróżnienie zasługują Koła w WSPol, Elblągu, Giżycku, Kętrzynie,
Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie i Nidzicy.
9. Pomoc prawna dla dotkniętych ustawą dezubekizacyjną i innych osób:
- Według ankiet nie było potrzeby udzielania takiej pomocy w 8 Kołach; w pozostałych było to od 1 do
10 osób, łącznie ok. 40.
- Kolega Julian Czajka z kol. Eugeniuszem Jagiełłowiczem, reprezentując Zarząd Wojewódzki, udzielili takiej pomocy dalszym kilkudziesięciu (ok. 40) osobom.
- Coraz szerszy zasięg ma szerzej pojmowane poradnictwo prawne w sprawach, które mogą dotyczyć
wielu osób. Realizowano je poprzez publikacje, w Olsztyńskim Biuletynie Informacyjnym (OBI) na
różne ważne dla nas tematy, głównie autorstwa kol. Juliana Czajki.
- Koło WSPol powołało specjalny, kilkuosobowy, zespół, który udzielił poradnictwa prawnego w różnych sprawach i w różnym zakresie, 107 osobom.
10. Współpraca Kół z kierownictwami Jednostek Policji.
Wyrazem tej współpracy są m.in. warunki w jakich funkcjonują Koła, z uwzględnieniem z uwzględnieniem warunków lokalowych w jakich działają same jednostki Policji, które niejednokrotnie cierpią na
brak pomieszczeń dla funkcjonariuszy, skromne wyposażenie biurowe i informatyczne. Wszędzie zapewniono naszym Kołom obsługę pocztową, dostęp do telefonów, pomieszczeń na odbywanie zebrań i
spotkań.
Różny jest stopień możliwości kontaktów z kierownictwem jednostek w ważnych dla nas sprawach,
jednakże nigdzie nie zasygnalizowano postaw niechętnych, czy nieżyczliwych.
Oceny współpracy są dobre lub bardzo dobre, w niektórych przypadkach wręcz wzorcowe (WSPol).
11. Ocena współpracy Zarządów Kół z Zarządem Wojewódzkim – jest dobra lub bardzo dobra. Mają na to
wpływ bezpośrednie i telefoniczne kontakty z Prezesem i członkami Zarządu, wizyty Prezesa w Kołach,
które się o to zwrócą, a także publikacje miesięcznika OBI, zawierające bieżące informacje pochodzące
od Zarządu Głównego, lokalne problemy nurtujące nasze środowisko, a także prezentujące dorobek poszczególnych Kół. Cennym dorobkiem ostatniego roku jest coraz liczniejsza grupa terenowych korespondentów, którzy zasilają OBI swoimi materiałami
11a.Prezesi Kół w swoich ankietach słusznie stwierdzają, że praktycznie nie mają możliwości współpracy z
Zarządem Głównym Stowarzyszenia, gdyż w tych sprawach reprezentuje ich Prezydium Zarządu Wojewódzkiego. Niemniej zgłaszają pewne uwagi pod adresem Zarządu Głównego, przy okazji także Zarządu
Wojewódzkiego.
A oto najbardziej charakterystyczne opinie:
Bartoszyce: Mamy negatywny stosunek do podwyżek przez Zarząd Główny składki. W 2009 r. z 70
gr. Do 1 zł. i z 1 do 1.20 zł. w 2013, bez żadnych konsultacji z Kołami. Pomimo, że płacimy coraz więcej oraz odpisujemy 1% od podatku, musimy jeszcze płacić za odznaczenia, legitymacje i znaczki organizacyjne. To wszystko doprowadzi w końcu do upadku Kół, które utrzymują się z własnych, prywatnych pieniędzy. Do tego muszą one sporządzać coraz więcej „kwitów”. Takie działanie doprowadziły
już do upadku Koła Wojskowe.”
WSPol: Współpraca z władzami zwierzchnimi jest w zasadzie dobra, chociaż niektóre z posunięć, np.
odprowadzanie 40% składki do jednostek wyższego szczebla, z których Koła nie mają w zasadzie nic.
Podnoszenie wysokości składki, gdy odpis 1% od podatku trafia do ZG, organizowanie posiedzeń ZG,
praktycznie nic do pracy nie wnoszących, w miejscach atrakcyjnych turystycznie, opłacanych ze składek, są kontestowane. Co zrobił ZG w sprawie zabrania 50% funduszu socjalnego emerytów na aktywizację zawodową dla czynnych policjantów? To Koła prowadzą „pracę u podstaw”, to dzięki ich pracy
powiększa się ilość członków, bowiem widzą oni, że to Koła się nimi zajmują, że to one zagospodarowują ich emerycki czas, a władza nadrzędna, tylko reprezentuje samą siebie”.
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Nowe Miasto Lubawskie: Zarząd Koła uważa, że w ostatnim okresie czasu zarówno Zarząd Wojewódzki i Główny zbytnio się zbiurokratyzowały. Od Koła wymaga się ankiet i sprawozdań i innych
opisów. Wszystkie te ankiety i sprawozdania zawierają te same dane, po co więc wypisywać 3 oddzielne dokumenty: ankieta do ZW, ankieta do ZG, sprawozdanie z pracy Zarządu Koła za okres od 1.01. do
31.12.2012 r. Nie posiadając własnych pomieszczeń nie jesteśmy w stanie prowadzić coraz większej
ilości dokumentów. Stowarzyszenie bowiem to nie jakaś instytucja, która lubi chwalić się papierami,
które zajmują niemało czasu przy sporządzaniu. Wniosek do ZW SEiRP ograniczyć sporządzanie sprawozdań do minimum.
12. Biuletyny i ich ocena, ewentualne sugestie zmian.
- Ocena OBI – przedstawiono powyżej, - dobra lub bardzo dobra.
- Ocena Biuletynu Informacyjnego ZG – dobra lub bardzo dobra
- Sugestii zmian nie zamieszczono.
13. Zaangażowanie społeczne członków poza Stowarzyszeniem. - podobnie jak w roku ubiegłym 17 Kół odnotowało aktywność swoich członków poza Stowarzyszeniem. Wskazano łącznie ok. 90 osób jako zaangażowanych społecznie, w tym burmistrz, kilku sołtysów, radni, kuratorzy społeczni i sądowi, ławnicy
sądowi, działacze Pracowniczych Ogródków Działkowych i innych.
14. Inne uwagi, propozycje zawarte w ankietach.
- Starzenie się Kół, ubytki wyższe od przyjęć, brak napływu młodszych emerytów, rosnące trudności w
zbieraniu składek.
- Narzekania na bierność, marazm, brak chętnych do pracy społecznej, do udziału w organizowanych
imprezach, niska frekwencja na zebraniach.

