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SZANOWNY CZYTELNIKU!

Przekazujemy Ci kolejny numer naszego kwartalnika. Tworzą go przede wszystkim nasi 
rzecznicy prasowi i korespondenci. Znajdziesz informacje bardziej i mniej ważne, nieraz wzbu-
dzające emocje, w tym kontrowersyjne. Jak w życiu. Jest nas przecież niemal 20 tys., więc nie 
możemy mówić jednym głosem.

Na spotkaniu wigilijnym Zarządu Głównego komendant główny przyrzekł mi, że udzieli nam 
wywiadu. Stało się to w przeddzień Dnia Kobiet. Każdy, kto ma poczucie przynależności do 
wielkiej rodziny policyjnej, powinien go przeczytać. Są w nim unikalne informacje o Generale, 
człowieku z krwi i kości, o ciekawej osobowości, który ma wizję Policji; jest godny miana Pierw-
szego Policjanta Rzeczpospolitej. Polecam.

Stowarzyszenie zaniepokoił projekt ministerstwa obniżenia funduszu socjalnego emerytom 
policyjnym. Zarząd Główny i łódzcy działacze zaangażowali się w walkę o wycofanie niekorzyst-
nych uregulowań. Prezentujemy na naszych łamach ich przedsięwzięcia.

Obejmując funkcję redaktora naczelnego obiecałem, że będę w poszczególnych wydaniach 
więcej miejsca poświęcał działalności poszczególnych zarządów wojewódzkich i okręgowych. 
Jako pierwszy pochwali się Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze, a ma czym. Ciekawe, kto będzie 
tak odważny jak zielonogórzanie, aby zaprezentować się jako następny na naszych łamach.

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Ci, w imieniu własnym, rzeczników prasowych i kore-
spondentów miłej atmosfery, obfi tości jadła i napitków oraz wiosny w sercu.

Redaktor

Z okazji

MIĘDZYNARODOWEGO
DNIA KOBIET

MOC NAJSERDECZNIEJSZYCH 
ŻYCZEŃ
składa

Prezes ZG SEiRP
oraz Zespół Redakcyjny 

Kobieto, królowo, szatanie, aniele,
Motylu, głazie, kwiecie,

Duchu z niebios w ludzkim ciele, 
Nie ze świata, a na świecie.

Niepoznana, niepojęta,
Odmienna i jednakowa,

I słaba, i nieugięta,
Niewolnica i królowa.

Józef Ignacy Kraszewski

p yj y

Życzę wszystkim członkom 
Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Policyjnych 

Wesołych Świąt spędzonych 
wśród najbliższych

oraz zdrowia, szczęścia 
i spełnienia wszystkich 

pragnień w nadchodzącym 
2013 roku.
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WYWIAD Z KOMENDANTEM GŁÓWNYM 
POLICJI NADINSP. MARKIEM DZIAŁOSZYŃSKIM

Urodził się w 1962 roku w Trzebiatowie na Pomorzu Zachod-
nim. Ma żonę i dwoje dzieci. Jest absolwentem wydziału prawa i ad-
ministracji fi lii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Nadinspektor Działoszyński służbę w Policji rozpoczął w 1985 roku. 
Pracował w różnych jednostkach, przechodząc wiele szczebli kariery 
zawodowej. Służbę rozpoczął od pracy patrolowej w Międzyrzeczu.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:
– komendant komisariatu w Skwierzynie,
– dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych,
– komendant wojewódzki Policji w Łodzi,
– od 10 stycznia 2012 roku komendant główny Policji.

Nasi emeryci pragnęliby Pana poznać, przynajmniej z wywiadu, 
bo przecież nie ma okazji, żeby z każdym porozmawiać.

Z każdym nie, chociaż jak mogę, to z przyjemnością uczestniczę w Waszych spotkaniach.
Pamiętamy. Dziękujemy, że przybył Pan na spotkanie opłatkowe i złożył nam piękne życzenia. 
Jest Pan Pierwszym Policjantem Rzeczpospolitej. Stoi Pan na czele armii miliona ludzi.

Z rodzinami i emerytami?
Tak. Nikt w Polsce nie ma tak licznej armii.

Tego się nie spodziewałem. Ale tak na poważnie, to mam ambicje, przyjemność i honor być 
komendantem głównym. Jak by mi ktoś te 10, czy 5 lat temu powiedział, że nim zostanę, to bym 
się tylko uśmiechnął. Dziś mam przekonanie, że jeśli człowiek pracuje rzetelnie, podnosi swoje 
kwalifi kacje, stara się, wkłada w tę pracę dużo serca, to jest szansa by wiele osiągnąć. 
I tego właśnie Panu Komendantowi życzymy, aby Pan jak najdłużej pełnił tę zaszczytną funkcję.

Dziękuję bardzo. 
Chcielibyśmy Pana poznać bliżej, stąd na początek pytania osobiste.

Proszę pytać.
Jakie jest Pana hobby?

Jest kilka, niestety w ostatnich latach są zaniedbywane. Wędkarstwo, bardzo przeze mnie lu-
biane, łowiectwo, które polega głównie na chodzeniu do lasu i obserwowaniu przyrody, chociaż 
zdarzyło się kilka razy coś fajnego ustrzelić. Lubię dobrą książkę, kino.
Ma Pan na to czas?

Na kino tak. Gdy mam wolny weekend, to zabieram całą rodzinę do kina, teatru.
Czy w Dzień Kobiet zabierze Pan żonę do kina?

Na pewno gdzieś się wybierzemy. Mam w rodzinie dwie kobiety – żonę i córkę. Z synem 
potraktujemy je w tym dniu szczególnie. 
Jakiej muzyki Pan słucha, jakich zespołów?

Z młodych lat mi zostało, że lubię pop i rock. A z zespołów U2 i Linkin Park. Dzieci chwalą 
się w szkole koleżankom i kolegom, że ich tata słucha takiej muzyki. Byłem na koncertach U2 
w Polsce. No i ostatnio Hunter, zespół mojego zastępcy. Właściwie to słucham każdej dobrej, 
w zależności od nastroju. Czasem może to być jazz.
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Jaką literaturę Pan czyta?
Bardzo lubię Łysiaka. Przeczytałem wszystkie pozycje tego autora. Ciekawe są w nich refl ek-

sje pisarza i zaskakujące zakończenie.
Ulubiona książka?

Ulubiona?
Taka, którą przeczytał Pan kilka razy.

Pokażę ją Panu. Będziemy się razem śmiać.
Jakieś zarządzenie?

To jest właśnie najbardziej ulubiona – „Wybór aktów normatywnych z zakresu prawa policyj-
nego”. Przez 20 lat, odkąd pełnię funkcje kierownicze, kupuję nowe wydania, bo ten zbiór jest 
jakby elementarzem dla każdego szefa w polskiej Policji.
Znam tego autora, to naczelnik Wydziału Wydawnictw WSPol. Aleksander Babiński.

Pierwszy raz zwróciłem uwagę na nazwisko autora. Znajomość przepisów jest obowiązkiem 
każdego. Zaglądam do niej co najmniej raz dziennie. Jest bardzo poręczna. Zawsze polecam ją 
wszystkim funkcjonariuszom pełniącym funkcje kierownicze. Jeśli jest prowadzone postępowa-
nie konkursowe, to mówię: naucz się z tego opracowania, a będziesz miał dobre oceny.
Ulubiony fi lm?

Jest dużo.
Westerny?

Nie. Lubię fi lmy z zagadką, np. szpiegowskie. Studiując w Szczytnie chodziłem do Dyskusyj-
nego Klubu Filmowego. Dużo ciekawych fi lmów wtedy obejrzałem, m.in. Briana de Palmy. Lubię 
kino science fi ction. Ponieważ mam w pracy przesyt życia codziennego, więc te fi lmy są jakby 
odskocznią od rzeczywistości. 
Ma Pan Generał ulubioną aktorkę?

Z wcześniejszych lat to Ewa Wiśniewska. Podobała mi się jako kobieta i aktorka. Dzisiaj właś-
ciwie w każdym fi lmie grają ci sami aktorzy, więc już się w tym pogubiłem. Nie przywiązuję się 
do aktorów, bądź aktorek. Jednak wybierając się do kina, patrzę na obsadę, gdyż dobrzy aktorzy 
gwarantują odpowiednio wysoki poziom fi lmu. 
Czy uprawia, bądź uprawiał Pan sport?

Dzisiaj czynnie-nie. Ćwiczę sam, chodzę na basen, ciągle się mobilizuję. W Łodzi udawało 
mi się zebrać ekipę, graliśmy raz w tygodniu w koszykówkę. Tu na razie mi się nie udało. Jeśli do 
połowy roku przeprowadzę wszystkie zmiany organizacyjne i będę miał trochę więcej czasu, to 
zarządzę rano we wtorki spotkanie z kadrą, aby można było się łatwo zebrać i pograć.
Czy WF jest w Policji obowiązkowy?

Obowiązkowego WF-u nie ma, ale jest możliwość korzystania podczas służby z zajęć fi zycz-
nych. Policjant musi być sprawny, zwracano na to uwagę już w przedwojennej Policji. 
Komu Pan kibicuje?

Mam ulubiony zespół żużlowy Stal Gorzów, ale lubię też Falubaz Zieloną Górę. Bardzo do-
brze, że w małym województwie są dwa kluby w ekstralidze. Derby nie powodują zamieszek, 
a zachowanie kibiców znacznie różni się od tego na meczach piłkarskich. 
A z okresu Pana pobytu w Łodzi?

Skra Bełchatów.
Niestety, przegrali z Resovią.

Ale po pięknym meczu, w którym wynik do końca był otwarty. Po przegranych dwóch pierw-
szych setach, wygrali następne dwa. Dopiero w tie-breaku ulegli po zaciętej walce. W poprzednich 
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meczach było podobnie. Przegrali dwa pierwsze, podnieśli się z kolan, by wygrać kolejne dwa. 
Siatkówkę polubiłem w Łodzi. Na meczach Skry zapełniała się 15-tysięczna hala „Atlas Arena”. Na 
widowni całe rodziny, rozbawieni kibice, wspaniałe widowisko. Życzę Skrze powodzenia.
Dlaczego został Pan policjantem? Trudne pytanie?

Zbieg sytuacji życiowych.
Tradycje rodzinne?

Mundurowe, ale nie policyjne. Mój ojciec był żołnierzem zawodowym. W pewnym momencie mo-
jej młodości pomyślałem, że czas się ustabilizować, zaprzestać poszukiwań. Wydawało mi się, że jest to 
ciekawa oferta. Zostałem szeregowym funkcjonariuszem, a to wzbudziło niechęć mojego taty. Dopiero, 
gdy ukończyłem szkołę ofi cerską, pogodził się z mym wyborem. Przypominam, że były to lata 80., 
a wówczas nasza fi rma była inaczej postrzegana w społeczeństwie. Później było tyle pracy, że właści-
wie nie było czasu się rozglądać i zastanawiać. Trzeba było robić swoje. Przełożeni uznali, że trzeba 
mnie wysłać na szkołę ofi cerską, więc poszedłem i ją ukończyłem. Ukończyłem studia, no i praca. 
Pamięta Pan swój pierwszy dzień w Policji?

Byłem ciężko przestraszony. W tych czasach miało się tzw. wprowadzającego. Miałem ta-
kiego kolegę, który mnie namówił do tej pracy. Przyszliśmy razem, przedstawił mnie i to były 
miłe chwile tego dnia. Zostałem dobrze przyjęty i odebrany. Oczywiście jako „młody” miałem 
obowiązki: zrobić kolegom herbatę, pobiec do sklepu … 
Jakie wydarzenie ze służby najbardziej Pan zapamiętał?

Pewnie jest kilka. Gdy zaczynałem pracę, to był posterunek, później-komisariat. Całe spek-
trum spraw, od drobnych kradzieży i wykroczeń, po zabójstwa i wypadki ze skutkiem śmiertel-
nym. Trzeba to było obsłużyć.
W Lubuskiem?

Tak. Pierwsza poważniejsza sprawa, to kilkumiesięczny topielec, którego trzeba było wyłowić 
z rzeki i uczestniczyć w oględzinach. Wypadek drogowy, w którym ofi ara miała obciętą głowę. 
Ponieważ wcześniej pracowałem w pogotowiu ratunkowym, więc byłem z tym oswojony i było 
mi łatwiej, niż wielu początkującym. Kilka razy musiałem wyciągnąć broń podczas interwencji, 
aczkolwiek nigdy jej nie użyłem. To są zdarzenia bardzo traumatyczne. 
A teraz przyjemne.

Cała praca w Policji jest przyjemna. Mnie dawało dużo satysfakcji budowanie. Już na początku 
służby zostałem rzucony na głęboką wodę, bo zostałem po ukończeniu szkoły ofi cerskiej najmłod-
szym komendantem komisariatu w Lubuskim. I tak się zaczęło. Posterunek przekształcany w ko-
misariat. Później, gdy trafi łem do Biura Spraw Wewnętrznych, uczestniczyłem w tworzeniu jego 
struktur wewnętrznych, budowałem wydział. Właściwie nieustanne kreowanie. To mnie cały czas 
nakręcało. W Łodzi miałem przyjemność zorganizować to po swojemu, aby ta struktura była wy-
dajna, żeby ludzie chcieli w niej funkcjonować. Tworzenie zespołów ludzkich to też przyjemność. 
Dobieranie ludzi, którzy efektywnie wykonują zadania, z którymi inni chcą pracować. To istota pracy 
policyjnej na stanowiskach kierowniczych.
W Polskim Badaniu Przestępczości Policja wypada bardzo dobrze. Co można jeszcze poprawić? 

Można i my to robimy. To nie jest tak, że Działoszyński przyszedł na stanowisko komendanta głów-
nego i jako pierwszy uspołecznia Policję, wsłuchuje się w głos społeczeństwa, nawiązuje dialog. Czy-
nili to moi poprzednicy od lat, ale jest jeszcze wiele do zrobienia. Nałożenie munduru policyjnego nas 
stygmatyzuje, usztywnia te relacje. My po roku 90. staramy się je zmienić, co nie znaczy, że milicja nie 
miała żadnych relacji ze społeczeństwem. Jest nastawienie na prospołeczne działania Policji i chcemy, 
żeby tak było. Wdrożyliśmy cały ciąg debat społecznych. Zmuszamy- tam, gdzie nie ma chęci- policjan-
tów, ich przełożonych do spotykania się ze społecznościami lokalnymi i wsłuchiwania się w ich głos, 
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budowania relacji, aby nas lepiej postrzegano. Wyjaśniamy, jaka jest Policja, jaka jest jej struktura, jakie 
ma kompetencje i gdzie one się kończą, kto jest władny rozwiązywać problemy społeczności lokalnych, 
nie odpychając ich od siebie. Dużo pracujemy nad skracaniem czasu reakcji Policji na zdarzenia, czyli 
spełnianiem oczekiwań społecznych. To wynika z Polskiego Badania Przestępczości, które jest przepro-
wadzane na losowej próbie 17 tys. respondentów, po tysiąc osób z każdego województwa (mazowie-
ckie podzielone jest na dwie części: KWP w Radomiu i KSP w Warszawie). Mamy więc wgląd na to, 
jak społeczeństwo postrzega Policję w każdym województwie. Odeszliśmy od stereotypowej analizy 
zagrożeń w oparciu o mierniki statystyczne. Statystyka musi być kojarzona z opinią społeczną, a poli-
cjant na podstawie relacji między nimi podejmuje takie działania, że ludzie są zadowoleni. Wtedy jest 
dopiero sensowna ocena pracy Policji. Jeśli w ten sposób patrzy kierownik jednostki, to ma rzeczywisty 
obraz oczekiwań społecznych. Może być tak, że jednostka ma bardzo dobre wyniki, lecz ludzie boją się 
wychodzić z domu, nie czują się bezpiecznie, nie widzą Policji. Należy do nich pójść. Dzisiaj media po-
trafi ą wykreować poczucie niebezpieczeństwa wśród obywateli. Będą nagłaśniać, powtarzać informacje 
o negatywnym zdarzeniu, tak że człowiek będzie przekonany, że wokół niego nieustannie źle się dzieje.
Dobra wiadomość, to zła wiadomość.

Z punktu widzenia mediów. To dlatego na nie się otworzyliśmy. Mamy zespoły prasowe, daje-
my dużo informacji, szybko wyjaśniamy ewentualne uwagi pod adresem Policji. Mimo, że można 
odbierać, iż oni nas krytykują, atakują, to jednak nasza wiarygodność się poprawiła. Nie ukrywa-
my, nie zamiatamy pod dywan, jesteśmy otwarci, właściwie mamy niewiele tajemnic.
Jak Pan ocenia kadrę kierowniczą i szeregowych policjantów?

Kadrę kierowniczą oceniam dobrze albo bardzo dobrze. Pracujemy nad tym, aby była jeszcze lepsza. 
Ci, co dopiero przyszli, to potencjał. Prowadzimy dobór, aby pozyskać jak najlepszych kandydatów. 
Dzisiaj jesteśmy w komfortowej sytuacji, gdyż wobec trudności na rynku pracy, trafi a do nas dużo bar-
dzo dobrych kandydatów. Natomiast policjanci liniowi tak naprawdę realizują to, co wypracowaliśmy 
wspólnie ze społecznościami lokalnymi jako strategie działań. Dzięki nim Policja ma tak dobre oceny. 
Będą w przyszłości jeszcze zmiany kryteriów oceny?

Policji, czy policjantów?
Jednostek Policji.

Ta mieszana ocena, statystyka i opinia społeczeństwa, powinna być zasadniczym elementem 
oceny pracy i funkcjonowania danej jednostki Policji. Natomiast parametry statystyczne są in-
formacjami dla przełożonych, którzy powinni je zestawiać z oczekiwaniami społecznymi i na tej 
podstawie tworzyć zestaw zadań dla funkcjonariuszy.
Jakie będą priorytety Policji w nadchodzących latach?

Oto nasze priorytety na lata 2013-2015.
1 Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką i skuteczną reakcję Policji na zdarzenia. 
2. Działania Policji skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach.
3. Ochrona interesów obywatela, przedsiębiorców i Skarbu Państwa poprzez skuteczną wal-

kę z przestępczością gospodarczą.
4. Zapewnienie optymalnych warunków pełnienia słuzby/pracy policjantom i pracownikom 

Policji, w celu doskonalenia jakości wykonywanych przez nich zadań.
5. Usprawnienie pracy Policji poprzez wprowadzanie i wykorzystywanie nowoczesnych roz-

wiązań teleinformatycznych i fi nansowych.
6. Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych.

Jakie są skutki zmiany ustawy emerytalnej?
Kreślono czarne scenariusze, pod którymi się nie podpisywałem. Mówiłem, że wstępując do Po-

licji, nie myślałem o uprawnieniach emerytalnych. Przepowiadano, że jak się zmieni ustawa emery-
talna, to nie będzie chętnych do Policji. Mamy dużo chętnych, a gdy ich się pyta, co z tą emeryturą, 
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to odpowiadają, że jest to tak odległa perspektywa, że nie zawracają sobie tym głowy. Ciekawy 
i stabilny zawód, pensja co miesiąc, może nie najwyższa, ale stała i pozwalająca na start życiowy.
Czy obserwuje się wzmożone odchodzenie doświadczonych policjantów?

Nie. Poziom zbliżony do roku 2011. Ale proszę zauważyć, że przyjmujemy dużo nowych po-
licjantów. W tym roku planujemy 5560. W styczniu i lutym przyjęliśmy już 1200 osób.
Czytałem w Internecie, że oczekujących jest kilkaset tysięcy, co oznacza niemal 100 kandydatów 
na 1 miejsce?

W tym roku mamy około 10 na jedno miejsce. Natomiast jest grupa oczekujących z poprzed-
nich lat. Nie mamy problemów z doborem. Mamy kandydatów, którzy przechodzą przez sito, są 
na dobrym poziomie i jest to perspektywa dobrego funkcjonowania Policji w przyszłości.
Co Pan Generał sądzi o motywach wstępowania do Policji. Czy się zmieniają?

Myślę, że od lat są takie same. Już o nich mówiłem. Stabilna, ciekawa praca, przyzwoite na 
początku służby zarobki, z możliwością wzrostu w zależności od stażu i awansu, chęć współpracy 
z ludźmi, pomagania innym. Ale są też tacy młodzi ludzie, którzy czują się jak ryba w wodzie 
w kontakcie z innymi, potrafi ą rozwiązywać problemy. To może być dla nich atrakcyjna praca.
Stowarzyszenie uważa, iż emerytowani policjanci powinni mieć możliwość awansu w stopniu 
bez skutków fi nansowych. Co Pan o tym sądzi?

Na emeryturze, czy odchodzący na emeryturę?
Na emeryturze, jak w wojsku. Emerytowany żołnierz może awansować w stopniu.

Ja tak nie uważam, jeśli mam być szczery. Bo czemu miałby ten awans służyć.
Za szczególne zasługi dla społeczeństwa.

Zgadzam się z tym, żeby awansował funkcjonariusz, który odchodzi na emeryturę. Ten jeden 
stopień wyżej jest podziękowaniem za lata służby. Awanse w stopniu są według mnie formą awan-
su poziomego, związanego z motywacją do dalszej służby. Na emeryturze takiej motywacji nie 
ma. Mogłyby to być jakieś stopnie lub tytuły honorowe. Nad tym można pomyśleć.
A jeśli policjant odszedł na emeryturę w stopniu niższym od etatowego?

Po co odchodził, mógł jeszcze popracować.
Jest zatem Pan Generał przeciw, w każdym razie nie jest Pan za.

Jestem trochę zaskoczony tym pytaniem. Tak na gorąco skłaniałbym się do tego, żeby awans 
w stopniu był powiązany z czynnym pełnieniem służby. 
W jaki sposób można wykorzystać w Policji wiedzę i doświadczenie emerytowanych policjantów?

Na wiele sposobów. Jesteście w stanie budować tradycję. Możecie się spotykać z młodszymi ko-
legami. Macie tytuł do tego, żeby zwrócić czasem uwagę na niewłaściwe postępowanie, błędny kieru-
nek działań. Żeby nie być gołosłowny. Powołałem Radę Doradców Strategicznych złożoną z byłych 
komendantów głównych. Spotkanie mieliśmy niedawno. Przedstawiliśmy kierunki naszych działań, 
pokazaliśmy, co zamierzamy zrobić i co zrobiliśmy. Zadaliśmy im kilka tematów i poprosiliśmy, aby 
się do nich odnieśli. Będziemy się cyklicznie spotykać. Wykorzystujemy więc potencjał emerytów.
Prosiłbym Pana Generała o kilka zdań skierowanych do naszych emerytów, ku pokrzepieniu serc.

Przede wszystkim dużo zdrowia, tego się nie kupi, 100 lat życia, a później jeszcze więcej. 
Ponieważ zbliża się Wielkanoc, więc Wesołych Świąt w rodzinie, śmigusa-dyngusa, kawałów 
i żartów na prima aprilis. Trzymajcie się emeryci!
Dziękuję Panu Generałowi za interesujący wywiad. Nasi emeryci będą uszczęśliwieni, że po-
święcił im Pan swój cenny czas.

Jeśli w ten sposób możemy ich uszczęśliwić, to jestem do dyspozycji co miesiąc.

Janusz Borowiński 
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                     Szanowny Pan 

 

Minister Spraw Wewnętrznych 
 

Z okazji objęcia stanowiska ministra Spraw Wewnętrznych, prosimy przyjąć najserdeczniejsze 
gratulacje składane w imieniu Związków Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, Straży Granicznej oraz 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. 

Powierzenie Urzędu Ministra Spraw Wewnętrznych to wielkie wyróżnienie.  

Gratulując Panu Ministrowi, Stowarzyszenie oraz Związki Emerytów i Rencistów służb 
mundurowych, głęboko wierzą w urzeczywistnianie słów przysięgi złożonej w dniu powołania Pana na to 
zaszczytne stanowisko. Zatem dobro Ojczyzny oraz pomyślność Obywateli niech będą zawsze 
najwyższym nakazem w Pana działalności zawodowej.  

W tej szczególnej chwili składamy na ręce Pana Ministra najlepsze życzenia w osiąganiu 
sukcesów oraz zrozumienia ze strony podległych Panu służb, przy podejmowaniu trudnych decyzji 
mających na celu dobro środowisk, którymi przyszło Panu Ministrowi kierować.  

Korzystając jednak z okazji chcielibyśmy zwrócić uwagę Pana Ministra na fakt, że w tej wielkiej 
„rodzinie” znajduje się środowisko emerytów i rencistów służb mundurowych, które byłoby bardzo 
wdzięczne za zauważenie  także naszych problemów, których bez udziału Pana Ministra rozwiązać jest 
nam trudno. 

Niech nam będzie wolno życzyć Panu Ministrowi dużo satysfakcji i zadowolenia z wykonywanych 
obowiązków służbowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym. 