Podsumowanie
1. Można stwierdzić, że wszystkie Koła mają co najmniej elementarne warunki do istnienia i działania,
stworzone dzięki współdziałaniu z Kierownictwem Jednostek Policji. Niektóre z Kół mają warunki dobre
lub bardzo dobre.
2. Wszystkie Koła mają poprawną strukturę organizacyjną (zarządy, komisje rewizyjne), dostosowane do
liczebności i realizowanych zadań. Daje się jednak odczuć w niektórych Kołach brak dostatecznej ilości
osób chętnych do angażowania się do pracy na rzecz innych, m.in. w Zarządach i Komisjach Kół. W
efekcie prezesi – często kierujący pracami Kół od ich powstania i nielicznie aktywni członkowie – mają
prawo czuć zmęczenie i „wypalenie”, co odbija się na pracy Kół i utrudnia pozyskiwanie nowych członków.
3. Wobec naturalnego starzenia się dotychczasowego aktywu i ogółu członków i również naturalnych, choć
smutnych „ubytków” osobowych, warunkiem dalszego istnienia naszego Stowarzyszenia jest pozyskiwanie nowych, młodszych od nas członków. Jeśli w tej dziedzinie nie nastąpi zasadniczy postęp, to naszą
organizację czeka „uwiąd starczy”, w dosłownym sensie.
4. Aby to nie nastąpiło, Koła muszą działać w taki sposób, by potencjalni członkowie uznali naszą organizację za potrzebną im i przydatną, jak to stwierdził cytowany wcześniej kol. Gidziński z WSPol. Poza różnymi formami działań integracyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, kierowanych także do osób z naszego
środowiska nie należących do Stowarzyszenia, należy poświęcić także należytą uwagę sprawom socjalno
-bytowym, nie ograniczając się tylko do pomocy materialnej, ale także do zainteresowania losem osób
samotnych, chorych, niepełnosprawnych i udzielania im – w możliwym zakresie pomocy.
5. W sprawach pomocy prawnej dla naszych kolegów, których dotknęła ustawa „dezubekizacyjna”, wydaje
się, że powinniśmy w sposób i w formach dotychczas praktykowanych, kontynuować działania na ich
rzecz.
6. Wobec problemów, z jakimi borykają się Koła Naszego Stowarzyszenia, bardzo słuszne i uzasadnione
wydają się opinie (cytowane wcześniej) wskazujące na nadmierne i niepotrzebne biurokratyzowanie pracy Zarządów Kół, Zarządów Wojewódzkich, a także Zarządu Głównego, co możemy zresztą śledzić czytając Biuletyn Informacyjny.
7. Jako członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego proponuję przeanalizowanie tego tematu w naszym
lokalnym gronie i rezygnacja z tego, co nie jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Kół. Na
początek proponuję rezygnację z corocznego sporządzania przez Koła ankiet, które wymagają jednak
pewnej pracy ze strony prezesów Kół, a wnoszą w kolejnych latach niewiele nowego.
8. Proponujemy także, by Zarząd Główny bardziej wsłuchał się w głosy szeregowych członków, dla których
nawet pozornie niewielka podwyżka składki członkowskiej może stać się czynnikiem zniechęcającym do
dalszego pozostawania w Stowarzyszeniu.
9. Na koniec pragnę, w imieniu Koleżanek i Kolegów z Prezydium Zarządu Wojewódzkiego, serdecznie
podziękować wszystkim, Paniom i Panom, Prezesom i członkom Zarządów Kół za ich ofiarną, bezinteresowną, nie zawsze wdzięczną i nie zawsze docenianą przez otoczenie pracę na rzecz Naszego Środowiska.
Opracował:
Antoni Biały.
Olsztyn, kwiecień 2013 r.
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10 lat Koła SEiRP w Kętrzynie