 

 
Z należnymi wyrazami szacunku 

 
 
 
 
 
 

P R E Z E S 
Związku Emerytów i Rencistów 

Pożarnictwa RP 
 

Albin PIĄTKOWSKI 

P R E Z E S 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 

Policyjnych 
 

Henryk BOROWIŃSKI 

P R E Z E S 
Związku Emerytów i Rencistów 

Straży Granicznej 
 

Jan RUTKOWSKI 

Warszawa,  marzec 2013 r. 
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POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO
21 grudnia, przed spotkaniem opłatkowym, 

odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego. Miłym 
akcentem było uhonorowanie wyróżniających się 
członków naszego Stowarzyszenia: Wioletty Grze-
lakowskiej i Zdzisława Bartuli – pochwałą za pełną 
zaangażowania pracę w mijającym roku, Juliana 
Czajki za opracowania prawne i Janusza Jastrzęb-
skiego za redagowanie Biuletynu Informacyjnego 
– dyplomami uznania, Adama Szyszki – nagrodą 
pieniężną za administrowanie stroną internetową. 
Bardzo dobre wyniki w pozyskiwaniu środków 
z odpisu 1% na rzecz OPP i imponujący wzrost ilościowy organizacji był podstawą nagrodzenia dy-
plomem uznania ZW w Kielcach. Podjęto szereg uchwał regulujących sprawy organizacyjne.

Redaktor 

POSIEDZENIE PREZYDIUM ZG
8 lutego odbyło się posiedzenie Prezydium 

Zarządu Głównego SEiRP. Obrady prowadził 
Prezes ZG Henryk Borowiński. Tematyka posie-
dzenia obejmowała:

– sprawozdanie z realizacji zadań za 2012 rok,
– przedstawienie preliminarza budżetowego 

na rok bieżący,
– omówienie propozycji tematycznych do 

planu na 2013 rok,
– omówienie realizacji zadań wynikających 

z Harmonogramu OPP.
Ponadto przedstawiona została informacja o po-

siedzeniu Rady Konsultacyjnej, która miała miejsce w dniu 7 lutego 2013 r. oraz omówiono kwestię 
przygotowań do planowanych regionalnych spotkań.

tekst i foto: Z. Bartula

SPOTKANIE OPŁATKOWE ZARZĄDU 
GŁÓWNEGO

Rodzinne święta Bożego Narodzenia to element naszej tradycji narodowej, kiedy wyba-
czamy sobie błędy, grzechy i niedoskonałości. 

Tymi słowami rozpoczął spotkanie opłatkowe prezes Zarządu Głównego, który stwierdził, że 
Stowarzyszenie powinno się kierować szczerością, szacunkiem i sympatią. Optymizm i pozytyw-
ny stosunek do życia to postawa warta upowszechnienia. 
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Uroczystość, prowadzona ze swadą i wdziękiem przez red. Ziemowita Pędziwiatra, odbyła 
się 21 grudnia w sali konferencyjnej KGP. Ciepłe życzenia do naszych członków skierował ko-
mendant główny nadinsp. Marek Działoszyński, który został uhonorowany odznaką „Za Wybitne 
Osiągnięcia dla SEiRP”. O weteranach Policji pamiętał minister - szef CBA Paweł Wojtunik, 
życząc nam zdrowia i wszelkiej pomyślności. Okolicznościowy medal Związku Emerytów i Ren-
cistów SG otrzymał honorowy wiceprezes ZG Zdzisław Jaworski. Ksiądz January Wątroba od-
czytał przesłanie wigilijne bpa Józefa Guzdka i poświęcił opłatki. Zgromadzeni przy dźwiękach 
orkiestry grającej kolędy składali kolegom i zaproszonym gościom życzenia świąteczno – nowo-
roczne, a spotkanie opuścili natchnieni atmosferą życzliwości i braterstwa.

Redaktor
Foto: Edward Lesiewicz (str.43)

Warszawa dnia 8 stycznia 2013 r.

SPRAWOZDANIE INDYWIDUALNE ZA ROK 2012
Rok 2012 był okresem częstych kontaktów z szeregowymi członkami Stowarzyszenia. 
Korzystając z zaproszeń, wizytowałem kilkadziesiąt kół, niemal wszystkie zarządy woje-
wódzkie i okręgowe. W niektórych byłem wielokrotnym gościem, przykładowo w Kato-
wicach 8-krotnie: 24.I, 14.II, 12.III, 20.III, 19.VI, 2.X, 4.XII. 11.XII.

Pobyt w terenie i bezpośredni kontakt z naszymi emerytami i rencistami umożliwił przekazanie 
informacji o działaniach oraz zamierzeniach moich, prezydium i Zarządu Głównego. Zawsze spotykało 
się to z uznaniem zebranych. Uwagi kierowane do władz Stowarzyszenia wykorzystywałem do kierun-
kowania planów pracy, bądź natychmiastowego usuwania nieprawidłowości.

Przygotowałem program wszystkich posiedzeń Zarządu Głównego i prezydium. Prowadzenie obrad 
i ich podsumowanie spoczywało głównie na mnie. Prowadziłem także posiedzenie Rady Konsultacyjnej.

Jako prezes Zarządu Głównego miałem prawo i obowiązek reprezentowania Stowarzyszenia na 
zewnątrz. Wymagało to wcześniejszych przygotowań i szerokich konsultacji.

Z racji pełnionej funkcji byłem zaproszony na Kongres „Obywatel Senior”, gdzie skorzystałem 
z możliwości zaprezentowania na szerokim forum istotnych spraw naszego środowiska. Odbyłem spot-
kanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, posłami, senatorem i wojewodą. Efektem było przybliżenie 
naszych spraw wpływowym osobom życia politycznego. 

W ramach współpracy międzynarodowej uczestniczyłem kilkakrotnie w spotkaniach z delegacjami 
Czech, Słowacji i Litwy. Ich celem było nie tylko rozszerzenie kontaktów z władzami bratnich organi-
zacji, ale również między emerytami policyjnymi i ich rodzinami z tych krajów.

Jako wiceprezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych brałem czynny udział w pracach 
tego gremium. Krytycznie odniosłem się do wyników Kongresu Federacji, czemu dałem wyraz w sto-
sownej publikacji. Jednak doceniam potrzebę integracji i odrzucam politykę izolacji Stowarzyszenia. 
Dlatego w bieżącym roku będę mobilizować partnerów, abyśmy występowali razem i wyrażali poglądy 
jednym głosem. 

W 2012 roku spotykałem się z komendantem głównym Policji, dyrektorem gabinetu komendanta 
głównego, dyrektorem biura logistyki, komendantami wojewódzkimi i redaktorem naczelnym „Poli-
cja 997”. Jak co roku brałem udział w Jasnogórskich Spotkaniach Środowisk Policyjnych. Gościłem 
w rajdzie górskim resortu spraw wewnętrznych, oraz gwardyjskich mistrzostwach Polski w boksie jako 
współorganizator. Stowarzyszenie wykazało, że jest aktywne w środowisku policyjnym.
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Odbyłem spotkania z kierownictwem Stowarzyszenia Generałów Policji, Komendantów Policji, 
związków emerytów Straży Granicznej, Straży Pożarnej i Więziennictwa. Strategicznym celem jest 
ścisła współpraca organizacji emeryckich resortu spraw wewnętrznych i sprawiedliwości.

Doprowadziłem do inauguracji I Mistrzostw Polski Emerytów i Rencistów Policyjnych w Bry-
dżu Sportowym, w których występowałem także jako zawodnik, zdobywając nagrodę fair play. Brydż 
wśród emerytów i rencistów jest nie tylko sposobem na spędzanie wolnego czasu, ale przede wszystkim 
ćwiczeniem umysłu.

Zainicjowałem spotkanie z kierownictwem oddziału PZU Kraków. Przy wydatnej pomocy wice-
prezesa Jerzego Krawczyka i członka prezydium Józefy Łozińskiej udało się uregulować skompli-
kowane sprawy ubezpieczeniowe oraz odbyć specjalistyczne szkolenie, w którym wziąłem czynny 
udział. Zadanie uregulowania spraw ubezpieczeniowych i zapewnienie bezpieczeństwa w otrzymy-
waniu świadczeń ubezpieczeniowych uznałem za priorytet i udało się je w pełni zrealizować.

Nie sposób nie wspomnieć, że publikowałem wiele artykułów w Biuletynie Informacyjnym, 
które można prześledzić w każdym z numerów, a które niejednokrotnie inspirowały Stowarzyszenie 
do działania.

Zwieńczeniem osiągnięć całego Stowarzyszenia był udział w spotkaniu opłatkowym wielu zna-
mienitych gości, którzy przyjęli moje zaproszenie, na czele z komendantem głównym Policji nadinsp. 
Markiem Działoszyńskim i ministrem Pawłem Wojtunikiem. 

Sprawozdanie składam jako podsumowanie kolejnego roku kadencji z przeświadczeniem, że 
w Stowarzyszeniu człowiek jest najważniejszy, a każdego bez wyjątku cenię i szanuję. 

Henryk Borowiński
Prezes ZG

LESZEK ORKISZ        15.01.2013 r.
PRZEWODNICZACY KOMISJI MEDIALNEJ ZG SEiRP

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KOMISJI MEDIALNEJ ZA 2012 R.

Komisja Medialna przez większość 2012 r. działała w niezmienionym składzie. Pod koniec 
roku, z uwagi na rezygnację z pracy w zespole redakcyjnym Biuletynu kol. Jastrzębskiego (ważne 
powody rodzinne), na redaktora Biuletynu powołano kol. Janusza Borowińskiego. Jeżeli chodzi 
o elektroniczne medium - Internet - to administruje nim nadal kol. Adam Szyszko.

W minionym roku nie zaistniały przyczyny uzasadniające zwołania posiedzeń plenarnych ko-
misji. Wszelkie sprawy były załatwiane drogą bezpośrednich kontaktów telefonicznych lub mai-
lowych oraz w trakcie posiedzeń gremiów kierowniczych ZG.

Komisja Medialna jako całość oraz jej członkowie koncentrowali się nad rozwojem dwóch 
podstawowych źródeł masowej komunikacji, którymi są Biuletyn i Internet.

Obydwa media funkcjonują w zasadzie w oparciu o informacje spływające od rzeczników 
ZW/ZO i korespondentów terenowych. Baza ta jest stabilna i sumiennie wykonująca swoje 
społeczne obowiązki. Czasami problemem nie jest brak, ale nadmiar materiałów powodujący - 
zwłaszcza w Biuletynie - opóźnienia w publikacji (o kłopocie kadrowym już wspomniano). W grę 
wchodzi albo zwiększenie „pojemności” Biuletynu, albo zwiększenie częstotliwości edycji (np. 
co 2 miesiące) - obydwa te rozwiązania to koszty (edycyjne, drukarskie, kolportaż). W tej sprawie 
powinien się wypowiedzieć skarbnik ZG - po konsultacji z ZW/ZO.
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Nastąpił znaczny postęp w wykorzystaniu drugiego medium - Internetu. Dotyczy to zarówno 
szybkości publikacji informacji jak i - co powinno cieszyć - większego zainteresowania się ZW/ZO 
tworzeniem własnych, regionalnych stron internetowych. Ten kierunek powinien być nadal w za-
interesowaniu ZG poprzez popularyzacje i udzielanie wszelkiej możliwej pomocy (materialno - fi -
nansowo - logistycznej). Na podkreślenie zasługuje znaczące zaangażowanie się administratora kol. 
Adama Szyszko, co było m. innymi kanwą wniosku i uhonorowanie Go nagrodą pieniężną. 

W uwadze ZG winno być dalsze polepszanie współpracy z korespondentami i rzecznikami. 
Przykładem takiej dobrej „roboty” jest wydawany w formie elektronicznej przez ZW w Olsztynie 
periodyk pod tytułem „OBI”, zawierający nie tylko informacje regionalne, ale i włączający się do 
problematyki ogólnopolskiej.

Dalszy rozwój Internetu - w formie dostępu indywidualnego - siłą rzeczy zmierzać będzie do 
rozwoju form komunikacji elektronicznej. Dziś e - informacja i e - book to już codzienność. Nie-
prawdą są twierdzenia, że ludzie starsi nie lubią Internetu, boją się go itp. Codzienność świadczy 
o czymś zupełnie innym.

W świetle zaistniałych zmian personalnych oraz dla usprawnienia i przyspieszenia procesu 
podejmowania decyzji oraz dla zapewnienia większej samodzielności w zakresie kwalifi kowania 
materiałów do publikacji, został rozwiązany dotychczasowy Zespól d/s Biuletynu, a w to miejsce 
powołano nowy organ: Zespół Redakcyjny. W skład Zespołu wchodzą: Janusz Borowiński - prze-
wodniczący, Adam Szyszko - członek, administrator strony internetowej, Zdzisław Bartula - czło-
nek, sekretarz ZG, Leszek Orkisz - koordynator. Podstawowe zadania Zespołu to:

– dbanie o wizerunek Stowarzyszenia,
– uporządkowanie przepływu materiałów nadsyłanych do publikacji w Biuletynie.
 Należy przyjąć zasadę, iż w Biuletynie i na stronie internetowej powinny znajdować się zwię-

złe, istotne i aktualne informacje, które kreują pozytywny wizerunek Stowarzyszenia. 
Istotną rolę przewiduje się w stosunku do sekretarza ZG - członka Zespołu - mającego dbać 

o aktualność i zakres merytoryczny związany z przekazem do członków Stowarzyszenia wszelkich 
istotnych decyzji organów ZG oraz aktualności z zakresu prawa i pomocy logistycznej członkom. 

Należy nałożyć na kierowników zespołów ZG obowiązek niezwłocznego informowania (za po-
średnictwem sekretarza ZG) o odbytych posiedzeniach i zwięzłych treściach poruszanej problematyki.

Na najbliższym posiedzeniu Prezydium zostanie przedstawiony wstępny plan pracy i regula-
min Zespołu. 

ZARZĄD GŁÓWNY 
STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW
POLICYJNYCH W WARSZAWIE

REGULAMIN KONKURSU
„NAJAKTYWNIEJSZE KOŁO W KRAJU”

1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Poli-
cyjnych w Warszawie. Współorganizatorami konkursu są Zarządy Wojewódzkie i Okręgo-
we Stowarzyszenia.

2. W konkursie biorą udział Koła na zasadzie dobrowolności. 
3. Celem konkursu jest :

1) promowanie najlepszych przykładów działalności i inicjatyw oddolnych w Kołach;
2) promowanie najbardziej aktywnych Kół działających na rzecz środowiska emerycko-

policyjnego;
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3) podniesienie stopnia aktywności działających Kół w kraju;
4) aktywizacja całego środowiska emerycko-policyjnego;

4. Każdy Prezes Zarządu Koła sporządza „Sprawozdanie z pracy za okres 1.01 do 
31.12.2012 r.” wg jednolitego wzoru i przesyła je do Zarządu Wojewódzkiego/Okręgowe-
go w terminie do 1.03.2013 r.

5. Nie dotrzymanie terminu wyklucza Koła z udziału w konkursie. 
6. Prezydia Zarządów Wojewódzkich/Okręgowych oceniają pracę Kół na podstawie nade-

słanych „Sprawozdań” oraz całokształtu dotychczasowej działalności i wybierają „Na-
jaktywniejsze Koło” w województwie/okręgu spośród Kół wyrażających zgodę na udział 
w konkursie na zasadzie dobrowolności.

7. „Sprawozdanie” z własnym uzasadnieniem Zarządy Wojewódzkie/Okręgowe przesyłają 
do Zarządu Głównego w terminie do 1 maja 2013 r.

8. Każdy Zarząd Wojewódzki/Okręgowy może zgłosić do konkursu tylko jedno, najlepsze Koło.
9. W celu oceny nadesłanych Sprawozdań i wyłonienia na ich podstawie „Najaktywniejszego 

Koła”, Prezes Zarządu Głównego powoła komisję konkursową składających się z człon-
ków Prezydium, która zakończy pracę do 1 czerwca 2013 r.

10. Komisja konkursowa przy ocenie będzie kierowała się następującymi kryteriami :
1) wpływ działalności Koła na integrację środowiska emerycko-policyjnego,
2) rezultaty działalności,
3) systematyczne oddziaływanie na środowisko,
4) innowacyjność podejmowanych działań,
5) danymi zawartymi w sprawozdaniach oraz ocenami Zarządów Wojewódzkich/Okręgo-

wych.
11. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w lipcu 2013 r.
12. Stosowne nagrody ufunduje Zarząd Główny SEiRP.
13. Termin i miejsce uroczystego rozstrzygnięcia konkursu zostanie podane na stronie interne-

towej Zarządu Głównego.
14. Wszystkich dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają prezesi Zarządów Woje-

wódzkich/Okręgowych. 
 

Prezes Zarządu Głównego
Henryk Borowiński      Warszawa 18 lutego 2013 roku

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych!

Zwracam się do Was z apelem o kontynuowanie wysiłków zmierzających do poszerzenia grona 
naszych członków i sympatyków, którzy zadeklarują w 2013 roku odpis 1% podatku na rzecz na-
szego Stowarzyszenia. Cieszymy się, że ubiegłoroczne wpływy wzrosły o 30 % w porównaniu do 
poprzednich. To wspaniały wynik!

Chciałbym wyrazić szczególne uznanie tym zarządom wojewódzkim i okręgowym oraz za-
rządom kół, które przekonały swoich członków, że warto przeznaczyć 1% swojego podatku dla 
naszych emerytów potrzebujących wsparcia.

Szanuję decyzje części naszych członków kierujących swój odpis podatkowy na inne szlachet-
ne cele, ale jestem przekonany, że spora rzesza naszych członków w ogóle nie skorzystała jeszcze 
z tej możliwości, czy to z braku zdecydowania, czy z obawy przed dodatkowymi formalnościami 
przy wypełnianiu formularzy PIT.
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Do nich przede wszystkim kieruję dzisiejszy apel, zapewniając o wszechstronnej pomocy ze 
strony zarządów wszystkich szczebli. Kompetentni koledzy mogą razem z Wami tak wypełnić 
zeznania podatkowe, aby bez trudu ten 1% podatku trafi ł do naszych najbiedniejszych i będących 
w potrzebie członków. Warto też porozmawiać z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi i sympatykami 
Stowarzyszenia, aby przyłączyli się do naszej akcji. Wobec próby obniżenia funduszu socjalnego 
o połowę, nasza aktywność będzie wydatną pomocą dla najuboższych. 

Pokażmy, że razem możemy dużo zdziałać! 
Niech czyny idą w parze ze słowami!

Henryk Borowiński
Prezes ZG SEiRP

Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy Zespołu ds. OPP

KRYTERIA, TRYB I ZASADY
przydzielania pomocy fi nansowej ze środków pochodzących

z 1 % podatku dochodowego od osób fi zycznych.

I. Upoważnionymi do złożenia wniosku o pomoc fi nansową są: 
1. Zarządy Kół SEIRP.
2. Zarządy Wojewódzkie / Okręgowe SEiRP. 
3. W przypadku wydatkowania środków z 1% na cele bezpośrednio wskazane przez Zarząd 

Główny, tryb wnioskowy zostaje zastąpiony podjęciem stosownej uchwały przez Prezy-
dium Zarządu Głównego.

II. Podstawy występowania o przyznanie pomocy fi nansowej:
1. skutki katastrof i klęsk żywiołowych; udokumentowane stosownym poświadczeniem 

administracji lokalnej, bez względu na wysokość dochodu, 
2. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; wnioski indywidualne uzależnione od 

dochodu na członka rodziny świadczeniobiorcy – 150% najniższego wynagrodzenia okre-
ślonego przez ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Wnioski grupowe Zarządów Kół, Zarzą-
dów Wojewódzkich / Okręgowych i Zarządu Głównego SEiRP bez względu na dochód,

3. promocja i ochrona zdrowia; wnioski grupowe oparte o programy Zarządów Kół i ZW/
ZO, bez względu na dochód członka,

4. upowszechnianie kultury i sztuki, kultury fi zycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz 
innych form rekreacji; 

5. działalność na rzecz edukacji i oświaty; wnioski grupowe oparte o programy Zarządów 
Kół i ZW/ZO,

6. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami; wnioski grupowe w oparciu o programy Zarządów Kół i ZW/ZO,

7. trudna sytuacja życiowa: kryterium dochodu na członka rodziny wnioskodawcy - 150% 
najniższego wynagrodzenia określonego przez ministra Pracy i Polityki Socjalnej. 

III. Wymagane załączniki do wniosków o przyznanie pomocy fi nansowej winny mieć formę:
1. kopii ostatniej decyzji o wysokości renty /emerytury, kopii rozliczenia PIT za ubiegły rok 

kalendarzowy,
2. oryginału faktury określającej poniesione koszty leczenia, zakupu leków, sprzętu medycz-

nego, kosztów imprezy kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej itp.,
3. poświadczenia właściwego urzędu o skutkach klęski żywiołowej lub katastrofy.



Biuletyn Informacyjny nr 1 (47) 2013

19Z CENTRALI

IV. Tryb rozpatrywania wniosków:
1. Wnioski Zarządów Kół podlegają weryfi kacji przez wyznaczone przez Prezydia ZW/

ZO minimum 3 osobowe zespoły, dokonujące formalnego sprawdzenia autentyczności 
i kompletności wymaganych załączników, w miarę potrzeby uzyskujące od Zarządów Kół 
niezbędne informacje uzupełniające. Fakt dokonanej weryfi kacji zostaje stwierdzony sto-
sownym wpisem proponującym sposób załatwienia wniosku i podpisami co najmniej 2 
członków zespołu. Protokoły z posiedzeń zespołów na których rozpatrywane są wnioski 
przechowywane są w dokumentacji Prezydium ZW/ZO.

2. Zaopiniowane przez zespoły wojewódzkie wnioski oraz odpowiednio udokumentowane 
wnioski własne ZW/ZO, kierowane są do Prezydium Zarządu Głównego SE i RP. Przekazane 
wnioski podlegają ostatecznej weryfi kacji w Zespole ds. OPP , który na posiedzeniu w skła-
dzie 3 członków, potwierdza spełnienie wymogów formalnych, dołącza swoją opinię i prze-
kazuje na najbliższe posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SE i RP do zatwierdzenia. 

3. W przypadku niekorzystnej dysproporcji pomiędzy ilością wniosków a stanem środków fi -
nansowych oraz wynikającą z tego koniecznością dokonania wyboru pomiędzy wnioskami 
o zbliżonej wadze problemu, Zespół opiniujący bierze pod uwagę wielkość wpływów z 1% 
odpisów jakie zarejestrowano w danym roku z macierzystego województwa wnioskodawcy.

4. Wnioskodawca informowany jest o sposobie załatwienia wniosku najpóźniej w terminie 
3 miesięcy od daty wpływu kompletnego wniosku lub wpływu ostatniego wymaganego 
uzupełnienia

Warszawa dnia 18 stycznia 2013 r.

KOLEGA ZYGMUNT KALARUS
W imieniu Prezydium Zarządu Głównego i swoim własnym składam Koledze serdeczne 

podziękowanie za piękny i jakże znamienny gest przekazania na rzecz Stowarzyszenia, jako 
Organizacji Pożytku Publicznego, stosunkowo wysokiego odpisu w rozliczeniu podatkowym za 
rok 2012.

W skali kraju jest to najwyższy wkład w pomoc najbardziej potrzebującym emerytom i rencistom. 
Gest Kolegi jest szeroko komentowany w Polsce i był przedmiotem obrad ostatniego wyjazdowego 
posiedzenia Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w październiku 
ub. roku w Zakopanem. Dziękuję także za propagowanie idei pomocowych najbiedniejszym oraz 
poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych i kataklizmów wśród swoich współpracowników oraz 
najbliższej rodziny, a także przyjaciół. Poprzez taką mobilizację, Gliwice jako jednostka organizacyj-
na Stowarzyszenia, postrzegana jest jako najbardziej mobilna i aktywna w programie roku 2012, pod 
hasłem „POMOCNA DŁOŃ EMERYTA” wśród kół terenowych w kraju. Ogromna w tym zasługa 
Kolegi jako aktywnego członka. Taka postawa stawiana jest jako wzór do naśladowania w Polsce. 
Proszę więc przyjąć słowa uznania jako skromną rekompensatę za ogromny dar serca.

Z okazji Nowego Roku, składam Koledze najserdeczniejsze życzenia zdrowia, a także satysfakcji 
w szczytnej idei czynienia dobra na rzecz innych ludzi będących w potrzebie i szukających wsparcia.

Niech mi będzie honor i zaszczyt uścisnąć z tej okazji dłoń wspaniałego szlachetnego Człowieka 
i Kolegi

Henryk Borowiński
prezes Zarządu Głównego
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Warszawa,15 styczeń 2013 r.

SEJM
Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 4/6/9
00-902 Warszawa

APEL
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, 
Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP,
Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej,
Stowarzyszenia Generałów Policji, 
Stowarzyszenia Komendantów Policji.

W sprawie funduszu socjalnego i pomocy mieszkaniowej dla emerytów 
i rencistów podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Szanowni Państwo,

w dniu 20 listopada 2012 r. Rada Ministrów przyjęła przedłożone przez ministra Spraw 
Wewnętrznych „Założenia do projektu ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych mini-
strowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw".