Z

inicjatywy Stanisława Turka i Aleksandra Brzezińskiego zebranie założycielskie Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych odbyło się
31 maja 2003 roku, na którym jednogłośnie, na stanowisko prezesa Kola wybrano Stanisława Turka. Z
uwagi na to, że Stanisław Turek opuścił na stałe tutejsze miejsce zamieszkania, jego obowiązki w dniu
10.03.2007 r. przejął Stanisław Żach.

W

ymieniony swą działalność opiera na opracowanym planie pracy, z którym są zapoznawani
wszyscy członkowie Koła. W roku 2012 zorganizowano 3 spotkania, wszystkich członków Koła oraz odbyło 11 posiedzeń Zarządu. Jedno spotkanie odbyło
się w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta w formie uroczystej, z przedstawicielami władz administracyjnych,
kapelanem policji oraz Komendanta Powiatowego
Policji w Kętrzynie i Komendantów tutejszych Komisariatów.

N

a pozostałych spotkaniach omawiano zagadnienia związane z działalnością Stowarzyszenia,
sprawy socjalne, gospodarka finansowa, zainteresowania i potrzeby materialne członków Koła, problemy
z ustawą dezubekizacyjną i korzystanie z wypoczynku w ramach zorganizowanych wyjazdów do ośrodków wczasowych oraz zagadnienia odpisów ze swych
dochodów na rzecz KRS Stowarzyszenia.

D

zięki informacjom uzyskanym na zebraniach
została złożonych 16 wniosków zaakceptowanych przez Prezesa Kola Stanisława Żacha, do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, o
świadczenia socjalne, z których 15 zostało załatwionych pozytywnie. Jednej osobie odmówiono tylko
dlatego, że wdowa po zmarłym policjancie, nie przejęła jego świadczeń emerytalnych, gdyż ma wyższą
emeryturę od niego.

N

awiązano współpracę z Kołem SEiRP w Mrągowie, co do organizacji wspólnych wyjazdów do
ośrodków wypoczynkowych. Zatem w maju ubiegłego
roku, członkowie naszego Koła z rodzinami wspólnie
wypoczywali i bawili się z koleżankami i kolegami z
Mrągowa przez 8 dni nad morzem w Darłówku.
Nasze Koło współpracuje z pracownikiem Urzędu
Miasta w Kętrzynie odpowiedzialnego ze współpracę z
organizacjami pozarządowymi. Z tego tytułu burmistrz miasta zaprasza na wszelkie organizowane
przez niego imprezy, gdzie członkowie Koła z tego
korzystają. Podczas Świąt Państwowych nasza delegacja zawsze bierze udział przy składaniu, przy tej
okazji, kwiatów pod pomnikami.

W

zasadzie dobrze układa się współpraca z Komendantem Powiatowym Policji i z NSZZ Policjantów w Kętrzynie. Stąd przedstawiciele Zarządu
Koła byli zaproszeni na Święto Policji na część oficjalną i zabawę. W części oficjalnej Prezes Koła Stanisław Żach wręczył od emerytów i rencistów ciętą wiązankę róż i złożył krótką prelekcję z życzeniami.
Komendant Powiatowy bierze udział w zebraniach
Koła, naświetlając sprawę bezpieczeństwa w powiecie
oraz sytuację kadrową w jednostce.

W

związku ze współpracą z organizacjami pozarządowymi nasi członkowie są zapraszani na
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imprezy sportowe. W omawianym roku brali udział
w dwóch zawodach strzeleckich o puchar Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie, gdzie na 12
zespołów zajęli III miejsce i o puchar Dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, gdzie na tyleż zespołów zajęli II miejsce, uzyskując jednakową ilość
punktów z zespołem uhonorowanym pierwszym miejscem. Uhonorowano ich pierwszych miejscem dlatego, bo mieli lepsze notowania z pistoletu.
W strzeleniu udział wzięli:
1 Stanisław Żach – jako kierownik zespołu i rezerwowy strzelec.
2. Józef Dudek
3. Bogdan Hirniak
4. Lucjan Niziołek
5. Wiesław Szczepański

N

asi członkowie pracują społecznie w organizacjach samorządowych i innych.
I tak:
- Stanisław Żach jest zastępcą przewodniczącego
Wspólnoty Mieszkaniowej
- Aleksander Brzeziński: zastępca przewodniczącego
Wspólnoty Mieszkaniowej, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej Okręgu WarmińskoMazurskiego Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej struktur
powiatowych SLD w Kętrzynie.
- Tadeusz Sienkiel – jest przewodniczącym Rady
Spółdzielni Mieszkaniowej w Kętrzynie
- Stanisław Markowicz jest prezesem Ogrodu
„Bartosze” w Kwiedzimie należącym do Polskiego
Związku Działkowców i członków Spółdzielni Mieszkaniowej.
- Wiesław Gajdowski jest radnym Rady Gminnej w
Barcianach.
Członkowie naszego Koła nie zapominają o zmarłych
kolegach, którzy odeszli z naszych szeregów we wczesnych latach. Na terenie cmentarza komunalnego w
Kętrzynie znajduje się zbiorowa mogiła dziewięciu
poległych policjantów. Członkowie Zarządu, przed
Dniem Zmarłych, odnowili głaz nagrobkowy i uporządkowali grobowiec, a w Dniu Wszystkich Świętych
zapalili znicze i złożyli wiązanki kwiatów. Tym samym kultywując pamięć o zmarłych, bo człowiek żyje
w pamięci, tak dłuto, jak długo trwa o nim pamięć.
W wyniku dobrej współpracy ze Związkiem Zawodowym Policji w tutejszej Jednostce, nasze Koło otrzymało od nich 100 złotych na wyżej wymienione cel,
za które zakupiono znicze i kwiaty.