Przedmiotowe założenia, poza sferą ustawowej organizacji struktur orzecznictwa lekarskiego w re-
sorcie spraw wewnętrznych - obejmują zmianę ustaw w zakresie rent z tytułu niezdolności do służby 
funkcjonariuszy i żołnierzy, w tym zlikwidowanie trzeciej grupy inwalidzkiej i możliwości podwyż-
szenia emerytury do 15% podstawy wymiaru z tytułu związku inwalidztwa ze służbą, przy zachowaniu 
praw nabytych osób, które przeszły już na emeryturę lub rentę inwalidzką.

Zakładane odebranie funkcjonariuszom i żołnierzom dotychczasowych uprawnień do renty inwa-
lidzkiej trzeciej grupy i do podwyższenia emerytury z tytułu inwalidztwa związanego ze służbą ma 
być zrekompensowane w stosunku do funkcjonariuszy służb podległych MSW wprowadzeniem do 
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systemu prawnego „resortowej" prewencji rentowej i fi nansowego wsparcia aktywizacji zawodowej 
funkcjonariuszy odchodzących ze służby, realizowanej przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSW.

Prewencja rentowa ma obejmować rehabilitację leczniczą, badania i analizy przyczyn niezdolności 
do służby oraz leczenie uzdrowiskowe, zaś aktywizacja zawodowa ma koncentrować się na doradztwie 
i przekwalifi kowaniu zawodowym, w tym na dofi nansowaniu studiów wyższych i podyplomowych 
oraz kursów zawodowych i językowych funkcjonariuszy pozostających w służbie lub zwalnianych ze 
służby bez prawa do zaopatrzenia emerytalnego.

Szczególna troska o zdrowie i pomyślność zawodową funkcjonariuszy jest uczuciem chwalebnym. 
Problem tkwi w źródłach fi nansowania w/w przedsięwzięć. W celu pokrycia kosztów tych nowych 
zadań w stosunku do benefi cjentów, niebędących jeszcze emerytami i rencistami, założono obniżenie 
o połowę corocznego odpisu na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów z 0,5% do 0,25%, aby 
„wygospodarowane" ich kosztem środki przeznaczyć na fi nansowanie bieżących potrzeb resortu spraw 
wewnętrznych w zakresie prewencji rentowej i aktywizacji zawodowej.

W uzasadnieniu projektu w/w założeń wnioskodawca powołuje się na podobne rozwiązania funk-
cjonujące w ZUS i MON. Porównanie to jest nietrafne, ponieważ w instytucjach tych prewencja ren-
towa nie jest realizowana z funduszu socjalnego emerytów i rencistów, lecz z Narodowego Funduszu 
Zdrowia (NFZ), własnych dochodów i odrębnych dotacji budżetowych. Natomiast aktywizacja zawo-
dowa i pośrednictwo pracy w stosunku do wszystkich obywateli, byłych funkcjonariuszy i żołnierzy, 
podejmowane są za pośrednictwem urzędów pracy na koszt budżetu państwa.

W „Założeniach..." nie ma żadnego odniesienia do funkcjonariuszy oraz emerytów i rencistów służb 
objętych policyjną ustawą emerytalną, a nienadzorowanych przez ministra Spraw Wewnętrznych oraz 
do żołnierzy, a także do emerytów i rencistów wojskowych. Dokument ten nie określa również zakresu 
nowelizacji przepisów stanowiących ustawowe podstawy tworzenia i przeznaczenia funduszu socjalne-
go dla emerytów i rencistów służb mundurowych i wojskowych. W stosunku do emerytów i rencistów 
służb podległych ministrowi do spraw wewnętrznych podstawę prawną funduszu socjalnego stanowi 
art. 27 ust. 1 i ust. la ustawy z dnia. 16.02.1994 r., o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji... 
i ich rodzin (j.t. Dz. U. nr 8 z 2004 r., poz. 67 ze zmianami).

Wyżej wymieniona ustawa stanowi, że osobom uprawnionym do zaopatrzenia emerytalnego 
oraz członkom ich rodzin przysługuje prawo do świadczeń socjalnych z tworzonego na ten cel 
funduszu socjalnego. Fundusz socjalny tworzy się z corocznego odpisu w wysokości 0,5% rocz-
nych środków przeznaczonych na emerytury i renty w celu fi nansowania świadczeń socjalnych. 
Zgodnie z rozporządzeniem ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9.09.2004 r. 
w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony 
Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz. U. nr 208, poz. 2124 ze zmianami) środki 
funduszu socjalnego mogą być przeznaczone na:

1. zapomogi pieniężne;
2. dopłaty do kosztów leczenia oraz zwrot części kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej;
3. zwrot części kosztów pogrzebu uprawnionego, niezależnie od przysługującego z tego tytu-

łu zasiłku pogrzebowego;
4. dopłaty do kosztów zakwaterowanie, wyżywienia i leczenia w sanatoriach lub uzdrowi-

skach;
5. dopłaty do kosztów wypoczynku indywidualnego i zbiorowego, a także innych form rekre-

acji;
6. dopłaty do kosztów zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w postaci obozów 

i kolonii oraz innych form działalności socjalnej;
7. dopłaty do korzystania z różnych form działalności kulturalno-oświatowej.
Pierwszeństwo w korzystaniu ze świadczeń socjalnych przysługuje uprawnionym:
 – posiadającym trudne warunku materialne;



22 Z CENTRALI

 poszkodowanym na skutek klęsk żywiołowych, zdarzeń losowych powstałych niezależnie 
od uprawnionego;

 – sierotom zupełnym;
 – samotnie wychowującym dzieci;
–  ponoszącym dodatkowe koszty związane z wychowywaniem dzieci wymagających spe-

cjalnej opieki i leczenia.
Wobec emerytów i rencistów wojskowych podstawę prawną funduszu socjalnego stanowi art. 27 

ust. 7 ustawy z dnia 10.12.1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin 
Qt. Dz. U. z 2004 r. nr 8, poz. 66 ze zmianami), który stanowi, że fundusz socjalny tworzy się z cało-
rocznego odpisu w wysokości 0,6% rocznych środków planowanych na emerytury i renty z przezna-
czeniem na fi nansowanie świadczeń socjalnych oraz pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki.

Z wypowiedzi wiceministra Obrony Narodowej gen. Cz. Piętasa na posiedzeniu Komisji Obrony 
Narodowej w dniu 10.06.2010 r. wynika, że zwiększenie odpisu na fundusz socjalny emerytów i ren-
cistów wojskowych z 0,5 do 0,6% nastąpiło z powodu rosnącej pauperyzacji tego środowiska w od-
niesieniu do tzw. „starego portfela" (protokół nr 3834/N/l kadencji). Nie jest nam znana jakakolwiek 
inicjatywa ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej w przedmiocie obniżenia funduszu emerytalnego 
utworzonego dla emerytów i rencistów wojskowych.

Według danych statystycznych Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW obniża się również poziom 
życia emerytów i rencistów policyjnych zwolnionych ze służby do 1998 roku z powodu rosnących 
kosztów utrzymania i zaniechania od 1999 r. waloryzacji „płacowej" ich świadczeń emerytalno-ren-
towych na rzecz tzw. waloryzacji „cenowej", która nie pokrywa ciągle rosnących kosztów utrzymania 
i wydatków. Ponadto dużej grupie byłych funkcjonariuszy służb zaliczonych do organów bezpieczeń-
stwa państwa z lat 1944 - 1990 w tym byłym milicjantom z lat 1944 do 1954 radykalnie obniżono 
świadczenia emerytalne, często do poziomu najniższych emerytur w systemie ubezpieczeniowym, 
z przyczyn politycznych. Żyjący na krawędzi ubóstwa lub wręcz w skrajnej nędzy emeryci i renciści 
służb mundurowych, chociażby dla zachowania autorytetu Państwa Polskiego, wymagają wsparcia ma-
terialnego. W związku z tym niezrozumiała jest w środowisku emerytów i rencistów podległych mini-
strowi właściwemu do spraw wewnętrznych inicjatywa obniżenia poziomu dotychczas przewidzianych 
dla nich świadczeń socjalnych. Należy zauważyć, że negatywne stanowisko wobec zamiaru obniżenia 
funduszu socjalnego w stosunku do emerytów i rencistów służb objętych policyjną ustawą emerytalną 
przedstawiły w swoich opiniach Związki Zawodowe tych służb oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych, Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, 
Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej. Opinie te nie zostały uwzględnione 
w inicjatywie ustawodawczej Rządu.

Koncepcja obniżenia odpisu na fundusz socjalny emerytów i rencistów zdaje się stanowić afi rmację 
dla metody „janosikowej" wsparcia jednych kosztem drugich, jednakże przy braku wymaganej w takim 
wypadku asertywności, ponieważ legendarny Janosik zabierał bogatym, a dawał biednym. Wiadomym 
jednak jest, że emeryci i renciści służb mundurowych do bogatych nie należą.

Propozycja obniżenia funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów służb podległych ministro-
wi Spraw Wewnętrznych jest merytorycznie nieuzasadniona i niespójna z uprawnieniami emery-
tów i rencistów wojskowych, którzy mają zachować fundusze socjalne w dotychczasowej wysoko-
ści. Doprowadziłoby to do dyskryminacji emerytów i rencistów służb podległych ministrowi Spraw 
Wewnętrznych wbrew kategorycznemu zakazowi zawartemu w art. 32 ust. 2 Konstytucji RP. Ponadto 
Konstytucja RP w art. 67, ust. 1 stanowi, że: „Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w ra-
zie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emery-
talnego". Prawo do zabezpieczenia społecznego jest niezbywalnym prawem wynikającym z godności 
człowieka. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 roku, której Polska jest sygnatariuszem 
stanowi, że każdy człowiek jako członek społeczeństwa ma prawo do zabezpieczenia społecznego (art. 
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22). Wynika z tego prawo do życia zapewniającego niezbędne świadczenia socjalne oraz prawo do za-
bezpieczenia na wypadek choroby, starości lub utraty środków do życia w sposób od niego niezależny 
(art.25).

Zabezpieczenie społecznie funkcjonariuszy oraz żołnierzy i emerytów i rencistów policyjnych 
i wojskowych z woli ustawodawcy - realizowane jest w systemie zaopatrzeniowym i opłacane z fun-
duszy publicznych, a wysokość i warunki uzyskiwania świadczeń określa ustawa. W kontekście prawa 
do zabezpieczenia społecznego wyraźnym dysonansem jest próba wyeliminowania prawa emerytów 
i rencistów podległych ministrowi Spraw Wewnętrznych do korzystania z pomocy państwa w budow-
nictwie mieszkaniowym przez uchylenie art. 30 policyjnej ustawy emerytalnej przewidującego obowią-
zek udzielenia takiej pomocy emerytom i rencistom na zasadach przewidzianych dla funkcjonariuszy. 
Zdaniem wnioskodawcy „Przepis ten obecnie w praktyce jest bezprzedmiotowy i nie jest stosowa-
ny". Konstatacja ta powinna prowadzić do wniosku, że dotychczasowa inercja w tym przedmiocie jest 
naganna, że należy spełniać prawa i obowiązki wynikające z ustawy oraz przez właściwą praktykę 
skutecznie realizować obowiązki państwa wobec emerytów i rencistów wynikające z przedmiotowego 
przepisu, z pewnością społecznie uzasadnionego i mieszczącego się w koniecznym zabezpieczeniu 
społecznym tej grupy osób. Uzasadnienie uchylenia przepisu, zaniechaniem jego stosowania przez 
organ państwowy jest kuriozalne. Pomoc emerytom i rencistom korzystającym ze świadczeń ZUS 
w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych zawarta jest w ustawie o zakładowym funduszu so-
cjalnym. Emeryci i renciści policyjni, państwowej straży pożarnej i straży granicznej nie mogą być dys-
kryminowani również w tym przedmiocie, tylko dlatego, że nie są objęci wyżej wymienioną ustawą.

Jest oczywiste, że żaden organ państwowy, realizując zadania w zakresie zabezpieczenia społeczne-
go, nie może antagonizować poszczególnych grup społecznych, w tym funkcjonariuszy i żołnierzy oraz 
wobec nich emerytów i rencistów tych służb, a właśnie przyjęte przez Radę Ministrów przedmiotowe 
założenia do „projektu ustawy..." mogą być oceniane w tej społecznie nieaprobowanej formule „dziel 
i rządź".

Przedstawiając wyżej wymienione uwagi do założeń projektu ustawy o funkcjonowaniu komisji 
lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw, zwracamy się do Państwa z apelem o wnikliwe przeanalizowanie wszystkich aspektów tej 
sprawy i o zajęcie stanowiska zgodnego z prawem i oczekiwaniami społecznymi środowisk emerytów 
policyjnych, straży granicznej, państwowej straży pożarnej i wojskowych.

Prosimy o poinformowanie niżej wymienionych o zajętym stanowisku w przedmiotowej sprawie.

Z wyrazami szacunku
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Otrzymują wg. rozdzielnika
Egz. nr 1-6 Prezydium Sejmu RP

Egz. nr 1 - Marszałek Sejmu - Pani Ewa Kopacz (PO)
Egz. nr 2 - Wicemarszałek Sejmu - Pan Marek Tadeusz Kuchciński (PiS)
Egz. nr 3 - Wicemarszałek Sejmu - Pan Tomasz Grzeszczak (PSL)
Egz. nr 4 - Wicemarszałek Sejmu - Pan Cezary Grabarczyk (PO)
Egz. nr 5 - Wicemarszałek Sejmu - Pani Wanda Nowicka (RP)
Egz. nr 6 - Wicemarszałek Sejmu - Pan Jerzy Wenderlich (SLD)

Egz. Nr 7-12 Przewodniczący Klubów Parlamentarnych
Egz. nr 7 - Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej - Pan Leszek Miller 
Egz. nr 8 - Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska - Pan Arkadiusz Mularczyk 
Egz. nr 9 - Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość - Pan Mariusz Błaszczak 
Egz. nr 10 - Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego - Pan Jan Bury 
Egz. nr 11 - Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska - Pan Rafał Grupiński 
Egz. nr 12 - Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Ruch Palikota - Pan Janusz Palikot

Egz. nr 13-16 Przewodniczący Komisji Sejmowych
Egz. nr 13 - Administracji i Spraw Wewnętrznych - Pan Marek Biernacki (PO) 
Egz. nr 14 - do Spraw Służb Specjalnych - Pan Konstanty Miodowicz (PO)
Egz. nr 15 - Polityki Społecznej i Rodziny - Pan Sławomir Piechota (PO) 
Egz. nr 16 - Ustawodawczej - Pan Wojciech Szarama (PiS)
Egz. nr 17 - Minister Spraw Wewnętrznych - Jacek Cichocki

Egz. nr 18-22 Związki Emerytów i Rencistów
Egz. nr 18 - ZG Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.
Egz. nr 19 - ZG Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. 
Egz. nr 20 - ZG Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej. 
Egz. nr 21 - ZG Stowarzyszenie Generałów Policji. 
Egz. nr 22 - ZG Stowarzyszenie Komendantów Policji.

Nasz znak: Org. 47/13               Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 roku

Kierownictwo Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów popiera 
Apel Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa 
RP, Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej oraz pozostałych organizacji związkowych 
w sprawie funduszu socjalnego i pomocy mieszkaniowej dla emerytów i rencistów podległych ministro-
wi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Jak wynika z w/w Apelu, z funduszu socjalnego korzystają przede wszystkim emeryci i ren-
ciści Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu będący 
w złych warunkach materialnych, poszkodowani przez zdarzenia losowe, samotnie wychowujący 
dzieci. Uzyskiwana pomoc, czy to w postaci zapomóg pieniężnych czy dopłat do kosztów lecze-
nia, wypoczynku itp. stanowi dla nich i ich rodzin liczące się źródło wsparcia. Jest to szczególnie 
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istotne wobec rosnących kosztów utrzymania i pogarszających się warunki bytu znacznej części 
społeczeństwa, w tym zwłaszcza emerytów i rencistów,

Biorąc powyższe pod uwagę popieramy Apel o zachowanie funduszu socjalnego funkcjonariu-
szy podległych MSW w dotychczasowej wysokości.

INFORMACJA
 o działaniach FSSM i SEiRP w sprawie zachowania funduszu socjalnego

Minister Spraw Wewnętrznych 16 lipca 2012 r. opracował projekt założeń Ustawy o funkcjonowa-
niu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i o świadczeniach 
odszkodowawczych z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw. 

Po zapoznaniu się z treścią projektu dot. przeznaczenia 0,25% funduszu socjalnego emerytów i ren-
cistów na aktywizację zawodową i prewencję rentową dla policjantów, strażaków, pograniczników 
i funkcjonariuszy BOR- środowiska emerytów i rencistów służb mundurowych wystosowały na ręce 
Ministra Spraw Wewnętrznych swój sprzeciw. Zarządy Główne Związku Emerytów i Rencistów Po-
żarnictwa RP wraz z ze Związkiem Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, we wspólnym piśmie 
z sierpnia 2012 r., wyraziły ostry protest wobec próby obniżenia wskaźnika odpisu na fundusz socjalny. 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych wystąpił z podobnym pismem 
do ministra, deklarując gotowość poszukiwania optymalnych rozwiązań. Zarząd Główny Krajowego 
Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej wyraził poparcie dla protestu. W ramach solidary-
zmu, Zarząd Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej, zrzeszającej 11 
organizacji emerytów i rencistów służb mundurowych, liczących ponad 100000 członków, wystoso-
wał 11 września 2012 r. pisemne Stanowisko adresowane do prezesa Rady Ministrów, ministra spraw 
wewnętrznych, ministra sprawiedliwości oraz przewodniczących niektórych komisji sejmowych. Sta-
nowisko określa próby obniżenia odpisów na fundusz socjalny jako niehumanitarne i niemoralne.

Adresaci zlekceważyli prośby i protesty. Rząd w dniu 20 listopada 2012 r. przyjął na swym posie-
dzeniu wspomniany projekt ustawy.

Wobec powyższego 15 stycznia 2013 r. wystosowano Apel do marszałka Sejmu RP, wicemarszał-
ków i innych parlamentarzystów, podpisany przez: Henryka Borowińskiego, prezesa Stowarzyszenia 
Emerytów Policyjnych, Albina Piątkowskiego, prezesa Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa 
RP, Jana Rutkowskiego, prezesa Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, Leszka Lam-
parskiego, prezesa Stowarzyszenia Generałów Policji i Antoniego Forgiela, prezesa Stowarzyszenia 
Komendantów Policji. Ponadto działacze struktur lokalnych, jako wyborcy zwrócili się z pisemnymi 
prośbami do parlamentarzystów z ich terenu o pomoc i wsparcie. 

Na efekty nie trzeba było długo czekać. Do dnia dzisiejszego wpłynęło w tej sprawie kilkadziesiąt 
interpelacji i zapytań poselskich, które złożyli: Janina Okrągły (PO) Opole, Krystyna Skowroń-
ska (PO) Rzeszów, Magdalena Gąsior-Marek (PO) Lublin, Monika Wielichowska (PO) Wałbrzych, 
Krystyna Skowrońska (PO) Rzeszów, Zofi a Czernow (PO) Legnica, Agnieszka Kołacz (PO) Wał-
brzych, Henryk Siedlaczek (PO) Rybnik, Roman Kaczor (PO) Wrocław, Krystyna Łybacka (SLD) 
Poznań, Artur Ostrowski (SLD) Piotrków Trybunalski, Jacek Czerniak (SLD) Lublin, Tadeusz To-
maszewski (SLD) Konin, Stanisław Wziątek (SLD) Koszalin, Cezary Olejniczak (SLD) Sieradz, 
Maria Nowak (PIS) Katowice, Ewa Malik (PIS) Sosnowiec, Anna Paluch (PIS) Nowy Sącz, Jadwi-
ga Wiśniewska (PIS) Częstochowa, Stanisław Ożóg (PIS) Rzeszów, Adam Lipiński (PIS) Legnica, 
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Jerzy Rębek (PIS) Chełm, Sławomir Zawiślak (PIS) Chełm, Dariusz Piątkowski (PIS) Białystok, 
Jan Bury (PSL) Rzeszów, Edward Siarka (SP) Nowy Sącz.

Natomiast poseł Tomasz Kamiński (SLD) Rzeszów, w piśmie z dnia 21 stycznia 2013 r. zapewnił, 
że rozumie i popiera starania środowiska służb mundurowych, a także podejmie stosowne działania 
parlamentarne aby szkodliwe akty prawne nie weszły w życie.

Poseł Tomasz Makowski (RP) Olsztyn, zaprosił przedstawicieli Federacji Stowarzyszeń Służb 
Mundurowych RP na posiedzenie Zespołu Parlamentarnego Służb Mundurowych RP w dniu 7 stycznia 
2013 r, prowadzone przez posła Marka Balt (SLD) Częstochowa. W obecności przedstawicieli Federacji 
Związków Zawodowych Służb Mundurowych mieliśmy okazję przedstawić nasze stanowisko w sprawie 
projektu zmniejszenia funduszu socjalnego. Poseł Marek Dębski (RP) w trakcie posiedzenia Zespołu 
zadeklarował bardzo wyraźne poparcie klubu parlamentarnego dla działań środowiska emerytów. 

Jednocześnie zaprezentowaliśmy w Parlamencie stanowisko Federacji Stowarzyszeń Służb Mun-
durowych, solidaryzujące się ze stroną związkową odnośnie ich słusznych protestów w sprawie zmniej-
szenia wypłat zwolnień chorobowych.

Z niniejszego sprawozdania wynika, że w sprawie ograniczenia funduszu socjalnego interweniowa-
ło bądź deklarowało dla nas poparcie 30 parlamentarzystów. Uważam, że sukcesem jest spowodowanie 
dużego zainteresowania naszymi problemami posłów wszystkich opcji politycznych. 

W tym miejscu dziękuję Elżbiecie Arciszewskiej, prezesce Polskiego Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów, za pisemną interwencję przesłaną do Sejmu w dniu 28 stycznia 2013 r.

W imieniu własnym a także w imieniu i z upoważnienia prezesów Związków i Stowarzyszeń pod-
pisanych pod Apelem dziękuję wszystkim Paniom i Panom Posłom, którzy dotychczas występowali. 
Wyrażone ponad podziałami partyjnymi poparcie przedstawicieli klubów parlamentarnych zarówno 
koalicji rządowej, jak też posłów opozycji, świadczy o trosce i pochyleniu się nad losem najbied-
niejszych i schorowanych, oraz dotkniętych nieszczęściem tych, którzy do niedawna wiernie służyli 
Ojczyźnie i Narodowi. 

Mam nadzieję, że dalsza aktywność nad procedowaniem przepisów ograniczających fundusz so-
cjalny służb mundurowych przyniesie efekty oczekiwane przez nasze środowisko.

Henryk Borowiński 
 Wiceprezydent Federacji Służb Mundurowych RP 

WALNE ZGROMADZENIE STOWARZYSZENIA 
KOMENDANTÓW POLICJI

2 lutego 2013 roku w Czchowie, w ośrodku szkoleniowo- wypoczynkowym „Łaziska” obradowało 
walne zebranie członków Stowarzyszenia Komendantów Policji. Podsumowano działalność Stowa-
rzyszenia w 2012 roku, zatwierdzono regulamin działania komisji rewizyjnej oraz nakreślono kierunki 
działań w bieżącym roku. W posiedzeniu wzięła udział delegacja ZG SEiRP w składzie: prezes Henryk 
Borowiński oraz sekretarz Zdzisław Bartula. Henryk Borowiński odznaczył prezesa Stowarzyszenia 
Komendantów Policji Antoniego Forgiela odznaką „Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP”. W swoim wy-
stąpieniu podkreślił znakomitą współpracę obu organizacji w rozwiązywaniu problemów nurtujących 
środowisko policyjne oraz zapoznał zebranych z priorytetami naszego Stowarzyszenia w 2013 roku. 
Stowarzyszenie Komendantów Policji jest jednym z sygnatariuszy Apelu skierowanego do najwyż-
szych władz kraju, w którym protestujemy przeciwko projektowi ustawy obniżającej odpis na fundusz 
socjalny. Obrady zakończyła dyskusja prowadzona w miłej, koleżeńskiej atmosferze.

Zdzisław Bartula
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WYWIAD Z PREZESEM ZARZĄDU 
OKRĘGOWEGO SEiRP W ZIELONEJ GÓRZE 

JANEM PAPISEM

Jakie jest Twoje hobby?
Nigdy nie byłem owładnięty jakąś pasją całkowicie. W młodości ciągnęło mnie do sportu. Trafi łem 

więc do liceum pedagogicznego o profi lu sportowym i sprawdzałem się w różnych dyscyplinach lek-
koatletycznych, zwłaszcza w konkurencjach technicznych i biegach sprinterskich. Pasjonowały mnie 
również książki, szczególnie literatura piękna i poezja. Zanim nauczyłem się czytać, znałem już kilka 
rożnych wierszy. Z książek przerzuciłem się na albumy malarstwa i katalogi najsłynniejszych muzeów.
Jakiej muzyki słuchasz?