N

asze Koło na dzień 31 grudnia 2012 roku liczyło
67 członków. Wprawdzie w ciągu roku ubyło 6,
ale przybyło 5. Na rok bieżący zaplanowano aktywizację członków Koła, aby tę liczbę zwiększyć.
W powiecie kętrzyńskim mieszka 140 emerytów i
rencistów policyjnych, co do 67 członków należących
do naszego Koła, to wynosi 49%. Planujemy przekroczyć pięćdziesiątkę.
Skarbnik Koła, Aleksander Brzeziński prowadzi
szczegółową kronikę od samego początku organizacji
Koła.
Kętrzyn, 26 stycznia 2013 r.
Tekst: Aleksander Brzeziński.
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O DOBRYCH OBYCZAJACH W ŚRODOWISKU
ŁÓDZKICH ORGANIZACJI MUNDUROWYCH
Miesiąc kwiecień przy okazji obchodzonych świąt (4
IV - święta wojskowej służby zdrowia, 7 IV – Dzień
Pracowników Ochrony Zdrowia) dla lekarzy i całego
personelu medycznego jest również okazją do refleksji - jak oni sami i ich praca spostrzegana jest przez
pacjentów w warunkach przeprowadzanych po 1997
roku ciągłych reform zdrowia i ich administracyjnych
niedoskonałości. Dla nas pacjentów jest to także
okazja do wyrażenia szacunku i podziękowania za
wielokrotny trud w ratowaniu ludzkiego życia i niesienia codziennej pomocy chorym.
Do dobrych obyczajów w środowisku łódzkich
organizacji mundurowych wchodzących w skład
FSSM RP wpisuje się udział ich prezesów zarządów
wojewódzkich w kwietniowym Walnym Zebraniu
Członków Koła im. gen. dyw. prof. dr. med. Bolesława Szareckiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
W zebraniu w dniu 11 kwietnia br. uczestniczyli zaproszeni gości: Pan Ppłk mgr Sławomir Płuciennik –
Zastępca Komendanta Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego im. gen. bryg. dr. med. Stefana
Hubickiego w Łodzi, Pan Płk SW mgr Janusz Kwiecień – prezes ZG Krajowego Związku Emerytów i
Rencistów SW, wiceprezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, Pan bryg. inż. Ireneusz
Mańko – Prezes łódzkiego ZW Związku Emerytów i
Rencistów Pożarnictwa RP, wiceprezes ZG ZEiRP RP,
Pan kom. mgr Zdzisław Pełka – Prezes łódzkiego ZW
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych,
wiceprezes ZG SEiRP ds. socjalnych, kol. Mjr Antoni
Tarkowski – Wiceprezes ds. społecznych ZW ZŻWP w
Łodzi, kol. Płk dr med. Henryk Stróżyński - dyrektor
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w
Łodzi, Pan dr med. Konrad Walczak - zastępca ds.
klinicznych Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego im. Wojskowej Akademii MedycznejCentralnego Szpitala Weteranów.(zdjęcie 1)
Prezes Koła kol. Płk dr Czesław Marmura
otwierając zebranie złożył życzenia kolegom lekarzom z okazji Święta Wojskowej Służby Zdrowia i
Święta Pracowników Ochrony Zdrowia, a na ręce
Pana Płk. mgr. Sławomira Płuciennika w imieniu
członków Koła złożył List Gratulacyjny z życzeniami i
podziękowaniem dla Komendanta WCKMed. Pana
Płk. lek. Zbigniewa Aszkielańca oraz dla kadry i pracowników wojska za codzienną pomoc jaką okazują
w realizacji statutowych działań Koła.
Następnie zabierając głos w imieniu obecnych kolegów prezesów zarządów wojewódzkich bratnich
związków wiceprezydent FSSM RP Płk SW mgr Janusz Kwiecień podziękował za zaproszenie na to zebranie, a z okazji tych świąt dziękował i gratulował
kolegom lekarzom, którzy stworzyli w Łodzi dla środowiska służb mundurowych namiastkę opieki zdrowotnej, która przypomina z jednej strony minioną
epokę, zaś z drugiej daje nadzieję i pokazuje kierunki
oraz formułę, w których nowa reforma zdrowia powinna się rozwijać. Na zakończenie swojego wystąpienia podkreślił, że dzisiejsze podziękowania dla
organizatorów i lekarzy tzw. Białych Sobót w postaci
Pamiątkowych Plakietek (zdjęcie 2) przygotowane
przez obecnych na zebraniu
prezesów są tylko
skromną namiastką szacunku, dobrej pamięci oraz
koleżeństwa dla środowiska skupionego w Kole im.
gen. dyw. dr. med. B. Szareckiego Związku Żołnierzy
WP.
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Po wystąpieniu Prezesa Janusza Kwietnia, kol.
Płk Czesław Marmura poprosił Go i prezesów zarządów wojewódzkich: kol. Ireneusza Mańko, Zdzisława
Pełkę, Antoniego Tarkowskiego o wręczenie
„Pamiątkowych Podziękowań – Plakietek” (zdjęcie 3)
dla lekarzy „Białych Sobót”: dr. med. Andrzeja Adamczewskiego, dr. med. Radosława Bonieckiego, dr.
med. Andrzeja Bystrowskiego, dr. med. Seweryna
Dymanowskiego, dr. med. Zbigniewa Jaworskiego,
dr. med. Eugeniusza Papiernika, dr. med. Tadeusza
Świątnickiego, dr. med. Gracjana Wilczyńskiego. Podziękowano w ten sposób także dyrektorowi Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej - dr. med.
Henrykowi Stróżyńskiemu, dyrektorowi Szpitala
MSW - dr. med. Robertowi Starcowi, dyrektorowi