Jak prawie każdy, słucham wykonawców pop i soul. Lata 60.,70. i 80. nazywane umownie „sza-
lone”, owładnięte były popularną i muzyką duszy. Uprawiały ją popularne zespoły i zawodowe or-
kiestry, a moim ulubionym wykonawcą jest brytyjska kompozytorka i skrzypaczka Vanessa Mae, 
którą niektórzy nazywają współczesnym Paganinim. Chyba dlatego, że urodziła się w tym samym 
dniu i miesiącu co Paganini, tylko 196 lat później.
Ulubiony fi lm?

Najbardziej lubię „Siedmiu wspaniałych”. Mimo tego, 
że powstał w roku 1960, to jego przesłanie jest wciąż aktual-
ne. Główny bohater poszukuje ludzi do wykonania ważnego 
zadania społecznie użytecznego – bezinteresownie. Każdy, 
do którego się zwracał o pomoc, pytał – co ja z tego będę 
miał? Skąd my to znamy jako działacze Stowarzyszenia?
Ulubiona aktorka?

Barbra Streisand, utalentowana aktorka, tancerka i pio-
senkarka amerykańska.
Czy uprawiasz, bądź uprawiałeś sport?

Zawsze lubiłem i uprawiałem lekkoatletykę. Biegałem 
na 60, 100 i 200 metrów, skakałem w dal, rzucałem oszcze-
pem i dyskiem. Byłem nawet na zgrupowaniu sportowym 
w Spale razem z Januszem Sidło, Janem Kopyto, Edmundem Piątkowskim i innymi, a kierowni-
kiem zgrupowania i trenerem był prof. Szelest.
Dlaczego zostałeś milicjantem?

Po ukończeniu szkoły średniej zdawałem egzaminy konkursowe na zagraniczne studia wyższe, kie-
runek chemia. Centralna komisja egzaminacyjna skierowała mnie do Odessy. Cieszyłem się z tej wiado-
mości, bo egzaminy były bardzo trudne, ale w starciu z rodziną poniosłem totalną porażkę. Stanowcze 
weto rodziców w sprawie wyjazdu do Związku Radzieckiego sprawiło, że zamiast z nakazem pracy 
„cudze dzieci uczyć”, trafi łem do milicji. Przez parę lat zadawałem sobie pytanie, czy dobrze zrobiłem, 
rezygnując ze studiów za granicą? Chemikiem nie zostałem, a w milicji przepracowałem 36 lat.

Jako pracownik operacyjno-dochodzeniowy brałem udział w wyjaśnianiu wielu trudnych 
i skomplikowanych spraw kryminalnych, ale największe wrażenie zrobiło na mnie zatrzymanie ska-
zanego, ukrywającego się przez kilka lat, by uniknąć więzienia. Poszukiwany zauważył milicjantów 
okrążających jego kryjówkę. Schował się na strychu, dokąd prowadziły wąskie, strome schody. Na 
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wezwanie by zszedł i poddał się odpowiedział, że ma pistolet i siekierę. Zabije każdego, kto będzie 
próbował go zatrzymać. Po dłuższych pertraktacjach odważyłem się wejść na strych, bez broni, 
skłonić poszukiwanego do poddania się i dobrowolnego zejścia do samochodu. Po kilku latach tenże 
zatrzymany przyjechał do Komendy Wojewódzkiej MO w Zielonej Górze, by podziękować mi za, 
jak to określił, „wyprostowanie mu życia”.
Czym zająłeś się po przejściu na emeryturę ?

Do przejścia na emeryturę byłem psychicznie przygotowany, ale czas odejścia wymusił stan 
zdrowia. Udar mózgu sprawił, że dość długo dochodziłem do pełnej sprawności, aby pożegnać się 
ze służbą i zacząć nowe życie. Nie nudziłem się jednak, bo nie znoszę bezczynności. Podjąłem pra-
cę w prywatnej fi rmie rodzinnej, w której przepracowałem osiem lat. W roku 1998 wydana została 
ustawa o ochronie osób i mienia. Zaszła potrzeba przeszkolenia tysięcy kandydatów na pracow-
ników ochrony. Zatrudniłem się jako wykładowca prawa karnego, administracyjnego, cywilnego, 
a nawet prawa Unii Europejskiej na kursach dla pracowników ochrony i strażników miejskich. Praca 
ta dawała mi dużo satysfakcji.
Jak sobie wyobrażałeś życie na emeryturze? Jak się mają wyobrażenia do rzeczywistości?

Dokuczliwa choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy przez wiele lat utrudniała mi służbę. Za-
kładałem więc, że po przejściu na emeryturę, dolegliwość ta będzie warunkowała moje życie pry-
watne. Okazało się, że duża aktywność, regularny tryb życia, brak stresów sprawiły rzecz niebywałą. 
Dolegliwości wrzodowe ustąpiły i mogłem całkowicie zmienić plany życia na emeryturze.

Kilku moich kolegów z okresu służby, którzy wcześniej przeszli na emeryturę, zaangażowało się 
w pracy społecznej na rzecz powstającego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Resortu Spraw 
Wewnętrznych RP. Jesienią 1990 roku byłem już członkiem Stowarzyszenia. Praca zarobkowa nie 
pozwalała mi na większe zaangażowanie w tę aktywność, ale wspierałem jak mogłem wybrany w li-
stopadzie 1990 r. zarząd wojewódzki. Stopniowo tak organizowałem sobie pracę, aby mieć więcej 
czasu na działalność w Stowarzyszeniu. Zakładanie nowych kół, reaktywowanie tych, co zaprzesta-
ły działalności, to podstawowe zadanie jakie otrzymałem. W miarę rozwoju struktur i wzrostu liczby 
członków Stowarzyszenia rosły oczekiwania na efekty naszej pracy.
Organizacja zielonogórska należy do najlepszych w Stowarzyszeniu. Czy możesz zdradzić ta-
jemnicę sukcesu?

Cieszy tak wysoka ocena, ale samo nic nie przychodzi. Na tę ocenę pracował liczny aktyw i członko-
wie Stowarzyszenia w okręgu. Tajemnica sukcesu tkwi w mentalności ludzi. Postawa roszczeniowa (co 
ja z tego będę miał), musi ustąpić postawie altruistycznej, co ja bezinteresownie mogę dać społeczności.
Jakich rad możesz udzielić naszym działaczom?

Od lat uczestniczę w życiu Stowarzyszenia na szczeblu krajowym i wiem, że każde wojewódz-
two, każdy okręg ma swoją specyfi kę. Działacze znają statut, znają ludzi i wiedzą, jaki w nich tkwi 
potencjał. Wystarczy sprawić, by emeryci wstępowali do Stowarzyszenia i chcieli brać udział w ży-
ciu swoich kół.
Jakie są atuty naszej organizacji?

Po pierwsze – trwałość. Na początku sceptycy wróżyli nam rychły koniec jako organizacji jed-
nopokoleniowej. Po drugie – żywotność i rozwój. Stowarzyszenie powoli, ale systematycznie po-
większa swoje szeregi, strukturą obejmuje cały kraj.Po trzecie – współpraca z innymi podmiotami 
krajowymi i zagranicznymi. Jesteśmy inicjatorami i założycielami FSSM, współdziałamy z NSZZ 
Policjantów, współpracujemy z zagranicznymi organizacjami weteranów policji (Czechy, Słowa-
cja, Węgry, Litwa, Serbia, Niemcy, Białoruś, Ukraina). Po czwarte – mamy własne środki przekazu 
w postaci biuletynu informacyjnego i strony internetowej.Po piąte – mamy struktury organizacyjne, 
wypróbowany aktyw i środki na działalność statutową, w tym wpływy na OPP.
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A jakie słabości?
– Nieprecyzyjne zapisy statutowe, albo brak właściwych rozwiązań.
– Zupełny brak współdziałania z Zakładem Emerytalno-Rentowym i kierownictwem MSW.
– Osłabiona pozycja w kontaktach zagranicznych jako organizacji pozaresortowej – cywilnej. 
– Rozczłonkowanie środowiska emerytów policyjnych i przynależność do różnych organi-

zacji, partykularyzm. 
– Podział członków Stowarzyszenia na poprawnych i niepoprawnych. 
– Niezadowalający dopływ nowych członków spośród odchodzących obecnie ze służby.

Co było i co jest największym osiągnięciem Stowarzyszenia?
Największe osiągnięcie, to uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego, podpisanie pro-

gramu ubezpieczeniowego Emeryt 2009, Międzynarodowa Konferencja Legionowo 2010 i współ-
praca z zagranicznymi organizacjami emerytów policji.
Jakie powinny być priorytety Stowarzyszenia w tym roku?

– Ułożenie poprawnych stosunków z kierownictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 
Komendy Głównej Policji i jednostek podległych.

– Dalsze zabiegi w celu zachowania funduszu socjalnego w dotychczasowej wysokości.
– Wzrost liczby członków i kół.
– Stała troska o ocieplenie wizerunku Stowarzyszenia.
– Kontynuowanie akcji „Pomocna dłoń emeryta”.

A w przyszłości?
– Utrzymywanie przyjaznych kontaktów i efektywnej współpracy ze wszystkimi organiza-

cjami, stowarzyszeniami i związkami emerytów służb mundurowych z kraju i z zagranicy.
– Staranne przygotowanie najbliższego Krajowego Zjazdu Delegatów, zwłaszcza głęboko 

przemyślanych propozycji zmian w statucie i deklaracji programowej.
– Popularyzowanie Stowarzyszenia jako organizacji o statusie OPP dla zwiększenia wpły-

wów z odpisu 1% podatku.
– Usprawnienie funkcjonowania struktur Stowarzyszenia i upowszechnienie nowoczesnych 

form przepływu informacji.
Dziękuję w imieniu Czytelników za interesujący wywiad. Życzę Ci, aby zielonogórskie Stowarzy-

szenie pod Twoim przewodnictwem utrzymało przodującą w kraju pozycję. 

Janusz Borowiński

 Zielona Góra 18 grudnia 2012 r.

INFORMACJA
o pracy ZO i Prezydium ZO SEiRP w Zielonej Górze w roku 2012

Działalność Stowarzyszenia uwarunkowana jest wieloma czynnikami, a przede wszystkim:
– zapisami statutowymi,
– uchwałami poszczególnych organów władzy,
– zarządzeniami, decyzjami i wytycznymi ujętymi w planach pracy i kierunkach działań.
Nasz plan pracy na rok 2012 r. został przedstawiony i zatwierdzony na posiedzeniu plenarnym 

ZO 21 lutego 2012 r. W planie określono jako zadania priorytetowe:
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– pozyskiwanie nowych członków Stowarzyszenia,
– szersze rozpropagowanie idei Organizacji Pożytku Publicznego i zwiększenie kwoty z od-

pisów 1% od podatków (PIT za rok 2011),
– dalsze rozszerzanie ubezpieczeń emerytów w ramach „ programu Emeryt 2009 ”.
W realizacji tych zadań uzyskaliśmy wyniki zadowalające. Nie podaję liczb, które zilustro-

wałyby dokładnie wysiłek organizacyjny poszczególnych prezesów i zarządów kół terenowych, 
gdyż zrobią to lepiej sami zainteresowani, dysponujący aktualnymi danymi.

Wyniki dotyczące wzrostu ilościowego członków Stowarzyszenia mogły być znacznie ko-
rzystniejsze, gdyby nie kryzys, który dotknął koła w Nowej Soli i Wschowie.

W Nowej Soli kryzys został szczęśliwie zażegnany dzięki zapałowi grupy ofi arnych działaczy, 
z obecnym prezesem Zarządu Koła kolegą Zenonem Siwertem na czele.

Znacznie gorzej jest z kołem we Wschowie. Brak jakichkolwiek sygnałów o działalności za-
rządu, nie ma wpłat za noty obciążające i wpłat na rzecz ZO z tytułu składek członkowskich za 
cały bieżący rok. Prezydium ZO zmuszone jest więc postawić wniosek o rozwiązanie Koła SEiRP 
we Wschowie. Decyzja ta oznacza, że zmniejszy się liczba kół w terenie. Jednak w stosunku do 
roku 2011 liczba członków Stowarzyszenia w okręgu nie będzie mniejsza, a przeciwnie – wzroś-
nie, tak jak wzrosła liczba ubezpieczonych w „PZU Życie” i  - wpłat na OPP.

Ukierunkowanie działania w tych trzech płaszczyznach, uznanych za priorytetowe, będzie 
nadal prowadzone przez wszystkie koła terenowe i prezydium zarządu okręgu. 

Należy też podkreślić korzystny wpływ naszej strony internetowej na całą działalność Stowa-
rzyszenia w okręgu, którą administruje I wiceprezes ZO Eugeniusz Czerwiński. Strona spełnia 
nasze oczekiwania i zyskuje na popularności, tak wśród członków Stowarzyszenia jak i emerytów 
niezrzeszonych.

Inny odcinek naszej aktywności społecznej to współdziałanie z dysponentem funduszu so-
cjalnego emerytów, zwłaszcza w zakresie podziału środków tego funduszu, wypracowania zasad 
i bezpośredniego udziału w komisji socjalnej przy KWP w Gorzowie Wlkp. Nie szczędząc czasu 
i wysiłku, cały aktyw ZO wspólnie z kolegami z ZW SEiRP w Gorzowie wypracował kompro-
misowe stanowisko w kwestii regulaminu podziału środków z FS. Zanim wspólne stanowisko 
przedstawiono dysponentowi (4.04. 2012 r.), ukazał się nowy regulamin z datą 18 marca 2012 r., 
który nie uwzględniał możliwości zwrotu kosztów przejazdu na comiesięczne posiedzenie komisji 
dla 3 członków reprezentujących ZO Zielona Góra. Problem ten rozwiązaliśmy, podejmując - na 
odbytym w lipcu 2012 r. posiedzeniu ZO - uchwałę o fi nansowaniu dojazdów członków komisji 
z dodatkowych opłat w wysokości 2,oo zł w roku od każdego członka. Zwrot za przejazd samocho-
dem będzie pobierał 1 członek komisji w wysokości 100,00 zł.

Rozwiązanie sprawy zwrotu kosztów przejazdu to nie koniec kłopotów związanych z fundu-
szem socjalnym.

29 listopada 2012 r. w Gorzowie, z inicjatywy z-cy komendanta wojewódzkiego Policji ds. 
logistyki podinsp. Heleny Michalak odbyło się spotkanie z członkami LZW i ZO SEiRP, poświę-
cone wypracowaniu wspólnego stanowiska w sprawie nowego regulaminu podziału okrojonego 
funduszu socjalnego i powołania nowej komisji. Podinsp. H. Michalak wyjaśniła, że potrzeba 
opracowania nowych zasad podziału wynika z inicjatywy MSW - okrojenia o połowę środków 
z tego funduszu od 1 lipca 2013 r. i niewielkich środków pozostających do dyspozycji KWP do 
czasu nowego zasilenia I transzą funduszu w roku 2013.

Dla oszczędności czasu i pieniędzy Pani Komendant sama opracowała nowy regulamin, który 
przedstawiła zebranym i zaproponowała nową komisję socjalną w składzie: 2 pracowników wydz. 
GMT, 1 pracownik wydz. fi nansów, 1 pracownik wydz. kontroli, Przyjęła też propozycję aby 
w skład komisji weszło dwóch emerytów ze strony LZW i dwóch ze strony ZO SEiRP. Podałem 
kol. kol. J. Pawlaka i A. Cieślaka. 
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Dzisiejsze posiedzenie jest okazją nie tylko do podsumowania wyników naszej pracy, ale rów-
nież do przekazania słów uznania i podziękowań wszystkim aktywnym działaczom za ich wysiłek, 
za pomysłowość i inspiracje w działaniach społecznych na rzecz środowiska emerytów policyjnych. 

Prezydium ZO na jednym ze swych posiedzeń w marcu br. podjęło uchwałę o wyróżnieniu sta-
tutowym najaktywniejszych działaczy i wystąpiło do zarządu głównego z wnioskiem o przyznanie:

1. „Odznaki za szczególne zasługi dla SEiRP” dla: prezes Koła nr.2 w Zielonej Górze Barba-
ry Milej, prezesa Koła w Krośnie Odrz. Bogdana Michalaka, prezesa Koła w Żaganiu Jó-
zefa Gowdy, komendanta miejskiego Policji w Zielonej Górze insp. Sebastiana Banaszaka

2. „Odznaki z dyplomem za zasługi dla SEiRP” dla: prezesa Koła w Świebodzinie Marka 
Przybyła, prezesa Koła w Gubinie Zdzisława Buczkowskiego, prezesa Kola w Sulechowie 
Adama Cieślaka, sekretarz ZO Lucynie Kwaśnickiej, członka ZO Edwarda Trzepizura, 
rzecznika pras. Zbigniewa Kobrynia, członka komisji socjalnej KWP Jerzego Pawlaka

Testem sprawności organizatorskich i zdolności logistycznych dla działaczy zielonogórskich 
Stowarzyszenia była organizacja czterodniowego posiedzenia Prezydium ZG SEiRP, z udziałem go-
ści krajowych i delegacji zagranicznych w dniach 12 – 15 09.2012 r., tj. w okresie Winobrania 2012 
Zielona Góra.

 Uczestnicy krajowi i zagraniczni byli bardzo zadowoleni z pobytu w Zielonej Górze, a organiza-
cję spotkania ocenili bardzo wysoko. Przyznane naszym działaczom odznaczenia honorowe wręczył 
w czasie posiedzenia prezes ZG Henryk Borowiński, w obecności pozostałych uczestników posie-
dzenia. Uhonorowanie naszych działaczy odbyło się z zachowaniem pełnego ceremoniału, zostało 
odnotowane w protokole z posiedzenia prezydium ZG i utrwalone na elektronicznych nośnikach in-
formacji. Pozostali działacze, którzy wnieśli duży wkład pracy w przygotowanie i przeprowadzenie 
tego posiedzenia, zostali uhonorowani dyplomami uznania.

Na efektywność naszej pracy znaczący wpływ mają relacji między aktywem Stowarzyszenia, 
a kierownictwem jednostek policyjnych, przy których funkcjonują zarządy kół. W naszej ocenie 
relacje te układają się bardzo poprawnie w całym okręgu, a koła skupiające emerytów policyjnych 
działają przy: KMP w Zielonej Górze, KPP w Krośnie Odrz., KPP w Nowej Soli, KPP w Świe-
bodzinie, KPP we Wschowie, KPP w Żaganiu, KPP w Żarach, KP w Gubinie, KP w Lubsku, KP 
w Sulechowie i KP w Szprotawie.

W 2012 roku członkowie prezydium uczestniczyli w zebraniach wszystkich kół, z wyjątkiem 
Wschowy i Lubska. Wszędzie spotykaliśmy się z przychylnością, życzliwością i pomocą kierowni-
ków poszczególnych jednostek Policji. Za wzór można uznać pomoc i wsparcie udzielane naszym 
emerytom przez kierownictwa komend w Świebodzinie i Zielonej Górze. Obie te jednostki łączy 
osoba insp. Sebastiana Banaszaka, którego zasługi dla naszego Stowarzyszenia zostały dostrzeżone. 
Przyznana Komendantowi najwyższa odznaka honorowa „Za szczególne zasługi dla Stowarzysze-
nia” niech będzie symbolem naszej wdzięczności dla Niego i dla pozostałych komendantów Policji, 
którzy nas wspierają.

Struktura organizacyjna Stowarzyszenia, która ukształtowała się po reformie administracyjnej 
z roku 1998, sytuuje w naszym niewielkim województwie dwie jednostki równorzędne – LZW w Go-
rzowie Wlkp. i nasz Zarząd Okręgowy. Mimo rozniecanego i często podsycanego konfl iktu regional-
nego, stosunki między naszymi strukturami układają się dobrze, a nawet bardzo dobrze. Dowodem 
na poprawność tych stosunków niech będzie najwyższy w kraju wskaźnik „uczłonkowienia” naszego 
województwa - 28,4 %. W naszych wzajemnych relacjach sprawdza się powiedzenie „ Zgoda buduje”.

Prezesowi i I Wiceprezesowi Zarządu Gł. SEiRP dziękujemy za troskliwa opiekę i korzystne 
oddziaływanie na rzecz środowiska emerytów policyjnych.

 
Prezes Zarządu Okręgowego SEiRP w Zielonej Górze

 Jan Papis
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POSIEDZENIE ŚWIĄTECZNO  NOWOROCZNE
ZO SEiRP W ZIELONEJ GÓRZE

18 grudnia 2012 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgowego w Zielonej Górze, w któ-
rym udział wzięli: członkowie Prezydium ZO, prezesi 12 kół terenowych oraz zaproszeni 
goście: I wiceprezes ZG Zdzisław Pietryka, sekretarz ZG Zdzisław Bartula, prezes LZW w Go-
rzowie Wlkp. Zenon Paterczyk i przewodniczący Komisji Rewizyjnej LZW Paweł Franczak.

Program obrad obejmował: przeka-
zanie obszernej informacji o pracy Pre-
zydium i Zarządu Okręgowego w 2012 
roku, złożenie sprawozdań przez pre-
zesów kół ze swej działalności, wypra-
cowanie działań w I kwartale 2013 r. 
w pozyskiwania darczyńców wspoma-
gających Stowarzyszenie 1% z odpisu 
podatku PIT, poddanie pod głosowanie 
opracowanego projektu planu pracy na 
rok 2013 oraz sprawy organizacyjne.

Posiedzenie prowadził prezes ZO Jan 
Papis, który w swoim wystąpieniu oce-
nił działalność zarządów kół terenowych 
oraz zaapelował o zachęcanie do wpłat 
1% na rzecz Stowarzyszenia. Z żalem poinformował, że na mocy rozporządzenia MSW – emerytom 
okrojono fundusz socjalny z 0,5% do 0,25%. 

Zebrani jednomyślnie przegłosowali 2 uchwały wynikające z porządku obrad. Podczas przerwy 
prezesi kół odebrali 17 świątecznych paczek żywnościowych dla emerytów obłożnie chorych i ży-
jących w bardzo ciężkich warunkach fi nansowych, którzy zostali wytypowani przez poszczególne 
koła.

Kończąc posiedzenie, prezes Jan Papis podziękował zebranym za zaangażowanie w społecz-
ną pracę i zaprosił na symboliczną świąteczną lampkę szampana. Wznosząc toast, złożył życzenia 
świąteczno – noworoczne wszystkim członkom zielonogórskiego Stowarzyszenia i ich rodzinom.

Zbigniew Kobryń

Z PAMIĘCIĄ O PRZESZŁOŚCI
„Działania dla przyszłości nie są w sprzeczności z pamięcią o przeszłości”. Takie prze-
słanie zostawił swoim następcom były prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia 
w Zielonej Górze Alfons Merda, rezygnując z funkcji w połowie ostatniej dekady ubie-
głego wieku.

Z szacunku dla autora tych słów wróćmy do początków organizowania się emerytów i ren-
cistów SB i MO. Zaczęło się w roku 1980, kiedy przy MSW i przy podległych jednostkach 
organizacyjnych powołano kluby zrzeszające emerytów i rencistów obu służb. Kierowali nimi 
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byli czynni funkcjonariusze MO, przeważnie z wydziałów kadr, a programy pracy ustalały i rea-
lizowały rady klubów.

Aktywność nielicznej grupy działaczy sprawiła, że już w roku 1981 powstały koła emerytów 
przy KW MO w Zielonej Górze i przy wszystkich jednostkach terenowych, które skupiały ponad 
50% wszystkich emerytów i rencistów w województwie.

Rada klubu i zarządy kół zachęcały swoich członków do aktywności na różnych polach. Co 
najmniej 400 z nich udzielało się w różnych organizacjach, często na kierowniczych stanowiskach, 
a w samorządach na terenie województwa działało stale 30 – 40 emerytów. Liczyła się też pomoc na 
rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, którą świadczyli emeryci MO.

Rada klubu i zarządy kół organizowały wycieczki krajoznawcze, wczasy zbiorowe, imprezy 
kulturalno-rozrywkowe, rozgrywki sportowe oraz inne zajęcia grupowe. Jedna z inicjatyw zaowo-
cowała powołaniem klubu tkactwa artystycznego, które po licznych przekształceniach działa do 
dziś, odnosząc duży sukcesy pod nazwą Klub „Anna”.

Załamanie aktywności emerytów resortu spraw wewnętrznych nastąpiło w roku 1989. Wpływ 
na to miały różne okoliczności a przede wszystkim: zmiany sytuacji społeczno- politycznej w kraju 
i powstawanie ruchu związkowego w milicji, pozbawienie emerytów i rencistów funduszu socjal-
nego, zapowiedź likwidacji klubów, wydanie ustawy o stowarzyszeniach, powszechna opinia o po-
trzebie utworzenia nowej organizacji emeryckiej. 

Na zjeździe wojewódzkim w listopadzie 1989 r. w Zielonej Górze, po burzliwej dyskusji, de-
legaci powołali 5-osobową grupę do opracowania statutu nowej organizacji, przygotowanie odpo-
wiednich dokumentów do rejestracji i uzyskania zgody MSW w tej sprawie. W oczekiwaniu na 
odpowiedź z MSW, zielonogórzanie nawiązali kontakt z przedstawicielami szczecińskiej grupy 
inicjatywnej i uznając zbieżność celów oraz zapisów statutowych - ich poparli. Na zjeździe zało-
życielskim województwo zielonogórskie reprezentowało 3 delegatów, a jeden z nich, płk w st. sp. 
Leon Bukański, został wybrany w skład Zarządu Głównego powołanego Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych RP.

Nowopowstałe Stowarzyszenie nie wszędzie spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem. W wo-
jewództwie zielonogórskim nastąpił gwałtowny spadek liczby członków, a część kół zaprzestała dzia-
łalności. Jednak ciągłość ruchu zrzeszającego emerytów mundurowych MSW została zachowana. 

Wypróbowana grupa działaczy, kryteria przynależności i cele nowej organizacji sprawiły. że 
Stowarzyszenie zaczęło działać coraz prężniej, powstawały nowe koła, rosła liczba członków. Za-
chodziły też zmiany, które rzutowały na pracę poszczególnych gremiów. W październiku 1996 roku 
z funkcji prezesa Zarządu Wojewódzkiego zrezygnował kol. Alfons Merda. Decyzja ta, choć zaska-
kująca, przyjęta została ze zrozumieniem i w Stowarzyszeniu kryzysu nie wywołała.

Kryzys nastąpił po ogłoszeniu reformy administracyjnej kraju i konieczności likwidacji 33 wo-
jewództw, w tym województwa zielonogórskiego. Realizując uchwałę III Zjazdu Delegatów z 21 
listopada 1998 roku i uchwałę Prezydium ZG z 19 grudnia 1998 roku, Zarząd Wojewódzki Stowarzy-
szenia w Zielonej Górze 23.02.1999 r. podjął uchwałę o samorozwiązaniu, przekazaniu dokumentów 
dotyczących działalności członków i kół do Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Uchwała ta nie została jednak zrealizowana ze względu na kategoryczny sprzeciw Prezydium 
Zarządu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Zabiegi czynione w tej sprawie przez Prezydium Za-
rządu Głównego, z prezesem Lechosławem Bartosiakiem na czele i ustępujący Zarząd Wojewódzki 
w Zielonej Górze, nie dały rezultatu. Rozwiązaniem była Uchwała Prezydium Zarządu Głównego 
SEiRP w Szczecinie, o utworzeniu w Zielonej Górze, na bazie byłego Zarządu Wojewódzkiego 
nowej struktury - Zarządu Okręgowego. 

Zarząd Okręgowy w chwili utworzenia skupiał 603 członków w 10 kołach. Na koniec roku 1999 
liczba członków spadła poniżej 500, a liczba kół do 8. Aktyw Stowarzyszenia nie załamywał rąk. Do-
świadczeni działacze wyzwalali ogromne pokłady energii, wielkiego zaangażowania i pomysłowo-
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ści, inspirowali inicjatywy oddolne, co spowodowało, że organizacja ożyła. Liczba członków powoli, 
ale systematycznie wzrastała, zakładano nowe koła, nowi członkowie wnosili inicjatywę i pomysły 
na ożywienie pracy w Stowarzyszeniu. Dziś możemy powiedzieć, że szanując przeszłość działaczy 
tamtego okresu, żyjemy dla przyszłości 736 członków skupionych w 12 kołach na terenie Okręgu.

Jan Papis

POMOCNA DŁOŃ EMERYTA
W Zarządzie Okręgowym w Zielonej Górze stało się już tradycją odwiedzanie w okresie 
przedświątecznym ciężko i obłożnie chorych, w podeszłym wieku, często nie chodzących 
o własnych siłach emerytów policyjnych.

Najbardziej potrzebujących po-
stanowiliśmy podczas odwiedzin 
wesprzeć „świąteczną paczką”, któ-
rą otrzymali: Mieczysław Malczyk, 
Jerzy Kułaj, Kazimiera Czarnecka, 
Jan Szymański, Henryk Tuczyński, 
żona po zmarłym emerycie Henryku 
Roszak, Józef Duma, Julia Mazurek, 
Mieczysław Żabko, Zdzisław Bro-
żek, Krystyna Siwert, Jan Kuczyk, 
Edward Gwardecki, Aleksy Sadziń-
ski, Czesław Antkowiak, Michał 
Stankiewicz, Mieczysław Górak. 

Odwiedzin emerytów i wręcze-
nia paczek dokonały delegacje po-
szczególnych kół, z ich prezesami na 
czele. Obdarowani byli niezmiernie 
wdzięczni i zadowoleni z naszych 
odwiedzin. Niektórzy byli bardzo 
zdziwieni, że ktoś o nich pamięta. 
Potrzebujących było znacznie wię-
cej, ale skromne środki fi nansowe 
nie pozwoliły na rozszerzenie naszej 
akcji. Świąteczne działania są formą 
„Pomocnej dłoni emeryta”, która 
będzie jednym z priorytetów zielo-
nogórskiego Stowarzyszenia w 2013 
roku.

Zachęcamy inne zarządy woje-
wódzkie, okręgowe oraz koła tere-
nowe do organizowania podobnych 
akcji.

 Zbigniew Kobryń
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ZEBRANIE ZARZĄDU KOŁA NR 2
W ZIELONEJ GÓRZE

Wieczorem 11 lutego w siedzibie Koła odbyło się posiedzenie robocze Zarządu Koła nr 2 SEiRP 
w Zielonej Górze. Zebrani mieli podjąć decyzje w następujących sprawach:

– Obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet.
– Ustalenia terminu majowej wycieczki do Parku Mużakowskiego i wybór odpowiedniego 

biura turystycznego. 
– Zorganizowanie w czerwcu wycieczki do Czarnogóry. 
Prezes Barbara Milej poinformowała zebranych, że problemy lokalowe zostaną rozwiązane, gdyż 

komendant miejski przekaże nową siedzibę na potrzeby Koła. Zarząd postanowił, że przystąpi do 
konkursu ogłoszonego przez Zarząd Główny SEiRP na „Najaktywniejsze koło w kraju”.

Koło liczy 370 członków i jest największe w okręgu. Ostatnio powiększyło się o wielu młodych 
emerytów, którzy korzystają w ten sposób z korzystnych warunków ubezpieczenia w PZU. Wiążą się 
z tym, ze względów logistycznych, 
trudności organizacyjne. Postanowio-
no zwiększyć obsadę dyżurujących 
członków zarządu. Są pomysły, aby 
utworzyć sekcję młodych emerytów. 

Mam swoje spostrzeżenia doty-
czące organizacji pracy Koła nr 2, 
które chciałbym w kilku słowach 
przedstawić. Jest to grupa osób bar-
dzo aktywna, która pracuje ze sobą 
od lat. Lubią się, chętnie przebywają 
w swoim towarzystwie, a prezes Bar-
bara Milej jest osobą, która ten Za-
rząd cementuje. 

 
 Zbigniew Kobryń

Z WESOŁĄ MINĄ CAŁĄ RODZINĄ
Tradycją już się stało, że Koło nr 2 SEiRP wraz z Regionem IPA w Zielonej Górze są od kil-
ku lat organizatorami imprezy rodzinno-pokoleniowej związanej z Międzynarodowym 
Dniem Dziecka pod hasłem „Z wesołą miną całą rodziną”. W ubiegłym roku impreza od-
była się w gościnnej leśniczówce pp. Rosików w Starym Kisielinie, gdzie również mieści 
się sanatorium dla zwierząt dziko żyjących. Jego zwiedzanie, połączone z karmieniem 
chorych zwierząt, było dla dzieci jedną z atrakcji.

Imprezy plenerowo-rekreacyjne są ujmowane w planie pracy Zarządu Koła. Uczestniczy 
w nich zawsze ponad 100 osób. W programie są gry, zabawy, konkursy z nagrodami dla dzieci. 
Wspaniale przygotowana kuchnia podaje: grochówkę, żurek, kiełbaski pieczone na grillu, smalec 
ze świeżutkim chlebem i kiszonym ogórkiem, a dla dzieci - naleśniki z serem i dżemem oraz ciasta 
własnego wypieku.
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Dużym powodzeniem u dzieci cieszą się przejażdżki motocyklami: „Honda”, „Suzuki”, „Ya-
macha” i quadami prowadzonymi przez członków motorowego Klubu Stróżów Prawa „Blues 
Knights”. Imprezy są zradiofonizowane i świetnie prowadzone przez fi rmę profesjonalną.

Organizatorami, których wspierają sponsorzy, od wielu lat są: Zofi a i Józefa Der, Bożena Szy-
kowna, Bożena Piacko, Ania Graczyk, Eugeniusz Czerwiński i Jerzy Pawlak. Nad całością czuwa 
jak zwykle aktywna, miła, uśmiechnięta i sympatyczna prezes Koła - Basia Milej. 

Nas starszych najbardziej cieszy uśmiech i zadowolenie naszych latorośli. Przy okazji, gdy 
dzieci bawią się pod nadzorem dorosłych i fachowych opiekunów, starsi mogą porozmawiać ze 
sobą, odświeżyć wspomnienia i mile oraz kulturalnie spędzić wolny czas na świeżym powietrzu. 

 Zbigniew Kobryń
 Zdjęcia: Zbigniew Piacko 

SAMOTNI RAZEM
Już po raz trzeci Zarząd Koła nr 1 w Zielonej Górze zorganizował spotkanie integracyjne 
singli, czyli wdów i wdowców. Pod hasłem „Samotni razem” spotkanie odbyło się w zielo-
nogórskiej „Palmiarni”, znanej w całej Polsce z ciekawej roślinności egzotycznej pocho-
dzącej z Afryki i Ameryki Południowej. Na zaproszenie prezesa Koła Leszka Juszczaka 
przybyli: prezes ZO Jan Papis i prezes Koła nr 2 w Zielonej Górze Barbara Milej.

Przy wspólnym obiedzie i symbolicznej lampce wina, seniorki i seniorzy naszego Stowarzyszenia 
wspominali dawne czasy, wymieniali poglądy oraz żartowali; panowała miła i rodzinna atmosfera. 
Uczestnicy obejrzeli ręcznie utkany gobelin o wymiarach 7 x 2 metry pt. „Bitwa pod Grunwaldem”.
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Na zakończenie imprezy uczestnicy przyrzekali, że spotkają się za rok, aby kontynuować tę 
wspaniałą ideę, gdyż czas szybko ucieka, a wspomnienia pozostaną do końca życia.

Koło, które liczy ok. 100 członków i jest drugim co do wielkości w okręgu, wyspecjalizowało 
się w organizacji turnusów rehabilitacyjnych w Jarosławcu. Wyjeżdżają na nie również członko-
wie innych kół. Komunikaty o zapisach na turnusy zamieszczane są na stronach internetowych 
ZO. Chętnych nie brakuje, więc wyjazdy planowane są dwa, trzy razy w roku.

 Zbigniew Kobryń
 
 

KOŁO W SULECHOWIE

W gościnnej Stanicy Koła Łowieckiego „Jeleń” w Babimoście rozpoczyna się zebranie 
Koła SEiRP w Sulechowie, połączone ze spotkaniem integracyjnym emeryckich rodzin 
policyjnych. Zebranie otworzył prezes Zarządu Koła Adam Cieślak, witając przybyłych 
członków z rodzinami oraz zaproszonych gości: wiceprezesów ZO Barbarę Milej i Leszka 
Juszczaka, członka ZO Edwarda Trzepizura oraz moją skromną osobę.

Prezes zrelacjonował działania Zarządu w minionym roku, przedstawił założenia do planu pracy 
na 2013 r. oraz poruszył problemy nurtujące członków Koła. Barbara Milej omówiła zadania, które 
stoją przed Zarządem Okręgowym oraz Zarządem Głównym SEiRP na najbliższe lata. Skierowała 
prośbę do wszystkich obecnych o przekazywanie 1% w zeznaniach podatkowych PIT na rzecz na-
szego Stowarzyszenia oraz wstępowania do Programu Ubezpieczeniowego „Emeryt 2009”.

Następnym punktem spotkania była uroczysta kolacja zorganizowana przez Koło Łowieckie 
w Babimoście wspólnie z Kołem SEiRP w Sulechowie. Tradycyjnym posiłkiem były potrawy 
z dzika upolowanego przez wiceprezesa Koła w Sulechowie Stanisława Gasztyka.
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Dyskusje, wspomnienia i rozmowy trwały do późnych godzin wieczorowych. Wspominano 
stare, dobre czasy z lat młodzieńczych, związane z ciężką służbą dla dobra społeczeństwa. Były 
też tańce przy muzyce mechanicznej.

Koło w Sulechowie jest jednym z najbardziej aktywnych w okręgu zielonogórskim. Zrzesza 
51 członków, w tym 12 przyjętych w 2012 r. Koło odbywa dwa zebrania w roku, połączone ze 
spotkaniami integracyjnymi, w których biorą udział rodziny. Panuje tam ciepły, rodzinny klimat. 
Prezes Koła Adam Cieślak jest członkiem Komisji Socjalnej KWP w Gorzowie Wlkp., zasiada 
w Zarządzie Uniwersytetu III wieku, prowadzi Klub Turystyki Rowerowej w Sulechowie, dzia-
ła w Hufcu Harcerstwa Polskiego i w Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Motorowego 
w Zielonej Górze. Jego pasją jest uprawianie działki, więc jest również wybrany do Zarządu 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Promień” w Sulechowie.

Zbigniew Kobryń

REAKTYWACJA KOŁA W NOWEJ SOLI
Działalność Koła SEiRP w Nowej Soli w latach 2009 - 2010 ulegała stopniowemu zanikowi, 

co w konsekwencji doprowadziło do jego samorozwiązania. Z inicjatywy prezesa Jana Papisa pod 
koniec 2011 r. powstała grupa inicjatywna, której zadaniem była reaktywacja Koła. Utworzyli ją: 
Zenon Siebert, Krzysztof Wietecki, Waldemar Bednarek i oni weszli w skład zarządu, który ukon-
stytuował się 9 marca 2012 r. Aktualnie Koło liczy 51 członków, tworzy grupy zainteresowań, 
które zaktywizują naszych emerytów.

Zenon Siebert
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KRYMINALNI
Po raz piętnasty odbył się zlot emerytów i rencistów policyjnych z pionu kryminalnego woj. 

lubuskiego oraz pow. głogowskiego (woj. dolnośląskie). Pierwsze spotkanie odbyło się w 1998 
roku i od tego czasu wszyscy niecierpliwie odliczają czas do następnego zjazdu . W kronikach 
można odczytać nazwiska honorowych gości: komendanta głównego Policji, dyrektorów Biura 
Kryminalnego, komendantów wojewódzkich Policji, parlamentarzystów a nawet znanego redak-
tora Michała Fajbusiewicza. Na ostatnie spotkanie zaproszono wiceprezesa ZG SEiRP Jana Papi-
sa i policjantów ze średniego aktywu kierowniczego wydziałów kryminalnych.

Na przywitanie kol. Henryk Gromek zadedykował przybyłym swój wiersz, zaczynający się 
słowami: 

By wszystkie narody
Zawdy to wiedzieli,
Od kraju zachodu -
Gliny zjazd swój mieli.
Jak tu zacząć od początku 
By opisać te spotkanie,
Które jest już piętnaste,
Lecz piętnastym nie zostanie.
Czternaście już Zlotów było,
Wiele faktów się zdarzyło.
Najważniejszą prawdę znamy,
Ilu kumpli już nie mamy.

 
Nie będę przytaczał całości, bo wiersz ma kilkanaście zwrotek. Były śpiewy i tańce, były 

i rozmowy do białego rana. Organizatorzy zapewniali mnie, że zloty integrują byłych pracow-
ników, a zarazem przywołują dawne wspomnienia z czasów służby w pionie kryminalnym. Nie 
zapomniano o tych, którzy odeszli z naszych szeregów na wieczną wartę. Uczczono ich pamięć 
symboliczną minutą ciszy.

Spotkanie zorganizowali: Eugeniusz Czerwiński i Henryk Gromek z Zielonej Góry oraz Hen-
ryk Stanisławski z Gorzowa Wlkp. Zachęcamy kolegów z innych części kraju do brania przykładu 
z woj. lubuskiego.

 Zbigniew Kobryń
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WYWIAD Z DZIAŁACZEM SPOŁECZNYM 
ROMANEM PAKUŁĄ

Czym zająłeś się po przejściu na emeryturę?
Karierę zawodową rozpocząłem jako milicjant, a od-

szedłem, już będąc policjantem. W służbie przepracowałem 
25 lat. Niestety musiałem odejść ze względu na zły stan 
zdrowia. Zacznę od tego, że całe życie byłem społeczni-
kiem, regionalistą i tak to mi zostało do dzisiaj.
Na czym polega ta praca społeczna?

Zostałem współzałożycielem stowarzyszenia „Towa-
rzystwo Bory Dolnośląskie”, gdzie piastuję funkcję wice-
prezesa. W krótkim czasie, na bazie tego stowarzyszenia 
powstało Muzeum Ziemi Szprotawskiej, gdzie działam 
jako kierownik archiwum. Realizując swoje pasje zacząłem 
pisać artykuły historyczne do prasy lokalnej i regionalnej. 
Przygotowałem też do druku książkę historyczną o naszym 
rejonie.
I co dalej?

Będąc w sile wieku włączyłem się w działalność społeczną na rzecz emerytów policyjnych. 
Zostałem wybrany sekretarzem i skarbnikiem Koła przy Komisariacie Policji w Szprotawie. 
Funkcję tą piastuję do dzisiaj. Służę radą i pomocą, głównie starszym emerytom. Pomagam im, bo 
mają trudne warunki materialne. Piszę wnioski o zapomogi, na zakup lekarstw i węgla. Prezesuję 
też kolejnej organizacji pożytku publicznego o nazwie „Stowarzyszenie Obywatelskiej Samo-
pomocy – Razem Bezpieczniej”. Stowarzyszenie to ma w swoim statucie za zadanie wspieranie 
Komisariatu Policji w Szprotawie. Wiadomo, że kondycja fi nansowa jednostek Policji nie jest 
najlepsza. Komisariaty borykają się z różnymi problemami.
Na czym polega ta pomoc?

Na początku mojej działalności udało mi się pozyskać sponsora: Firmę Orlen – CPN Szprota-
wa. Komisariat nie miał pieniędzy na paliwo do radiowozów, a policjanci chodzili w teren pieszo. 
Stowarzyszenie otrzymało talony na paliwo, z których to talonów tankowały radiowozy. A więc 
„chcieć to móc”. Podjąłem działania na rzecz remontu zaniedbanej i zniszczonej przez wiele lat 
dyżurki. Jeden ze sponsorów kupił materiały, a drugi - dał robotników i remont został przepro-
wadzony. Dyżurka wyładniała. Sukcesywnie zdobywałem też środki fi nansowe, które wpływały 
na konto stowarzyszenia. Z pieniędzy tych dokonywano zakupu: środków czystości, papieru do 
drukarek i tonerów do drukarek. Udało się też zakupić na prośbę kierownika sekcji kryminalnej 
kamerę, którą wykorzystywano do monitoringu, obserwacji i nagrywania zdarzeń. Kolejny zakup 
to nagrywarka do odtwarzania fi lmów z kamery.
A czy znasz się na elektronice?

Sam też się rozwijałem, nauczyłem się korzystać biegle z komputera i Internetu. Byłem też 
współtwórcą założenia w KP Szprotawa Sekcji IPA.
Czy to wszystkie Twoje funkcje społeczne?

Będąc funkcjonariuszem służby czynnej reprezentowałem jednostkę w strzelaniu z broni pal-
nej. Trudno mi było zrezygnować ze strzelectwa, więc dzisiaj pełnię funkcję wiceprezesa Zarządu 
Powiatowego LOK.
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A czy masz jeszcze jakieś hobby?
Kolejne moje hobby to stare motocykle. Przez pewien czas byłem prezesem, a teraz jestem 

członkiem Zarządu „Automobilklubu” w Szprotawie. Powiem pół żartem, jakby mi tego było 
mało, włączyłem się w działalność na moim osiedlu. Zostałem wiceprezesem Komitetu Osiedlo-
wego Nr 4. Startowałem z tych struktur na funkcję radnego. Zostałem wybrany i jestem radnym 
do dzisiaj. Mam też duże aspiracje polityczne.
Czy zostałeś za swoją pracę doceniony?

Mając lat 50 lat otrzymałem medal „Zasłużony dla miasta Szprotawa”. Medal ten jako regio-
nalista bardzo sobie cenię. Może jeszcze wrócę do pracy w muzeum, bo jest się czym pochwalić. 
Muzeum nakręciło fi lm, dokument fabularyzowany przy współudziale Telewizji Polskiej z War-
szawy. Film dotyczył niewyjaśnionej zbrodni na rodzinie Miśków. Nieznany sprawca wymordo-
wał całą 6- osobową rodzinę. 
Co możesz powiedzieć o obecnie odchodzących na emeryturę policjantach?

Wracając do tematu odchodzących na emeryturę policjantów, ze smutkiem muszę stwierdzić, 
że większość z nich nie garnie się do naszego Stowarzyszenia. Obserwuję, że jedyną pociechą 
i ucieczką od szarej rzeczywistości jest nadużywanie alkoholu. Nie przynosi to chluby naszej 
grupie zawodowej. Osobiście staram się godnie prezentować jako emeryt policyjny. Jestem znaną 
i uważam szanowaną osobą, ale na ten pozytywny wizerunek musiałem sobie zapracować ciężką 
pracą społeczną. Mam jeszcze jedno pobożne życzenie …
Jakie?

Aby moja emerytura była ciut wyższa. Więcej od życia nie oczekuję; jako regionalista i spo-
łecznik czuję się spełniony.
Dziękuję.

Wywiad przeprowadził Z. Kobryń

WYWIAD Z BYŁYM PREZESEM ZW SEiRP 
W ZIELONEJ GÓRZE ZDZISŁAWEM KIEŁBASĄ

Ma Pan bogate doświadczenie w kierowaniu naszym 
Stowarzyszeniem. Czy pamięta Pan tworzenie pierw-
szych struktur zarządów wojewódzkich i okręgowych?

Do Stowarzyszenia zapisałem się wiosną 1994 r. po 
rozmowie z J. Witkowskim, prezesem Koła przy ówczes-
nej KWP Zielona Góra. Pracowałem wówczas, będąc na 
policyjnej emeryturze, jako trener strzelectwa sportowe-
go. Po dyskusji wyraziłem zgodę i złożyłem deklarację. 
W kwietniu zostałem wybrany na prezesa Koła przy 
KWP, a w czerwcu tego samego roku na wiceprezesa Za-
rządu Wojewódzkiego. Prezesem Koła przy KWP byłem 
do maja 1995 roku. Następnie zostałem powołany przez 
komendanta wojewódzkiego Franciszka Majewskiego na 
przewodniczącego Komisji ds. Funduszu Socjalnego, któ-
ry został wprowadzony rozporządzeniem ministra spraw 
wewnętrznych.
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Było to czasowe oddelegowanie?
Chodziło o pieniądze i każdy chciał w tej komisji uczestniczyć, a szczególnie związki zawo-

dowe policjantów, pracownicy socjalni ZER. Po latach uważam, że tworzyliśmy niezły zespół, 
w którym dobrze się pracowało, a ocena z prowadzonych kontroli była pozytywna.

W 1996 roku z prezesury zrezygnował A. Merda. Przyjąłem obowiązki prezesa, które pełniłem 
przez dwie i pół kadencji. Zmieniliśmy skład prezydium: wiceprezesami zostali Jan Papis i Miro-
sław Danielak. Rozruszaliśmy pracę kół terenowych, powstały nowe koła, wszystko było pięknie 
aż do reformy administracyjnej kraju.
Co się zdarzyło po reformie?

Zwrócił się do nas prezes z Gorzowa o przekazanie dokumentów oraz wszelkich materiałów 
i zasobów do Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gorzowie. Zaproponowaliśmy, że najpierw zwo-
łamy wspólne posiedzenie obydwu zarządów wojewódzkich, na którym wybierzemy prezydium 
i siedzibę zarządu Stowarzyszenia, wzorując się na związkach zawodowych policjantów. Takich 
sprzeciwów było w kraju więcej i to spowodowało powołanie zarządów okręgowych.
Tak zakończył Pan kierowanie Stowarzyszeniem w Zielonej Górze.

W pewnym momencie człowiek chce być wolny od obowiązków; u mnie nastąpiło to po ukoń-
czeniu 75 lat. Koledzy to zrozumieli, rozstaliśmy się w przyjaźni.
Jak spędza Pan czas wolny na emeryturze?

Czytam dużo książek, szczególnie historycznych, literaturę faktu, społeczną. Nie znoszę fałszu i ob-
łudy przejawiającej się wśród ludzi na świecznikach oraz głupoty elektoratu, pokazywanej w mediach.
Dziękuję za rozmowę i życzę dużo zdrowia.

Wywiad przeprowadził Z. Kobryń

 

KOLEKCJONER  PASJONAT
Jan Olesik, bo o nim będzie mowa, jest członkiem Koła nr 1 SEiRP w Zielonej Górze. Z wy-
kształcenia doktor nauk historycznych, a z zamiłowania fi latelista i falerysta.

W rozmowie ze mną stwierdził, że nigdy w życiu się nie nudził, a pomagały mu w tym nauka 
i różnorodne zainteresowania kolekcjonerskie.