Centralnego Szpitala Weteranów – dr. med. Wiesławowi Chudzikowi za organizację w miarę szybkiego
dostępu do lekarzy specjalistów dla weteranów służby oraz organizację badań profilaktyczno – lekarskich tzw. Białych Sobót. Za wyróżnienia w imieniu
wyróżnionych lekarzy podziękował kol. Płk dr. med.
Henryk Stróżyński.
Następnie w kolejnym punkcie zebrania kol.
Płk dr n. hum. Czesław Marmura wygłosił referat nt.
„Opieka zdrowotna weteranów służb mundurowych
w cieniu nowej reformy Ministra Zdrowia”. Podjęte
zagadnienia w tym referacie wzbudziły duże zainteresowanie uczestników zebrania. Problematyka zawarta w referacie będzie przedmiotem kolejnych publikacji autora.
Autor tekstu: Czesław Marmura
Foto: Zdzisław Pacholarz
Uzyskano dzięki uprzejmości kol. Zdzisława Pełki
Prezesa ZW SEiRP w Łodzi. (na zdjęciach)
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Komunikat
O wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie obniżenia renty rodzinnej po byłym funkcjonariuszu Służby Bezpieczeństwa.
Sąd Apelacyjny w Warszawie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia 8.03 2013
r., sygn. akt III AUa 1800/12 oddalił apelację Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19.01.2012 r., sygn.
akt XIII U 10793/10, uwzględniając odwołanie żony zmarłego funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa
od decyzji organu rentowego obniżającego rentę rodzinną.
Zdaniem Sądu Apelacyjnego decyzja organu rentowego o obniżeniu wdowie renty rodzinnej
jest niezgodna z prawem.
Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 24.02.2010 r. (sygn. akt K 6/09) stwierdził, że
ustawa z dnia 23.01.2009 r. zmieniająca policyjną ustawę emerytalną nie dotyczy innych świadczeń
niż emerytalne. Zatem nie dotyczy ona świadczeń z tytułu renty inwalidzkiej, renty rodzinnej, dodatków do emerytur i rent oraz zasiłków i świadczeń pieniężnych.
Nie sposób uznać, aby wolą racjonalnego ustawodawcy było ponowne przeliczenie (ograniczenie wysokości) rent rodzinnych po zmarłych funkcjonariuszach organów bezpieczeństwa państwa, bez wyraźnego uregulowania tej kwestii w analizowanych przepisach.
Ponadto Sąd Apelacyjny podziela stanowisko Sądu Okręgowego, że członek rodziny pobierający po
zmarłym funkcjonariuszu byłych służb bezpieczeństwa, rentę rodzinną, nie posiada w ogóle , bądź posiada w znacznym stopniu utrudnioną drogę wykazywania, że zmarły funkcjonariusz bez wiedzy przełożonych, przed rokiem 1990, podjął współpracę i czynnie wspierał osoby lub organizacje działające na
rzecz niepodległości Państwa Polskiego.
Przedmiotowy wyrok Sądu Apelacyjnego jest kolejnym przykładem negacji bezprawnych działań Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW w przedmiocie obniżenia rent rodzinnych po zmarłych funkcjonariuszach organów bezpieczeństwa państwa.
Julian Czajka
Członek ZW SEiRP w Olsztynie.
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Walne zebranie w kętrzyńskim Kole SEiRP
W dniu 01.12.2012r. odbyło się walne zebranie
członków SE i R Policyjnych koła w Kętrzynie. Zebranie zaszczycił swoją obecnością zaproszony Komendant Powiatowy Policji inspektor Wiesław Skudelski.
Zabierając głos przedstawił zebranym informację o
pracy swojej jednostki o jej sukcesach i niepowodzeniach. Jak wyjaśnił najbardziej dokuczliwym jest
brak funkcjonariuszy, jednostka posiada dużo wolnych etatów. Prezes Zarządu Koła Stanisław Żach w
swoim wystąpieniu zrelacjonował zebranym informację ze swojego udziału w posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Olsztynie dnia 24.11.2012r.Omawiając
poruszane problemy przekazał informację o podjętej
przez Zarząd Główny SE i RP uchwale podnoszącej
składki członkowskie od 01.01.2013r.oraz o istniejącym niebezpieczeństwie zmniejszenia odpisu na fundusz socjalny z 0,5 % na 0,25 % co wywołało niezadowolenie wśród zebranych uczestników spotkania.
Prezes Zarządu Koła apelował do uczestników zebrania o przekazywanie 1% podatku na KRS Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych ZG ,bo jak
wyjaśnił wielu z naszych członków już to czyni z roku
na rok zwiększa się ilość osób dokonujących odpisu.
W imieniu Zarządu Prezes zachęcał wręcz zapraszał
do zacieśnienia współpracy i współdziałania w
kształtowaniu procesów integracyjnych naszego środowiska; do koleżeńskiej więzi i wzajemnego szacunku, środowiskowej solidarności oraz wzajemnego
poszanowania godności i honoru. Spotykanie się z
obojętnością na to co dzieje się wśród nas nie daje
satysfakcji tym, którzy to realizują a realizują właśnie plany i projekty skierowane do całego naszego
środowiska emeryckiego.
Prezes Zarządu Koła SEiR Policyjnych
w Kętrzynie Stanisław Żach