Zbieraniem znaczków zajął się już w 1956 roku. Początki były trudne, bo do tego hobby nie 
miał żadnego przygotowania, ale z upływem czasu opanował je do perfekcji. Ciągnie to zbiera-
ctwo choćby po to, aby zbiór był kom-
pletny. Posiada wszystkie znaczki, blocz-
ki i arkusiki począwszy od 1944 roku do 
chwili obecnej, z wyjątkiem arkusika 
„Komisji Edukacji Narodowej” wydane-
go w 1946 roku. Zbieranie znaczków to 
jednak kolekcjonerstwo mało kreatywne 
i mało dynamiczne. Często sprowadza 
się do wyczekiwania na kolejny odbiór 
abonamentu fi latelistycznego.

Znacznie ciekawszym hobby okaza-
ła się falerystyka, czyli kolekcjonowanie 
medali pamiątkowych, orderów i odzna-
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czeń oraz wyróżnień zaszczytnych. Przypadek zrządził, że ofi arowano mu kilka medali okolicz-
nościowych i od tego się zaczęło. Obecnie posiada ich ponad 800, w tym większość poświęconą 
wybitnym ludziom, działaczom politycznym, wojskowym, twórcom kultury.

Zbieranie medali było wstępem do kolekcjonowania orderów, odznaczeń i wyróżnień za-
szczytnych, a więc podstawę pasji zbierackiej. Odznaczenia zbiera od 35 lat, a w swych zbiorach 
posiada ich oryginały z PRL-u i III RP oraz kopie z I i II Rzeczpospolitej. Kolekcja liczy ponad 
2400 egzemplarzy, wśród których są związane z kościołem katolickim i prawosławną cerkwią. 
Do najciekawszych, ważnych i cennych należą: kopia Orderu Orła Białego z XVIII wieku oraz 
kopia Orderu Orła Białego i Krzyża Wielkiego Orderu Virtuti Militari z okresu międzywojennego. 
W zbiorach znajdują się także odznaczenia państwowe byłego Związku Radzieckiego, w więk-
szości oryginały, które po 1990 roku można było kupić.

Kolega Jan Olesik interesuje się również historią. MON wydał książkę „Ofl ag II C Wolden-
berg”, która stanowi skrót jego pracy doktorskiej. Publikacja ta znalazła się nawet w zbiorach 
bibliotecznych Uniwersytetu Yale w Stanach Zjednoczonych.

 
 Zbigniew Kobryń

TWÓRCZOŚĆ  TO PASJA
Po przejściu na emeryturę, niektórzy z nas odczuwają potrzebę tworzenia. Kolegę Henryka 

Gromka, byłego naczelnika wydziału kryminalnego, ogarnęła pasja pisania wierszy. Niepubli-
kowane, jest ich już ponad tysiąc, gromadzone w archiwach domowych, znają tylko najbliżsi. 
Ukazują sytuację społeczno-polityczną, odczucia autora, skłaniają czytelnika do refl eksji. Swoje 
wiersze podpisuje pseudonimem „ HG Leśniczy”. Kolegę Henryka Gromka zapisano do „Księgi 
pozytywnie zakręconych”. 

 Zbigniew Kobryń
MYŚMY SĄ STĄD

Raportuję z Zielonogórskiej Ziemi,
Z krainy lasów, wody, no i wina,
Że u nas od lat jest Stowarzyszenie,
W którym ma miejsce wysłużony glina.

Opieka, pomoc, integracja celem,
Spotkania, wycieczki, uroczystości.
Ciekawe pomysły a jest ich wiele,
Doświadczone młyny mielą w całości.

Ania Brożkowa tworzy „abakany”,
Kilkoro innych maluje i pisze,
Usportowiony biega maratony,
Fotoamator uwiecznia na kliszy.

Przy komendach, komisariatach koła.
Porządek – wszystko poukładane.
Stara to prawda, że „w kupie wesoło”,
Tylko samotny wilk ma przerąbane.
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Tak to tu u nas dzięki fascynatom,
Co za właściwe sznurki pociągają,
Którzy z własnej chęci, z wielką ochotą,
Coś wspaniałego swym kolegom dają.

Leszek Juszczak i Basia Milejowa,
Także szefowie innych kół w regionie,
Zbyszek Kobrynia – wyrobnik prasowy,
A wszystko dzierży Janek Papis w dłoni.

Z SEiRP – em wspaniale nam się tutaj żyje,
Na zapomnianym tym „Dzikim Zachodzie”,
Cywilizacja również funkcjonuje,
A my chociaż starzy, jesteśmy „młodzi”.

   Styczeń 2013 HG Leśniczy

KLUB TKANINY       ARTYSTYCZNEJ
przy Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze

Zaczarowany świat tkaniny. Świat, do którego chce się wejść przez Tajemnicze wrota, 
by W poszukiwaniu zagubionej drogi znaleźć się w Leśnym ustroniu. Można tam oglądać 
delikatne Dmuchawce, Rajskie drzewo i różne Abstrakcje. A opuściwszy Las, trzeba pójść 
w stronę Światła życia, zobaczyć szeroką Panoramę - łąkę jak Olśnienie, Błędne skały 
i w oddali Złotą zatokę. Opowiastka złożona jest z tytułów gobelinów, tylko niektórych. 
Gdyby wymienić wszystkie, z 25 lat istnienia Klubu, powstałaby ciekawa baśń. Bo tworzenie 
tkanin jest odbiciem świata czarów, powrotem często do dziecięcych marzeń i zwidów, jest też 
ucieczką od tego co złe dookoła, i co boli.

Związany z tkactwem artystycznym, plastyk i poeta Władysław Klepka, tak rozpoczyna 
jeden ze swoich wierszy: Światło przedziera się z ukosa i kładzie miękko jak gobelin, a inny 
wiersz kończy słowami:

Czas wstrzymał oddech na ciepłą chwilę Jak mimowolne muśnięcie ręką W górze wirują 
płatki błękitu Widać tu niebo 
schodzi do ziemi.

Podobne odczucia ma się 
wchodząc do Klubu, w któ-
rym króluje barwny świat 
łąk, kwiatów, drzew, ale też 
nostalgicznych klimatów. 
Obrazów tworzonych mięk-
ką materią włókna. Chce się 
tam być, oglądać, podziwiać, 
ciesząc się, że jest taka oaza 
inności, dobrej energii. A skła-
da się na to pasja i wena ludzi 

NINYYYYYY       AAAAAAAAAAAAAAAAAAAARTY
e Miejskiej Policji w
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twórczych, ich talent, wyobraźnia i sprawność rąk. A motywem przynależności do tego grona 
jest chęć obcowania ze sztuką, przyjemność wspólnego tworzenia artystycznego i odkrywa-
nia tajemnic warsztatowych. Takie uzasadnienie przewija się w wypowiedziach wielu Pań, 
podkreślających również, że odpoczywają przy tkaniu, zapominają o stresach. Pomaga 
im obcowanie ze sztuką - uspakaja i przywołuje uśmiech, uczy dystansu do rzeczy małych 
i spraw nieważnych. Mówią o sobie: Jesteśmy radosne, szczęśliwe, spotykamy się często, 
znamy swoje kłopoty i pomagamy nawzajem. Łączą też wspólne plenery, a zwieńczeniem są 
wystawy w różnych miastach Polski, zachwyty i pochwały zwiedzających, wzruszające 
wpisy w księgach. Do tego dochodzą sukcesy w konkursach tkaniny artystycznej i na-
grody przywożone z Bydgoszczy, Turku, Gdańska, Częstochowy oraz Żar.

I tak od 25 lat, pod znakomitym przewodnictwem Anny Brożek i wsparciu plastycznym 
Leszka Tomaszuka. Ale nie byłoby Jubileuszu Klubu Tkaniny Artystycznej bez mecena-
tu i życzliwej pomocy Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz wsparcia 
Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. W jej siedzibie mieści się przestronna pra-
cownia, a kolejne wernisaże gobelinów odbywają się z udziałem komendantów. Klub może 
również pochwalić się dobrą współpracą z podobnymi pracowniami, ma też liczne kontak-
ty z instytucjami kultury i środowiskiem plastyków. Chce się zawołać: Chapeau bas! I tak 
trzymać! A dobre wiatry niech sprzyjają poczynaniom twórczym artystek, a nam pozwolą 
cieszyć oczy i budzić zachwyt dla tkanych, z potrzeby serca i umysłu, obrazów.

Maria Wąsik

INTERNET
ZIELONOGÓRSKI KLUCZ DO SUKCESU

Choć niektórzy twierdzą, że seniorzy są na bakier z Internetem, to witryna SEiRP w Zielonej 
Górze osiągnęła 18000 odsłon w ciągu niespełna 3 lat. Strzałem w dziesiątkę okazało się regularne 
umieszczanie na stronie aktualnych informacji. Relacje z wycieczek, spotkań, świąt, czy corocz-
nych odwiedzin seniorów, to tylko niektóre przykłady. Wszystkie notatki są wzbogacone zdjęciami. 
Dzięki temu uczestnicy chętnie zaglądają na stronę, a nawet przekazują adres swoim bliskim. Na 
www.seirp.zgora.pl udostępniamy pliki z wnioskami, deklaracjami, a nawet tekstami piosenek, któ-
re często nam towarzyszą podczas wyjazdów. Strona pełni więc rolę wirtualnego pracownika, który 
24 godziny na dobę dyżuruje i bez wychodzenia z domu pozwala zainteresowanym załatwić wiele 
spraw. Warto pamiętać, że z upływem lat może mieć to dla nas emerytów duże znaczenie.

Kiedy zakładaliśmy portal, nie spodziewaliśmy się, że przyniesie on aż tak wymierne efekty. 
Okazało się, że to świetne narzędzie integracji środowiska. Stały kontakt z dawnymi przyjaciółmi 
i współpracownikami ze służby zachęca do aktywności. Publikacje ze spotkań i innych wydarzeń 
są też satysfakcją i motywacją dla organizatorów. Zauważyliśmy też rosnące zainteresowanie wy-
cieczkami. Jeszcze kilka lat temu trzeba było do nich niemal namawiać. Dziś to sami mundurowi 
ustawiają się w kolejce o miejsce. Bez wątpienia miała na to wpływ także strona internetowa, 
na której promujemy wyjazdy. Na ich organizację decydujemy się więc coraz częściej. W ubie-
głym roku zwiedziliśmy m.in. Petersburg i Chorwację. Tylko w ciągu ostatniego roku nasz okręg 
powiększył się o 160 nowych członków. Obecnie odwiedza nas miesięcznie już 500 unikalnych 
użytkowników. Dążymy do tego, aby witryna stała się docelowo forum dyskusji nad nurtującymi 
problemami i miejscem, gdzie rodzą się nowe pomysły.
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Nie ma więc przesady w powiedzeniu, że Internet to okno na świat, a obecność w sieci jest 
niemal obowiązkowa. Tym bardziej, jeśli zależy nam, by o aktywności policyjnych emerytów 
i rencistów dowiedziało się jak najwięcej osób. Za rok 2011 podatnicy w ramach 1% przekazali 
na rzecz wszystkich OPP 457 milionów złotych. Do wpłat zachęcamy także na naszej platformie. 
Każda nowa odsłona zbliża nas więc nie tylko do integracji środowiska, ale także kolejnego fi nan-
sowego sukcesu, który może pomóc weteranom Policji jeszcze prężniej działać.

 Eugeniusz Czerwiński

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE W GORZOWIE
13 grudnia, gdy za oknem śnieg i siarczysty mróz, zarząd Koła nr 1 SEiRP w Gorzowie Wlkp., 
wzorem lat ubiegłych, zaprosił swoich członków wraz z  rodzinami na świąteczne spotkanie. 

Przy wspólnym, świątecznie udekoro-
wanym stole, zastawionym pysznymi wi-
gilijnymi potrawami, wysłuchali zgroma-
dzeni goście życzeń świąteczno-noworocz-
nych, poznali tradycje bożonarodzeniowe 
innych krajów, a przy dźwiękach akorde-
onu razem zaśpiewali najbardziej znane 
polskie kolędy. W trakcie spotkania można 
było nauczyć się wykonywania pięknych 
ozdób choinkowych, kartek świątecznych, 
wizytówek czy efektownego pakowania 
prezentów. Niektórzy wypróbowali swój 
talent w malowaniu bombek. Z rąk do rąk krążyła kolorowa kronika koła. Jak zawsze była to okazja 
do rozmów, wspomnień, wymiany przedświątecznych i przedsylwestrowych rad.

Uczestnicy przynieśli maleńkie prezenty, które w ramach wymiany „Mikołaj” rozdał obec-
nym. Niespodzianek, śmiechu i radości z tym związanych było sporo, bo liczyła się nie zawartość, 
a  dobra zabawa. Wszystkim zebranym udzielił się świąteczny nastrój, chociaż prawdziwe święta 
i związane z tym szaleństwo zakupów miały nadejść za kilka dni.

Miłą niespodziankę sprawiono osobom chorym i zniedołężniałym. Uczestnicy wysłali im po-
nad 40 kartek świątecznych, które własnoręcznie wykonali. 

W. Nićka

KONCERT NOWOROCZNY W POZNANIU
Na przełomie starego i nowego roku zarząd Koła nr 1 SEiRP w Gorzowie Wielkopolskim 
zaprosił swoich członków wraz z rodzinami do Teatru Wielkiego w Poznaniu na najwięk-
sze przeboje muzyki operowej, operetkowej i musicalowej. 

30 grudnia 29 osób ruszyło autokarem do Poznania. Przed koncertem jak zawsze kawa, herbata 
i coś na słodko w pobliskiej kawiarni, a potem na sali publiczność wspólnie z chórem i orkiestrą po-
znańskiej opery pożegnali stary i powitali nowy 2013 rok. Chociaż odbywało się to dzień wcześniej, 
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wszyscy byli przekonani, że pechowy on na pewno nie będzie. Na wzór legendarnych koncertów 
wiedeńskich, popłynęły ze sceny słynne walce, marsze, polki i inne znane piękne utwory.

Po ponad dwugodzinnej uczcie duchowej ruszyliśmy w kierunku Gorzowa. W drodze powrot-
nej lekka kolacja i szampan. Były toasty za zdrowie i pomyślność w nowym roku, trochę wspo-
mnień, dowcipów i...ogólnie bardzo wesoło. Do Gorzowa zawitaliśmy już ostatniego dnia roku. 
Zbliżającą się sylwestrową noc zarezerwowaliśmy dla rodzin i bliskich przyjaciół. A ten wieczór 
zapewne pozostanie nam długo w pamięci, bo nie tylko przeniósł nas w magiczny i przepełniony 
pięknem świat muzyki, ale pozwolił grupie dobrych znajomych wspólnie pożegnać miniony rok.

W. Nićka 

TŁUSTY CZWARTEK
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Tłusty czwartek wypada w tym roku 7 lutego i tego właśnie dnia zarząd Koła SEiRP w Gorzo-
wie Wlkp. zorganizował spotkanie „pączkowe”. W wyznaczonym terminie zjawiło się 20 osób. 
Chociaż frekwencja mogła być wyższa, to liczyła się przede wszystkim atmosfera. Wszyscy 
wiedzieli, że w takim dniu nie 
można liczyć kalorii, bo jeśli 
ktoś nie zje ani jednego pącz-
ka, to zgodnie z przesądem 
nie będzie mu się wiodło.

Spotkanie miało zakoń-
czyć się wraz ze zjedzeniem 
ostatniego pączka, ale trwało 
znacznie dłużej. Tym bardziej, 
że było miejsce i czas na tańce, 
a przy stolikach rozgrywano 
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partie szachów i warcabów, w których trzeba było wykazać się inteligencją, sprytem i przewi-
dywalnością. Na spotkaniu nie zabrakło także walentynkowego akcentu. Jak świeże bułeczki 
rozeszły się ozdobne kartki wykonane przez gorzowską artystkę-plastyka Urszulę Kołodziejczak. 
Wystarczyło wrzucić do koszyka 2 zł, aby spełniło się marzenie. Artystka zaprosiła uczestników 
na spotkania z malarstwem, które być może ujawnią talenty wśród naszych członków. To także 
doskonały pomysł na spędzenie czasu dla osób stawiających pierwsze kroki w rysunku i szansa na 
uwierzenie w swoje możliwości. Podobno każdy może się tego nauczyć.

Wiesława Nićka

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIA
NA DOLNYM ŚLĄSKU

W okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz No-
wego Roku w kołach SEiRP woj. dolnośląskiego, 
między innymi w Strzelinie, Zgorzelcu, Miero-
szowie, Jeleniej Górze, Węglińcu odbyły się oko-
licznościowe spotkania naszych członków wraz 
rodzinami. Uczestniczyli w nich także przedsta-
wiciele lokalnych władz samorządowych, Policji 
oraz instytucji wspierających działalność Stowa-
rzyszenia. Prezes ZW SEiRP Henryk Grotkiewicz 
tym razem uczestniczył w uroczystym wigilijnym 
spotkaniu Koła w Bogatyni, które zaszczycili swą obecnością: burmistrz Bogatyni Andrzej Grzmiele-
wicz wraz sekretarzem rady miasta oraz komendant KP kom. Piotr Kocięcki wraz z zastępcą. Po trady-
cyjnym podzieleniu się opłatkiem i złożeniu sobie życzeń świąteczno-noworocznych była też chwila 
na podziękowanie i wyróżnia. Kol. Krystyna Szczepankiewicz oraz kom. Piotr Kocięcki otrzymali od-
znakę „Za Zasługi z Dyplomem”. Po części ofi cjalnej rozpoczęła się kolacja, długie rozmowy, wymia-
na poglądów oraz wspólne kolędowanie. Zebrani wyrazili wolę kontynuacji spotkań świąteczno-no-
worocznych, które konsolidują naszych emerytów oraz zacieśniają więzy ze środowiskiem lokalnym.

Adam Różycki

UZNANIE DLA RZECZNIKA PRASOWEGO
Podczas grudniowego posiedzenia plenar-
nego ZW SEiRP w Katowicach, obecny na 
spotkaniu Henryk Borowiński, prezes ZG 
SEiRP, wyraził specjalne podziękowanie 
Adamowi Podgórskiemu, członkowi prezy-
dium ZW i rzecznikowi prasowemu. 

Adam Podgórski tylko w 2012 roku wykonał 
138 indywidualnych przedsięwzięć, publikując 
i redagując zarówno materiały własne jak i nad-
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syłane z kół terenowych, dla potrzeb Biuletynu Informacyjnego SEiRP, dla portalu internetowego 
ZW SEiRP w Katowicach, a także dla innych mediów. Z tej okazji prezes ZG wyraził uznanie dla 
dokonań Adama Podgórskiego oraz wręczył Mu upominek – książkę o historii Stowarzyszenia.

Warto nadmienić, że Adam K. Podgórski został w grudniu laureatem konkursu na wspomnie-
nia działaczy społecznych, ogłoszonego przez Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KA-
FOS. Konkurs przeprowadzony z okazji 20. rocznicy KAFOS nosił nazwę „20 lat społecznego 
działania. Pamiętniki polskich społeczników 50+”. Praca Adama Podgórskiego pt. „Wspomnienia 
Dinozaura poczciwego” znalazła się w specjalnej publikacji. W znacznej części obejmuje wspo-
mnienia i doświadczenia zdobyte w trakcie działalności społecznej w Rudzkim Stowarzyszeniu 
Pomocy Ofi arom Przestępstw i Rudzkim Towarzystwie Przyjaciół Drzew, a także w SEiRP. 

Sebastian Brudys
Zdjęcie: Edward Krzysztofi k 

GDZIE JEST PODMIOTOWOŚĆ
KÓŁ SEiRP?

Uczestnicząc w dyskusji o wizerunku SEIRP, mam - przyznam szczerze - smutne doznania, 
zauważając że przemienia się ona w personalne połajanki. Mam też coraz mniejszą ocho-
tę uczestniczyć w życiu organizacji, która toczy walki w swoim łonie, zamiast patrzeć na 
to, co istotne. Poważnie roztrząsam możliwość rezygnacji z członkostwa. 

Czary mej goryczy dopełnia list przesłany do mnie (nie wiem dlaczego do mnie) przez jednego 
z prezesów kół. Cytuję fragmenty z zachowaniem oryginału:

Na zasadzie Rozdziału VIII § 53 punkt 1 ustęp 2 Statutu SEiRP składam zażalenie na opiesza-
łość rozpatrzenia mojej prośby dot. wyróżnienia dyplomem uznania troje członków z koła (…), 
którą dostarczyłem osobiście w dniu 18.12.2011 roku do ZW SEiRP w (…), na co posiadam pokwi-
towanie oraz dot. wyróżnienia dyplomem uznania jednego członka z koła, które wysłałem pocztą 
policyjną w dniu 19.07.2012 r., na co posiadam potwierdzenie wysłania. 

Nadmieniam, że nie jest to sporadyczny przypadek gdyż jeszcze za kadencji poprzednich pre-
zesów tutejszego koła były przypadki ginięcia wniosków o wyróżnienia-odznaczenia. Ewidentnym 
przypadkiem jest moja osoba, na którą trzy lata temu zostały wysłane wnioski i do tej pory nie 
zostały zrealizowane.

Obserwuję bardzo nieładną praktykę powielaną przez niektóre opcje polityczne tzw. wojnę 
polsko-polską, co przekłada się na nasze Stowarzyszenie. (…) Czas najwyższy aby Prezydium 
Zarządu Wojewódzkiego w trybie pilnym przygotowało na najbliższe posiedzenie Zarządu Woje-
wódzkiego wnioski mające na celu uzdrowienie sytuacji i nie narażania Naszego Stowarzyszenia 
na kpiny, docinki ze strony nie zrzeszonych emerytów i osób postronnych. 

Pomijam dalsze obszerne dywagacje Autora listu na tematy personalne oraz konfl iktu na linii 
ZG – ZW. 

Istotne jest pytanie. Jeśli koła SEiRP są podstawowymi podmiotami naszego stowarzyszenia 
(§ 22. pkt 4. statutu), to niby dlaczego zarządy wojewódzkie uzurpują sobie jakiekolwiek prawo 
do ingerencji w ich wewnętrzne sprawy. Zarządy wojewódzkie powinny dbać o to, aby koła dzia-
łały zgodnie z prawem i zgodnie ze statutem SEIRP (§ 40 pkt 16 i 17) oraz o to, by wszelkimi 
silami stwarzać im ku temu warunki. 
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W §40 statutu, wymieniającym wszystkie powinności zarządów wojewódzkich, nie ma ani 
jednego punktu, który pozwalałbym im „zatwierdzać” albo odrzucać samoistnie decyzje kół, jeśli 
są zgodne z prawem i statutem.

Wszelkie decyzje zarządów kół o tym, co robią i jak robią, są suwerenne i nie podlegają 
weryfi kacji ze strony zarządów wojewódzkich. Zatem także decyzje o wyróżnianiu członków 
i sympatyków organizacji. 

Jeśli ktoś twierdzi, że powinno być inaczej, albo powinno być tak jak jest do tej pory, to wy-
rzućmy od razu do kosza próżne gadki o demokracji, o uczestnictwie, o partycypacji, o partner-
stwie i społeczeństwie obywatelskim

Nie wiem skąd się wzięła i czym jest podyktowana maniera o zatwierdzaniu tych wniosków. 
Szkodliwa i nieuzasadniona. Często bowiem, o czym świadczy cytowany list, ulega ona zwyrod-
nieniu i daje pole do samowoli nie tyle zarządów wojewódzkich czy nawet prezydiów ZW, ale 
samowoli i widzimisię prezesów. Przekonanych o swoim nieograniczonym władztwie i nieomyl-
ności decyzji. I nie podawanych presji jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Drugie pytanie kieruję do Zarządu Głównego. Po co zarządowi jest poparcie albo - nie przez 
ZW wniosku złożonego przez koło? Zarządy wojewódzkie niech składają swoje własne wnioski. 
Niech nie mają możliwości, aby nieofi cjalnie, albo zakulisowo ze złamaniem statutu, poprzez tzw. 
„nienadawanie biegu dokumentom” torpedować inicjatywy kół. Takie przypadki powinny być 
ujawniane, surowo piętnowane i karane. 

Oczekuję, że ZG SEiRP wyda dyspozycje konkretne i jasne dla wszystkich, o tym w jakim try-
bie, jakim kanałem i w jakim czasie wnioski o wyróżnienia mają być przekazywane do Warszawy. 
Istniejąca praktyka jest naganna, rodzi wypaczenia i nie sprzyja klimatowi członkostwa w SEiRP.

Adam K. Podgórski

MONITORING WOLNOŚCI
MEDIÓW LOKALNYCH

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaproponowała Adamowi K. Podgórskiemu, aby został 
jednym z 16 współpracowników Fundacji, wytypowanych spośród dziennikarzy i działaczy 
obywatelskich w Polsce do udziału w ogólnokrajowym projekcie pod nazwą: „Monitoring 
zagrożeń dla wolnych mediów w Polsce i wzmacnianie funkcji kontrolnej mediów lokalnych”. 

Adam K. Podgórski przeszedł specjalistyczny kurs i od początku 2013 roku prowadzi re-
gularny monitoring przestrzegania swobody wypowiedzi w mediach lokalnych w województwie 
śląskim, realizowany pod egidą Obserwatorium Wolności Mediów w Polce.

Jego powinnościami, realizowanymi wolontarystycznie, są: 
– nawiązanie kontaktów z lokalnymi dziennikarzami, monitorowanie lokalnych mediów, 

monitorowanie wokand sądowych oraz przypadków naruszenia swobody wypowiedzi; 
– obserwacja rozpraw sądowych, dotyczących spraw z zakresu swobody wypowiedzi; 
– prowadzenie bloga, na którym odnotowywane będą efekty monitoringu oraz poruszane 

zagadnienia związane z tematyka projektu.
Adam Podgórski jest członkiem prezydium i rzecznikiem prasowym ZW SEiRP w Katowi-

cach, rzecznikiem prasowym w Krajowym Stowarzyszeniu Ochrony Informacji Niejawnych oraz 
Stowarzyszeniu Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego. 

Sebastian Brudys
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WAŻNE JUBILEUSZE W ŻYWCU
Złote Gody obchodzili Aniela i Robert Żelawscy. Z tej okazji Bronisław Komorowski, pre-
zydent RP przesłał małżonkom gratulacje i życzenia oraz odznaczył ich Medalem Za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie.

Życzenia Złotej Parze złożyli również przedstawicie samorządu gminnego. Robert Żelawski jest 
członkiem założycielem żywieckiego Koła SEiRP i nieprzerwanie pełni w nim funkcję prezesa.

Niedawno Koło obchodziło jubileusz X-lecia. W uroczystym zebraniu uczestniczyli: prezes 
ZG SEiRP Henryk Borowiński, prezes ZW SEiRP w Katowicach Józef Krasucki, burmistrz Żyw-
ca Antoni Szlagor, przedstawicie KMP, NSZZ Policjantów oraz IPA.

80. urodziny obchodziła Aniela Łoboz, członkini Koła od chwili jego założenia. Pani Aniela, 
wdowa po milicjancie, skupia wokół siebie inne wdowy po zmarłych funkcjonariuszach i emerytach.

 AKP

BURZA W SZKLANCE WODY
Posyłam swoją wypowiedź z mieszanymi uczuciami: z jednej strony z obawą, że dolewam 
oliwy do ognia, z drugiej strony z nadzieją, że chłodne spojrzenie z boku może przyczy-
nić się do racjonalnej oceny tzw. „sprawy Krasuckiego”, sprawy która ciągle budzi emocje 
w naszym środowisku. Pragnę bowiem sprowadzić jej wymiar do właściwego kalibru. 
W moim rozumieniu cale zdarzenie nie wykracza poza casus niefortunnego doboru słów 
w nieodpowiednim momencie. 

Impulsem do zabrania głosu przeze mnie stała się lektura ostatniego wydania Olsztyńskiego 
Biuletynu Informacyjnego, a dokładniej dwu zamieszczonych tam artykułów: Antoniego Białego 
- członka prezydium ZW SEiRP woj. warmińsko-mazurskiego oraz Bohdana Makowskiego - pre-
zesa koła SEiRP w Giżycku. 

Skonfrontowanie z sobą dwóch fragmentów wypowiedzi wymienionych autorów, wzbudziło 
we mnie refl eksje na temat całej tej „afery Krasuckiego”, ze słynną „zjazdową” wypowiedzią dot. 
kolegów z SB. 

Ale najpierw fragmenty obu artykułów.

Kolegi Makowskiego: 
„A skoro jestem na etapie cytatów pozwolę sobie zacytować z Biuletynu Informacyjnego 

z grudnia 2012 wypowiedź J. Krasuckiego: „Nie neguję instytucji określonej w par. 1 naszego 
statutu, ale uważam za złą praktykę fakt wyboru na funkcje prezesów w niektórych zarządach wo-
jewódzkich i okręgowych, kolegów z SB. Koledzy z SB powinni być w cieniu.” W tym monecie 
zadam może naiwne z gruntu pytanie a dlaczego??!! A co oni trędowaci? A demokracja to co?!”

Kolegi Białego:
„Mimo upływu lat nie zmienia się niezbyt przychylne, delikatnie mówiąc, nastawienie władz 

politycznych Państwa, a w ślad za tym władz lokalnych wobec naszego środowiska. Nawet lu-
dzie niezacietrzewieni politycznie spośród sprawujących dziś władzę uważają kontakty z nami 
za niestosowne, a nawet niebezpieczne dla siebie, bo wywołujące agresywne reakcje apostołów 
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prawdziwego patriotyzmu spod znaku religii smoleńskiej. Mieliśmy tego jaskrawe przykłady 
w związku z pogrzebem byłego Komendanta Wojewódzkiego MO, a potem Szefa WUSW, Ge-
nerała Kazimierza Dudka. Ma to również swoje konsekwencje w odniesieniu do kierownictw 
jednostek Policji i ich relacji z lokalnymi kołami Stowarzyszenia, jak i w bardzo powściągliwej 
postawie NSZZ Policjantów wobec naszej organizacji.” 

Dla mnie, paradoksalnie logiczną odpowiedzią na to dramatyczne „dlaczego?!” kolegi Ma-
kowskiego, jest cytowany wyżej fragment wypowiedzi kol. Białego!

Może to moje osobiste odczucie, ale w tym kontekście zaczynam mieć zasadnicze wątpli-
wości, czy rozpętana w naszym środowisku po Zjeździe nagonka i potępienie w czambuł kolegi 
Krasuckiego, jako „rozwalacza” spójności Stowarzyszenia, są adekwatne do jego rzeczywistych 
intencji zawartych w tej nieszczęsnej i niezręcznej wypowiedzi.

W ślad za ową wątpliwością rodzą się inne pytania:
1. A może rzeczywiście Krasuckiemu chodziło o zastosowanie swoistej taktyki, wytrącenia 

z rąk ludzi niechętnych Stowarzyszeniu oręża i pretekstu do dalszego ochładzania stosun-
ków z nami? 

2 A może nie chodziło mu o kopanie rowów i tworzenia podziałów wewnątrz Stowarzy-
szenia na „dobrych milicjantów” i „ złych SB-ków, tylko o przyjęcie stosownej na dany 
moment polityki ograniczenia pożywki dla nawiedzonych przeciwników politycznych?

Pozostawiam te pytania otwarte, nie pretendując do rozstrzygania racji, a jedynie dzieląc się 
własną opinią, powziętą na podstawie prostego zestawienia wypowiedzi dwóch szanowanych 
członków Stowarzyszenia. Rekomenduję lekturę cytowanych artykułów i wyrobienie sobie włas-
nego poglądu o sprawie, której być może przypisano wagę, na jaką wcale nie zasługuje.

Członek Prezydium ZW w Katowicach
Edward Lesiewicz

KILKA UWAG NA TEMAT NIEMOŻNOŚCI, 
CZYLI ODWIECZNE PYTANIE: 

CO ZROBIĆ, ŻEBY NAM CHCIAŁO SIĘ CHCIEĆ
Z góry przepraszam za długi tytuł, ale nic bardziej adekwatnego do materii, którą chcę 
poruszyć, nie przyszło mi do głowy. Sprawa wydaje mi się warta zabrania głosu, jako 
że przed nami kolejny rok funkcjonowania Stowarzyszenia, a co za tym idzie, pora ocen 
tego, co było i planowania przyszłych działań.

W atmosferze podsumowań i rozliczeń, kilka dni temu przyciągnęła moją uwagę dyskusja 
toczona drogą mailową (skądinąd wspaniały środek komunikacji, niestety niezbyt jeszcze po-
wszechny w naszym emeryckim środowisku!), pomiędzy dwoma prominentnymi przedstawicie-
lami władz naszego Stowarzyszenia. 

Dla mniej wtajemniczonych dodam, że mailowa wymiana poglądów może być śledzona przez 
nieograniczoną liczbę osób, o ile ich adresy zostaną dodane do rozdzielnika „Do wiadomości”. 
Ponieważ korespondencja pojawiła się w mojej skrzynce, zapoznałem się z jej treścią. Rzecz do-
tyczyła hasła czy motta, jakie winno towarzyszyć działaniom Stowarzyszenia w roku 2013. Jak 
wiemy, w roku ubiegłym takim hasłem wiodącym było - „Pomocna dłoń”. 
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Moją uwagę zwróciła kuriozalna argumentacja jednego z rozmówców, który krytycznie od-
niósł się w ogóle do ustalania jakichkolwiek haseł. Myślę, że same hasła nic nie dadzą, liczą się 
czyny, a najbardziej nie w „centrali”, lecz w terenie. My w terenie, w województwie (…) realizo-
waliśmy… Dalej następuje wyliczenie kilku bardzo chwalebnych działań. Nic tylko przyklasnąć, 
gdyby nie następny fragment wypowiedzi, z której wynika, iż to on właśnie, w tejże „centrali” 
jest osobą odpowiedzialną za popularyzowanie i aktywizowanie działań pomocowych w skali 
kraju! Jak gdyby tego było mało, kilka zdań dalej pada postulat likwidacji podległej mu komórki, 
ponieważ „...praktycznie ta Komisja nie działa.”.

Kiedy przyszedłem do siebie, pomyślałem, że może warto podrzucić Koledze parę nieskom-
plikowanych pomysłów na pogodzenie jego naprawdę godnych uznania dokonań w swoim woje-
wództwie, z jakże odpowiedzialną funkcją w „centrali”. Może zamiast likwidować komórkę, war-
to spróbować rozpowszechnić własne doświadczenia i przekazać do innych województw sposoby 
dotarcia do osób potrzebujących oraz skutecznej organizacji pomocy?

 Posłużę się przykładem z mojej zawodowej przeszłości, z okresu kilkuletniego kierowania 
pionem do zwalczania przestępstw gospodarczych. Prawie każda odprawa naczelników PG z jed-
nostek terenowych, oprócz oceny ich wyników, kończyła się wymianą doświadczeń w ramach 
„Banku Dobrych Praktyk”. Ci, którzy mieli ewidentne osiągnięcia, przedstawiali pozostałym 
„kuchnię” swoich sukcesów. Oczywiście w określonym zakresie: gdzie szukać dowodów, źródeł 
dotarcia, po czym rozpoznać proceder itp. Pozostali mieli szansę ujawnić na swoim terenie podob-
ne machinacje i poprawić własne wyniki. Myślę, że nietrudno dopatrzyć się analogii. Po prostu 
jeśli „szlak został przetarty”, po co wyważać otwarte drzwi.

Mam nadzieję, że ten głos w dyskusji na temat pobudzania aktywności naszych członków, 
może mieć także pewien walor praktyczny. Sądzę, że do wykorzystania od zaraz byłby pomysł 
wprowadzenia pewnych stałych elementów wymiany doświadczeń pomiędzy zarządami woje-
wódzkimi, właśnie na kształt swoistego Banku Dobrych Praktyk. 

 Edward Lesiewicz 

OBRAZY KRZYSZTOFA SZALI
Od pewnego czasu siedzibę Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach ozdabiają trzy 
obrazy, podarowane przez Krzyszto-
fa Szalę.

Podinspektor Krzysztof Szala, funk-
cjonariusz Wydziału Prezydialnego, jest 
od lat przewodniczącym Komisji Socjal-
nej w KWP w Katowicach. Doskonale 
współpracuje z zarządem wojewódzkim 
SEiRP, uczestniczy w wielu spotkaniach, 
naradach i imprezach. Jest też zdolnym, 
znanym w środowisku policyjnym arty-
stą plastykiem, uczestnikiem plenerów, 
wystaw i prezentacji malarskich, anima-
torem policyjnego życia kulturalnego.

Tekst i zdjęcia AKP
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POWSTANIA ŚLĄSKIE WCIĄŻ INTRYGUJĄCE
Trzy zbrojne, narodowe zrywy śląskie, wciąż żyją w świadomości nie tylko Ślązaków, bu-
dząc wspomnienia oraz spory, polityczne i historyczne.

W ubiegłym roku ukazała się kolejna publikacja „Powstania Śląskie 1919-1920-1921”. Jej 
autorami są byli policjanci, obecnie członkowie SEiRP: Grzegorz Grześkowiak i Janusz Mikitin.

Pierwszy jest członkiem Prezydium ZW SEiRP w Katowicach. Aktywnie działa również 
w Stowarzyszeniu „Rodzina Policyjna 1939”. 

Dr Janusz Mikitin należy do Kola SEiRP w Rudzie Śląskiej. Był wykładowcą w Szkole Policji 
w Katowicach oraz komendantem powiatowym Policji w Hajnówce. Jest znanym historykiem 
policyjnym, autorem wielu publikacji w wydawnictwach zwartych i ciągłych.

Adam K. Podgórski

SPOTKANIE OPŁATKOWE W SANDOMIERZU
18 grudnia 2012 r. w jednej z sandomierskich restauracji odbyło się uroczyste, coroczne 
spotkanie opłatkowe członków Koła SEiRP w Sandomierzu. 

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili między innymi: Jerzy Borowski - burmistrz miasta, 
nadkom. Piotr Deroń - zastępca komendanta powiatowego Policji w Sandomierzu, Janusz Bo-
gucki - prezes Stowarzyszenia Emerytów Wojska Polskiego, Krystyna Socha - prezes Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w Sandomierzu, Dariusz Duda – prezes koła SEiRP w Opatowie, Piotr 
Majewski – radny miasta Sandomierz. 

Gospodarz spotkania, Maria Sobieszkoda - prezes koła SEiRP w Sandomierzu, powitała gości 
i złożyła życzenia świąteczno-noworoczne, do których przyłączyli się zaproszeni goście. Następ-
nie staropolskim zwyczajem wszyscy biorący udział w spotkaniu przełamali się opłatkiem i zło-
żyli sobie życzenia. Na stołach nie zabrakło tradycyjnego śledzia. 

Elżbieta Łukawska
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ŚWIĄTECZNO  NOWOROCZNE
SPOTKANIE W KRAKOWIE

18 grudnia 2012 roku odbyło się uroczyste, świąteczno-noworoczne spotkanie członków 
Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie. 

Wzięli w nim udział prezesi małopolskich 
kół oraz zaproszeni goście: prezes ZG Henryk 
Borowiński, wiceprezes ZG Jerzy Krawczyk, 
małopolski komendant wojewódzki Policji 
nadinsp. Mariusz Dąbek, prezes Porozumie-
nia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundu-
rowych Województwa Małopolskiego płk pil. 
w st. spocz. Czesław Kurczyna, przewodniczą-
cy Zarządu Stowarzyszenia Komendantów Po-
licji Antoni Forgiel oraz kapelan krakowskiego 
garnizonu Policji ksiądz prałat Andrzej Waks-
mański. 

Przybyłych powitał prezes ZW SEiRP 
w Krakowie Andrzej Czopek. W uroczystej 
atmosferze nastąpiło uroczyste wręczenie od-
znaczeń oraz okolicznościowych dyplomów. 
Odznaki „Za Zasługi dla SEiRP z Dyplomem” 
z rąk Henryka Borowińskiego i Andrzeja Czop-
ka otrzymali: nadinsp. Mariusz Dąbek, Andrzej 
Brożek, Róża Godyń, Elżbieta Odziomek, Piotr 
Styczyński, Stanisław Szeląg, Wiesława Za-
wadzka – Windak. Czesław Kurczyna odzna-
czył medalami „Za Zasługi dla Porozumienia 
Związków i Stowarzyszeń Służb Munduro-
wych” nadinsp. Mariusza Dąbka, I wicepre-
zesa ZW SEiRP Wiesława Lipkowskiego oraz 
członka prezydium ZW SEiRP w Krakowie 
Jana Fabiańskiego. Z okazji jubileuszowych 
urodzin, okolicznościowe dyplomy wraz z upo-
minkami otrzymali Jerzy Krawczyk i Elżbieta 
Odziomek. 

Ksiądz Prałat Andrzej Waksmański poświę-
cił opłatki, odmówił modlitwę, a uczestnicy 
składając sobie serdeczne życzenia, podzielili 
się tradycyjnym opłatkiem. Na zakończenie tej 
uroczystej części wznoszono toasty symbolicz-
ną lampką szampana, a przy świątecznie zasta-
wionym stole prowadzono długie, niekończące 
się rozmowy i dyskusje.

Piotr Styczyński
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OPŁATEK W TARNOWIE
Uroczystość opłatkowego spotkania członków zarządu Koła SEiRP w Tarnowie odbyła się 
w pierwszych dniach stycznia. Przybyli na nią zaproszeni goście: ks. prof. dr hab. Sta-
nisław Sojka – kapelan Policji tarnowskiej, mł. insp. Marek Put – zastępca komendanta 
miejskiego Policji w Tarnowie, kom. Jan Pytko – komendant komisariatu Tarnów – Cen-
trum, Jerzy Krawczyk – wiceprezes ZG SEiRP, dr Józef Jedynak – prezes KS „Błękitni” Tar-
nów, Stanisław Cochara – honorowy prezes Koła SEiRP w Tarnowie, Adama Kotyza – prze-
wodniczący komisji rewizyjnej Koła SEiRP w Tarnowie.

Prezes Marian Sarkowicz oce-
nił pracę zarządu, z której wyni-
ka, że koło utrzymało przodującą 
pozycję w województwie mało-
polskim zarówno pod względem 
liczebności, aktywności i realiza-
cji zadań statutowych, jak rów-
nież integracji ze środowiskami 
emeryckimi Wojska Polskiego, 
Państwowej Straży Pożarnej oraz 
Służby Więziennej. Podziękował 
tym wszystkim, którzy przyczynili się do wysokiej pozycji tarnowskiego Stowarzyszenia.

Kapelan Policji rozpoczął ceremonię opłatkową modlitwą, a zebrani złożyli sobie życzenia 
noworoczne. Przy skromnym poczęstunku toczyła się dyskusja na tematy nurtujące nasze środo-
wisko, w której głos zabrał Jerzy Krawczyk oraz inni zaproszeni goście. Uroczystość przebiegała 
w miłej i przyjaznej atmosferze.

Piotr Styczyński

NOWOROCZNE SPOTKANIE POROZUMIENIA 
ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ

SŁUŻB MUNDUROWYCH W ANDRYCHOWIE 
Świąteczno-noworoczne spotkania są starą polską tradycją. W tym duchu, od wielu już lat, 
w styczniu spotykają się w Andrychowie emeryci i renciści policyjni w gronie przyjaciół, ko-
legów i współtowarzyszy z Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych.

W tym roku 18 stycznia ponad 50 osób zebrało się po raz trzeci, w ramach zawartego przed 
czterema laty Porozumienia, w obiekcie Marwexu w Andrychowie. Gospodarzami byli preze-
si kół, sygnatariusze porozumienia wadowickiego: Janusz Janik ze Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Policyjnych, Jerzy Lachendro z Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby 
Więziennej, Kazimierz Gurdek ze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

Wśród uczestników znaleźli się goście zaproszeni przez organizatorów: starosta powiatu wa-
dowickiego Jacek Jończyk, burmistrz Andrychowa Tomasz Żak, prezes ZW SEiRP w Krakowie 
Andrzej Czopek, sekretarz Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych woj. 
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małoposkiego Piotr Styczyński, komendant powiatowy Policji w Wadowicach insp. Maria Łopu-
sińska i jej zastępca mł. insp. Waldemar Krężel, zastępca komendanta powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Wadowicach mł. bryg. Paweł Szczepańczyk, dyrektor zakładu karnego w Wa-
dowicach mjr Marek Wrona, komendant komisariatu w Andrychowie mł. insp. Jerzy Paś, przed-
stawiciele Stowarzyszenia Generałów Policji RP: były komendant główny - generalny inspektor 
w st. sp. Jan Michna, były małopolski komendant wojewódzki nadinsp. Andrzej Woźniak, radny 
powiatu wadowickiego Czesław Rajda oraz prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych 
i Samotnie Wychowujących Dziecko „Witalność” w Andrychowie Jan Smolec.

W imieniu Porozumienia wszystkim zebranym, jak i ich rodzinom, życzenia złożył Janusz Ja-
nik: dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności, powodzenia w życiu osobistym, pogody ducha oraz 
spełnienia marzeń i spotykania na swej drodze życzliwych ludzi, a tym, którzy jeszcze pracują lub 
pełnią funkcje publiczne, sukcesów i satysfakcji w realizacji obowiązków służbowych. Wyraził 
nadzieję, iż nadal będzie się dobrze układała współpraca z władzami państwowymi i samorządo-
wymi oraz z kierownictwem jednostek, przy których działają organizacje emeryckie. Życzenia 
pomyślności w nowym 2013 roku złożyli także: Maria Łopusińska, Tomasz Żak, Jacek Jończyk, 
Andrzej Czopek, Marek Wrona, Jan Michna i Jan Smolec.

Chwilą ciszy uczczono pamięć tych, którzy w minionym roku odeszli na „wieczną wartę”. 
Cześć ich Pamięci!

Miłym akcentem spotkania było obdarowanie Jacka Jończyka książką „Stowarzyszenie Emery-
tów i Rencistów Policyjnych 1990 – 2010” wydaną przez ZW SEiRP w Krakowie, którą wręczył 
staroście prezes Andrzej Czopek, wraz z życzeniami i dedykacją od samego autora obecnego na 
spotkaniu.

Janusz Janik
Piotr Styczyński

NOWOROCZNE ZEBRANIE
KOŁA W ZAKOPANEM

25 stycznia 2013 r. na noworocznym zebraniu spotkali się członkowie Koła w Zakopa-
nem. Na zaproszenie zarządu przybyli: prezes ZG SEiRP Henryk Borowiński, komendant 
powiatowy Policji w Zakopanem nadkom. Józef Łukasik, dyrektor ośrodka „Dafne” Mar-
ta Sarzyńska, prezes koła Emerytów i Rencistów Wojska Polskiego mjr w st.spocz. Marian 
Tota, prezes Koła SEiRP w Nowym Targu Jan Puda oraz prezes Koła Emerytów i Rencistów 
Straży Pożarnej w Zakopanem Mieczysław Staszel.
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Sprawozdanie z działalności za 2012 r. złożył prezes Koła Edward Kwak, wskazując na osiąg-
nięcia, z których największym jest wstąpienie w szeregi Stowarzyszenia 27 nowych członków. Ak-
tualnie zakopiańskie Koło liczy 82 osoby. Sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawił jej prze-
wodniczący Bogdan Kania, wysoko oceniając działalność zarządu. Obydwa sprawozdania zostały 
jednogłośnie przyjęte.

Prezes ZG Henryk Borowiński za zasługi dla naszej organizacji wręczył medale i dyplomy nad-
kom. Józefowi Łukasikowi oraz Marcie Sarzyńskiej. Zabierając głos poinformował o bieżącej dzia-
łalności SEiRP, o problemach nurtujących nasze środowisko i zamierzeniach na bieżący rok.

Na zakończenie zebrani podzielili się opłatkiem i złożyli noworoczne życzenia. Najczęściej po-
wtarzającym się słowami były „dużo zdrowia”, którego naszemu środowisku rzeczywiście potrzeba. 

 Jan Szymański 

POTRZEBNA DALSZA INTEGRACJA
Z inicjatywy zarządu Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Tarnowie 27 
listopada 2007 roku powstało Porozumienie Służb Mundurowych. Sygnatariuszami tego Po-
rozumienia, oprócz naszego Stowarzysze-
nia, są: Związek Żołnierzy Wojska Polskie-
go, Koło Emerytów i Rencistów Państwowej 
Straży Pożarnej, Koło Emerytów i Rencistów 
Służby Więziennej w Tarnowie oraz Koło 
Emerytów i Rencistów Służby Więziennej 
w Tarnowie – Mościcach. 

Jednym z wielu celów Porozumienia jest 
wzajemne przekazywanie informacji o za-
grożeniach praw nabytych emerytów i renci-
stów służb mundurowych oraz podejmowanie 
w razie potrzeby protestów. Odbywają się 
cykliczne spotkania zarządów kół poszcze-
gólnych organizacji. Porozumienie w Tarno-
wie, jako jedno z pierwszych w kraju, łącz-
nie w mieście i powiecie zrzesza ponad 1000 
członków.
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7 września 2012 roku w klubie sportowym „Błękitni” w Tarnowie, którym kieruje dr Józef Jedynak, 
odbyło się kolejne posiedzenie zarządów kół służb mundurowych, w którym wzięli udział m.in.: wice-
prezes ZG SEiRP Jerzy Krawczyk, prezes honorowy Koła SEiRP w Tarnowie Stanisław Cochara; człon-
kowie zarządów kół Porozumienia – prezesi: Edmund Tyszka z Wojska Polskiego, Stanisław Jachimek 
z Państwowej Straży Pożarnej, Michał Mentel ze Służby Więziennej; prezesi kół SEiRP z ościennych 
powiatów: Henryk Majda – Brzesko, Stanisław Mądry – Bochnia oraz Jerzy Nalepa – kierownik grupy 
SEiRP w Ciężkowicach. Posiedzenie prowadził prezes Koła SEiRP w Tarnowie Marian Sarkowicz. 