Adam Dziuba
W dniu 27 marca 2013 r. na cmentarzu komunalnym
Dębica w Elblągu pożegnaliśmy naszego Kolegę z Koła
SEiRP w Elblągu chor. sztab. w stanie spoczynku
Adama Dziubę.
Kolega Adam Dziuba urodził się 17 lutego 1928 r.,
zmarł po ciężkiej chorobie 24 marca 2013 r., służbę
pełnił w Elblągu w wydziale prewencji i odszedł na
emeryturę w 1989 roku. Był serdecznym i dobrym kolegą, miłośnikiem turystyki górskiej i brydża sportowego.
Cześć jego pamięci.
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Pani mgr inż. Joanna Leżanko
Zaprasza 6 października 2013 r. (niedziela)
Na autokarowy wyjazd do Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku w celu obejrzenia
opery Giuseppe Verdiego „ Traviata”
Całkowita odpłatność dla emeryta i osoby uprawnionej 40 zł.
Zapisy i wpłaty będą przyjmowane do 15 maja 2012 r. w Sekcji Socjalnej KWP Olsztyn

…………………………………..

Natomiast 7 czerwca 2013 r.
Organizowany jest wyjazd do Warszawy, do Teatru Sabat na taneczny spektakl
„Hollywood na Foksal”
Po przedstawieniu kolacja połączona z tańcami
Całkowity koszty wyjazdu 230 zł, dla emeryta i osoby uprawnionej 60 zł.
Adres dla korespondencji z ZW SEiRP w Olsztynie
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Sekcja Spraw Socjalnych,
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych
10-950 Olsztyn, ul. Partyzantów 6/8
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: Kępa konarów w Jakubowie
Okładka ostatnia.: Z cyklu Olsztyńskie Monumenty. Fontanna, ponad 100
letnia pozostałość po Wystawie Przemysłowej w Jakubowie.
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