Wiceprezes Zarządu Głównego omówił aktualną sytuację organizacyjno – prawną w Stowarzy-
szeniu, wskazał na zagrożenia związane z waloryzacją oraz próbą zmniejszenia o połowę środków 
fi nansowych na fundusz socjalny, z którego emeryci i renciści policyjni znajdujący się w trudnej sy-
tuacji życiowej dostają zapomogi i dofi nansowania do leczenia. W ożywionej dyskusji wskazano na 
potrzebę obrony praw nabytych emerytów i rencistów. W ramach Federacji mamy około 400 tysięcy 
członków i ich rodzin, więc grupa posiada silny głos elektoratu, z którym władze powinny się liczyć.

 Na spotkaniu tym został wyróżniony medalem „Za wybitne zasługi dla SEiRP” Jan Skołucki – 
jeden z założycieli SEiRP i były członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Uczczono także chwilą 
ciszy zmarłych: Marcela Tabora – korespondenta prasowego koła SEiRP oraz Pawła Żołądzia – pre-
zesa Koła Służby Więziennej.

Ustalono, że kolejne spotkanie odbędzie w 2013 roku.
Piotr Styczyński

JUBILEUSZ 10LECIA KOŁA W GORLICACH
25 stycznia 2013 roku w siedzibie komendy powiatowej Policji w Gorlicach odbyło się 
walne zebranie członków Koła SEiRP w Gorlicach. 

Poświęcono je ocenie działalności Koła za 2012 rok i obchodom 10-lecia jego powstania. 
Najważniejszymi zadaniami realizowanymi przez Koło są: pomoc osobom będącym w trudnej sy-
tuacji materialnej i zdrowotnej, kontynuowanie ubezpieczeń grupowych, organizowanie spotkań 
integracyjnych oraz wycieczek krajowych i zagranicznych, współpraca z kierownictwem KPP 
Gorlice, ZT NSZZ Policjantów i regionem IPA w Gorlicach.

W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: komendant powiatowy Policji w Gorlicach insp. 
Michał Gawlik, prezes ZW SEiRP w Krakowie Andrzej Czopek, członek prezydium ZW SEiRP 
w Krakowie Stanisław Smoleń, przewodniczący regionu IPA w Gorlicach nadkom. Aleksander 
Szymański, przewodniczący zarządu terenowego NSZZ Policjantów asp. Rafał Orchel.

KORESPONDENCI NAPISALI



Biuletyn Informacyjny nr 1 (47) 2013

63

Zabierając głos w dyskusji prezes ZW SEiRP w Krakowie Andrzej Czopek wysoko ocenił pra-
cę Koła i wyraził nadzieję, że tak będzie również w przyszłości. Również komendant powiatowy 
insp. Michał Gawlik wyraził zadowolenie z dotychczasowej współpracy oraz życzył wszystkim 
emerytom i rencistom, dobrego zdrowia i radości w 2013 roku.

Z okazji jubileuszu za aktywną działalność społeczną, a także pomoc i wspieranie przedsię-
wzięć organizacyjnych uhonorowano 7 osób odznaką „Za zasługi z dyplomem” (Andrzejak Józef, 
Tybor Krzysztof, Domagała Tadeusz, Kowalski Zdzisław, Szymański Aleksander, Orchel Rafał, 
Wszołek Stanisław) oraz 5 osób „Dyplomem uznania”(Chrapkiewicz Leszek, Gorzkowicz Wła-
dysław, Janik Mirosław, Kowalski Kazimierz, Wąsacz Tomasz). Ponadto 14 osób otrzymało List 
gratulacyjny z okazji „okrągłych” rocznic urodzin.

Piotr Styczyński

SPOTKANIE Z KIEROWNICTWEM POLICJI
W KOSZALINIE

W pierwszych dniach stycznia ZO SEiRP w Koszalinie zorganizował tradycyjne spotkanie zarzą-
dów kół z kierownictwem Policji w Koszalinie. Komendant miejski insp. Wiesław Tyl oraz jego za-
stępca - nadkom. Sławomir Bober poinformowali uczestników o najważniejszych zadaniach Policji 
w bieżącym roku, złożyli życzenia zgromadzonym, a prezesowi ZO Wiesławowi Trojanowskiemu 
wręczyli maskotkę „policjanta Wojtka”, który ma za zadanie strzec policyjnych emerytów.  

Z. Krasa, Zdjęcia: A. Krawczyk
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ZEBRANIE KOŁA W KOSZALINIE
7 lutego odbyło się zebranie Koła SEiRP w Koszalinie, na którym podsumowano działalność 

w ubiegłym roku oraz zatwierdzono plan pracy na rok bieżący. Prezes ZO Wiesław Trojanowski 
wręczył kol. Annie Smilgin przyznany przez ZG dyplom i statuetkę z logo Stowarzyszenia za 
aktywność w Kole oraz zaapelował o przekazywanie 1% odpisu podatku na fundusz pożytku 
publicznego naszej organizacji. 

Z. Krasa

CHEŁM DZIAŁA
Koło w Chełmie należy do przodujących kół lubelskiej organizacji, a wielka w tym zasłu-
ga prężnego i oddanego sprawie zespołu urodzonych społeczników z przewodniczącym 
– Lucjanem Błachnią i wiceprzewodniczącą – Teresą Wituch na czele.

Co godne podkreślenia, nasi seniorzy nie zamykają się tylko w swoim gronie, czego przykła-
dem jest działalność w sekcji turystycznej PTTK „Bieluchy” przy Komendzie Miejskiej Policji 
w Chełmie. I nic w tym dziwnego, bo wreszcie mają dużo wolnego czasu, animuszu, no i zdrowie 
na ogół jeszcze dopisuje, a w zdrowym ciele zdrowy duch policyjnego emeryta. Na początku i na 
zakończenie wakacji odbyły się spływy kajakowe po rzece Wieprz. Wartki prąd rzeki to spraw-
dzian odwagi i kondycji, zwłaszcza dla osób starszych wiekiem. Nikt nie zawiódł, nie wpadł do 
wody, nie utonął, o co zresztą byłoby trudno, bo rzeka jest dosyć płytka. Za to biesiada pod gołym 
niebem na zakończenie spływu, to istna poezja w księżycowej scenerii, zwłaszcza dla romanty-
ków, a tych nie brakuje w chełmskim Stowarzyszeniu.
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Jak zapowiadają działacze, rajdów i spływów będzie więcej w 2013 roku, bo ta forma rekreacji 
bardzo się uczestnikom spodobała. Niewykluczone, iż zaproszą do współzawodnictwa ekipy z in-
nych kół, co wstępnie uzgodniono z prezesem ZW w Lublinie –Tadeuszem Miciułą. Członkowie 
i sympatycy Koła w Chełmie poznali już i posmakowali tak wielu atrakcji turystycznych na Lu-
belszczyźnie, iż teraz – jak mówią – przyszła pora na eskapady w głąb kraju, a może i za granicę. 

Koło organizuje też wyjazdy na spektakle do Teatru im. J. Osterwy w Lublinie i spotkania 
integracyjne. Ostatni bal andrzejkowy, w którym wzięło udział aż 5 Andrzejów - członków Stowa-
rzyszenia, cieszył się nadzwyczajną frekwencją. Zapotrzebowanie środowiska na tę działalność 
jest tak duże, że funkcjonariusze Policji coraz częściej biorą udział w naszych imprezach.

Warto promować, a tym bardziej naśladować takie koła SEiRP, które dają przykład innym oraz 
czynią wiele dobrego dla swojego środowiska i lokalnej społeczności.

Waldemar Popławski

WIGILIJNE SPOTKANIE W ŁODZI
Zarząd wojewódzki SEiRP w Łodzi przy współudziale KWP zorganizował 11 grudnia 2012 
r. spotkanie opłatkowe w jednej z łódzkich szkół gastronomicznych. 

Przy wigilijnym stole zasiedli przedstawiciele wszystkich kół terenowych. Ewangeliczne 
przesłanie tej tradycji przedstawił kapelan łódzkiej 
policji ks. dr Kazimierz Zaleski. Po modlitwie od-
prawionej przez kapelana zebrani połamali się opłat-
kiem. Wszyscy składali sobie życzenia pomyślno-
ści oraz szczęścia w nowym 2013 roku. Życzenia 
uczestnikom spotkania i wszystkim członkom Sto-
warzyszenia złożyli również przedstawiciele repre-
zentowanych organizacji. Było to spotkanie zasłu-
żonych działaczy Stowarzyszenia z kierownictwem 
komendy wojewódzkiej reprezentowanym przez 
zastępcę komendanta insp. Dariusza Manowieckie-
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go. Gośćmi byli przedstawiciele Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych z wojska, straży 
pożarnej i więziennictwa. W uroczystości brał udział także komendant miejski policji w Łodzi. 

Miłym akcentem uroczystości było wręczenie przez insp. Dariusza Manowieckiego wspólnie 
z prezesem zarządu wojewódzkiego Stowarzyszenia Zdzisławem Pełką prezentów. Były to paczki 
ze słodyczami oraz książki, każda z dedykacją komendanta wojewódzkiego policji insp. Dariusza 
Banahowicza. Książkami uhonorowani zostali głównie prezesi kół oraz członkowie komisji so-
cjalnej, za zaangażowanie i wkład pracy na rzecz środowiska emerytów i rencistów policyjnych 
województwa łódzkiego. Tradycja takich spotkań trwa już od kilku lat i służy integracji byłych 
policjantów. 

Edward Strzelecki

PRACOWITY KONIEC GRUDNIA
ZARZĄDU KOŁA W SKIERNIEWICACH

18 grudnia członkowie zarządu Koła brali udział w spotkaniu opłatkowym zorganizo-
wanym przez nowo powstałe Koło Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Skier-
niewicach. Podczas zebrania sprawozdawczego poprzedzającego uroczystość, prezes 
Edward Strzelecki zapoznał z formami pracy naszego Stowarzyszenia oraz wręczył pre-
zesowi koła pożarników upominek z wygrawerowanym podziękowaniem za spędzenie 
pierwszego wspólnego spotkania opłatkowego. Delegacja naszego zarządu została 
przyjęta bardzo ciepło, a wystąpienie prezesa nagrodzono gromkimi oklaskami.

21 grudnia prezes Edward Strzelecki oraz wiceprezes Ryszard Zaborski brali udział w spot-
kaniu opłatkowym zorganizowanym przez KMP w Skierniewicach. Podczas spotkania wręczono 
obecnym tam posłankom: Danucie Rutkowskiej – PO oraz Krystynie Ozga – PSL petycję opraco-
waną przez zarząd Koła w sprawie zamierzeń zmniejszenia emerytom służb mundurowych fundu-
szu socjalnego z 0,5% do 0,25%. Przekazano identyczną petycję posłowi PiS Dariuszowi Selidze. 

W tym samym dniu w restauracji „Tawerna” odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez 
zarząd Koła. Wzięło w nim udział 70 osób oraz zaproszeni goście: prezes Zarządu Wojewódzkiego 
Stowarzyszenia Zdzisław Pełka, zastępca komendanta miejskiego Policji w Skierniewicach Tomasz 
Jarzyna oraz przedstawiciele zarządu Związku Emerytów Pożarnictwa w Skierniewicach. Podczas 
spotkania udekorowano członka wspierającego Sławomira Kardę odznaką „Za Zasługi z Dyplomem”.
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28 grudnia zorganizowano uroczyste zebranie noworoczne, w którym uczestniczył komendant 
miejski Policji mł. insp. Tomasz Józefi ak. Podczas spotkania wręczono upominki w formie ksią-
żek pracownikom cywilnym komendy: informatykowi za wzorowe prowadzenie strony interne-
towej Koła oraz Teresie Figiel pracownicy sekcji socjalnej za wydatną pomoc w funkcjonowaniu 
zarządu Koła. Prezes Edward Strzelecki przedstawił szczegółowe sprawozdanie z pracy zarządu 
w 2012 r. Podczas zebrania podjęto decyzję o uczestniczeniu Koła w ogłoszonym przez Zarząd 
Główny Stowarzyszenia konkursie „Najaktywniejsze Koło”.

Edward Strzelecki
Zdjęcia: Sławomir Karda

BAL KARNAWAŁOWY W SKIERNIEWICACH
„Był raz bal na sto par...”. Nasz bal 

karnawałowy, który odbył się 25 stycz-
nia w restauracji „Tawerna”, zgromadził 
tylko 45 par, ale zabawa była nie do opi-
sania. Ci, którzy byli na takiej imprezie 
po raz pierwszy, nie mogli uwierzyć, że 
wielopokoleniowe towarzystwo potrafi  
się tak wspaniale bawić. Nikt nie miał 
ochoty wracać do domu. Dodatkową 
atrakcją była loteria fantowa ze słodkimi 
upominkami. Gośćmi honorowymi byli: 
prezes ZW SEiRP Zdzisław Pełka oraz I z-ca komendanta wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. 
Dariusz Manowiecki. Szkoda, że taka zabawa bywa tylko raz w roku.

Ryszard Zaborski
Zdjęcia: Sławomir Karda

GWIAZDKA W ŁOWICZU
17 grudnia 2012 roku odbyło się spotkanie gwiazdkowe Koła Stowarzyszenia Emerytów 

i Rencistów Policyjnych w Łowiczu, w którym wzięli udział także zaproszeni goście: poseł SLD 
Cezary Olejniczak, burmistrz Łowicza Krzysztof Kaliński, zastępca prezesa Zarządu Wojewódz-
kiego SEiRP w Łodzi Edward Strzelecki oraz przedstawiciele kierownictwa Komendy Powiato-
wej Policji w Łowiczu. W trakcie spot-
kania podsumowano działalność koła 
w 2012 roku, były składane życzenia 
świąteczne i noworoczne, dzielono się 
opłatkiem oraz dyskutowano na tematy 
interesujące policjantów i emerytów. 
Na zakończenie wręczono członkom 
koła upominki świąteczne zakupione 
z funduszu socjalnego.

Witold Maj
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Łódź, dnia 20 stycznia 2013 r.

List otwarty do posłów i senatorów ziemi łódzkiej

w sprawie:
„Projektu ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi 
właściwemu do spraw wewnętrznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw”.

My podpisani sygnatariusze niniejszego listu we wspólnym imieniu reprezentowanych przez 
nas organizacji zwracamy się do postów i senatorów ziemi łódzkiej, aby w ramach konstytucyj-
nych uprawnień wsparli nasz sprzeciw w parlamencie wobec zamiaru przedstawicieli rządu RP 
zmniejszenia o połowę i tak bardzo już skromnego funduszu socjalnego emerytów i rencistów 
policyjnych zagwarantowanego im w ustawie z 1994 roku.

W projekcie ustawy o charakterze organizacyjno - prawnym słusznym ze względu na zaszłe 
zmiany w strukturze administracyjnej państwa wprowadza się „tylnymi drzwiami” zapisy o cha-
rakterze regulacyjnym innych ustaw - w tym ustawy z dnia 18 lutego 1994 r Dz. U. z 2004 r. Nr 
8 poz. 67 o  zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW i innych służb MSW, 
które mają pozbawić emerytów polowy należnego im funduszu socjalnego emerytów, będącego 
podstawową bazą pomocy dla sierot i  wdów po zmarłych i poległych policjantach i funkcjonariu-
szach, a także źródłem pomocy materialnej dla grupy żyjących często w skromnych warunkach 
i niedostatku tzw. „emerytów policyjnych”.

Do tej pory Komisje Lekarskie sytuowane były w Ośrodkach Zdrowia MSW i były dotowane 
fi nansowo i rzeczowo z innych części budżetu państwa, a obecnie zakłada się, że zajmować się 
nimi będzie Zakład Emerytalno - Rentowy MSW w Warszawie w stosunku do Centralnej Komisji, 
a jego odpowiedniki w terenie zajmować się będą Rejonowymi Komisjami Lekarskimi. Praktycz-
nie znaczy to, że „emeryci policyjni” mają utrzymywać ze swoich środków Komisje Lekarskie 
MSW, które im służą w niewielkim stopniu.

Przewiduje się również, że zawłaszczona tym emerytom połowa funduszu socjalnego ma 
służyć między innymi do uzupełniania wykształcenia, znajomości języków obcych i ewentual-
nej rehabilitacji czynnych policjantów i funkcjonariuszy. Jest to sprzeczne z istotą emerytalnego 
funduszu socjalnego zapisaną w art. 27 cytowanej wyżej Ustawy z 1994 r., która między inny-
mi określa, że korzystającymi z funduszu mogą być tylko emerytowani funkcjonariusze Policji, 
ABW, Agencji Wywiadu i innych służb MSW oraz uprawnieni ich członkowie rodzin określeni 
w ustawie, a nie czynni funkcjonariusze wspomnianych służb, ani tym bardziej osoby czy insty-
tucje nie związane z resortem MSW.

W projekcie przewiduje się, że za pieniądze z części funduszu socjalnego emerytów MSW 
będą powoływani specjaliści z różnych dziedzin życia - do badań naukowych włącznie, ale takich 
których nie trzeba zgłaszać do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia - a to ozna-
cza posady dla „wybranych” z pieniędzy ustawowo im nienależnych.

Postulujemy, aby posłowie na Sejm RP propozycję zawłaszczenia części funduszu socjalnego 
emerytów odrzucili i pozostawili emerytom i rencistom policyjnym w stanie, który określono 
w ustawiezdnia 18 lutego I994 r.

Przedstawiony projekt ustawy w czasie konsultacji społecznych w MSW był oprotestowany 
przez ponad 150 tys. „emerytów i rencistów policyjnych” reprezentowanych w Federacji Stowa-
rzyszeń Służb Mundurowych i członków Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa, Związku 
Emerytów i Rencistów Służb Więziennictwa, Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

Pomimo protestów projekt przyjęła Rada Ministrów i niebawem wpłynie on do laski marszał-
kowskiej dla uchwalenia cyt. na wstępie USTAWY.
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W tej sytuacji prosimy Panów/nie Posłów/ki i Senatorów o pomoc, aby w Komisjach Sejmo-
wych projektowi temu nadać taką formę i treść , która nie krzywdziłaby bezbronnych emerytów. 
Nie naszą rolą jest wskazywanie źródeł fi nansowania wprowadzanych rozwiązań, ale wniosku-
jemy aby zrobić wszystko, iżby tezy i założenia projektu rządowego zawarte w tej USTAWIE 
znalazły źródła jej fi nansowania bez szkody dia funduszu socjalnego „emerytów policyjnych” 
a i również dla zachowania powagi państwa prawa w szacunku do praw już nabytych.

Prosimy uwzględnić, że emeryci w Polsce, nte tylko ci z MSW nie wytrzymają przyjmo-
wania na siebie OBOWIĄZKÓW PAŃSTWA i łatania ich kosztem „dziur budżetowych” przez 
wymuszanie ustaw takich jak między innymi „kwotowa waloryzacja emerytur”, zamrażanie plac 
sędziów i prokuratorów, czy uchwalanie ustawy o charakterze organizacyjno prawnym, która za-
miast regulować struktury Komisji Lekarskich MSW w Polsce w głównej mierze ingeruje w inne 
ustawy ze szkodą dla już nabytych praw przez emerytów.

Nadmieniamy, że odbyte konsultacje w naszych środowiska w tym zakresie spotykają się 
z zdecydowanie negatywnym przyjęciem i powszechnym oburzeniem.

Jesteśmy licznym i znaczącym środowiskiem (również wyborczym) i z uwagą będziemy ob-
serwować gtosowania w tej sprawie w komisjach oraz obu izbach parlamentu.

Liczymy na zrozumienie i zdecydowane poparcie naszego postulatu.

Z wyrazami szacunku
1. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Łodzi

Zdzisław Pełka

2. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lodzi

Ireneusz Mańko

3. Przewodniczący Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służb Więziennictwa

Janusz Kwiecień

WALKA O UTRZYMANIE
NASZEGO FUNDUSZU SOCJALNEGO

Prezes Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Łasku – Maryla Warzocha 
skierowała do kilku posłów list, w którym skrytykowała uzasadnienia projektu zmian w ustawach, 
które m.in. zmniejszają nam o połowę fundusz socjalny. Te działania przyniosły efekt, gdyż złożono 
interpelacje w tej sprawie. Warto zapoznać się z argumentacją naszej Koleżanki. 

Redaktor

Próba pozbawienia nas, emerytów policyjnych, połowy środków na fundusz socjalny jest ko-
lejną próbą łatania dziur w budżecie kosztem najuboższych i pozbawionych jednocześnie instru-
mentów nacisku na obecny rząd i ustawodawcę. MSW nie ukrywa, że zmiana ta ma skutkować 
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zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w tym kierunku, by w art. 
18c ust. 1 tejże ustawy dodać wyspecjalizowane organy, świadczące usługi w zakresie aktywiza-
cji zawodowej funkcjonariuszy zwalnianych ze służby, którzy nie nabyli prawa do zaopatrzenia 
emerytalno-rentowego. Zmiana tego artykułu związana jest z faktem, żeby organy te nie wyma-
gały wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. 0,25% odpisu na fundusz 
socjalny zostanie przeznaczona na bliżej nie określone organy i instytucje, które zarabiać będą 
tzw. „aktywizacji”. Sami Państwo wiecie co to oznacza.

Odbieranie pieniędzy na zapomogi i leczenie emerytom celem dofi nansowania kolejnych spó-
łek, instytucji nie wpisanych do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia to GRA-
BIEŻ i ROZBÓJ, to kolejny zamach na najuboższych i bezbronnych, potrzebujących pomocy 
i wsparcia, to zasilanie kont nieznanych organów i instytucji. To kolejne działania tego rządu, 
które uderzają w najsłabszych. Emeryci i renciści policyjni oraz ich rodziny to potężna armia 
wyborców, wyborców którzy ocenią te ciosy przy okazji najbliższych wyborów.

MSW uzasadnia, cyt. :
Proponowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozwiązania zakładają dodatkowo, że 

kwota odpowiadająca 0,25% planowanego rocznego budżetu na wypłaty emerytur i rent, będzie 
przeznaczana na aktywizację zawodową oraz prewencję rentową dla funkcjonariuszy służb podle-
głych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. 

Aktywizacja zawodowa koncentrować się będzie na doradztwie i przekwalifi kowaniu zawo-
dowym. Środki na aktywizację zawodową będą przeznaczane na dofi nansowanie w całości lub 
w części, studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów zawodowych i językowych 
pozwalających na zdobycie zawodu adekwatnego do potrzeb na rynku pracy i dotychczasowych 
kwalifi kacji funkcjonariusza. W pierwszej kolejności do pomocy uprawnieni będą funkcjonariusze 
odchodzący ze służby z przyczyn od nich niezależnych, którzy jednocześnie nie nabyli prawa do 
emerytury.

Zgodnie z propozycjami resortu środki na prewencję rentową, organ emerytalny wskazany 
przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych przeznaczy na leczenie uzdrowiskowe lub 
rehabilitację oraz działania prewencyjne. Do otrzymywania tych świadczeń uprawnieni będą 
funkcjonariusze, których stan zdrowia uległ pogorszeniu, jednakże nie powoduje niezdolności do 
pełnienia służby oraz osoby z przyznanym okresowym prawem do policyjnej renty z tytułu niezdol-
ności do służby. 

Jak to jest możliwe, aby zabierać pieniądze z funduszu socjalnego emerytów policyjnych na 
rzecz osób, którzy nie podlegają ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Istnieją 
wszak instytucje, organy i środki przeznaczone dla takich osób, instytucje poza resortem SW. Do 
Policji wstępują ludzie wykształceni w kierunkach nie związanych z bezpieczeństwem publicz-
nym, policja przygotowuje ich tylko do tego szczególnego zawodu, specjalizuje. O jakim zatem 
przekwalifi kowaniu może być mowa, o jakich kursach językowych, studiach? Proponowane przez 
MSW zmiany to fi kcja, zawoalowana próba pozbawienia nas emerytów i tak skromnych środków 
przeznaczonych dla najbardziej potrzebujących.

W związku z tym zwracam się do Państwa o podjęcie wszelkich działań w ramach posiada-
nych uprawnień parlamentarnych, w celu powstrzymania procesu legislacyjnego tego projektu 
zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Woj-
skowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Pań-
stwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin .

Dziękuję za pomoc, wsparcie i pozdrawiam serdecznie.
Maryla Warzocha
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WSPÓŁPRACA ORGANIZACJI EMERYTÓW 
W BRZEGU

14 stycznia 2013 r. z inicjatywy Emiliana Garbuli, prezesa Koła nr 10 SEiRP w Brzegu, od-
było się spotkanie przedstawicieli organizacji emerytów i rencistów pozostałych służb 
mundurowych działających na terenie miasta.

Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa 
Rzeczypospolitej Polskiej Koło nr 1 reprezentował 
prezes Bolesław Kwiatkowski, Krajowy Związek 
Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Koło 
Terenowe Zakładu Karnego w Brzegu - przewod-
niczący Wiesław Sowiźrał, a Związek Żołnierzy 
Wojska Polskiego Koło nr 12 - prezes Jan Majzner.

W czasie spotkania wszyscy uczestnicy wy-
mienili uwagi o zadaniach statutowych i funkcjo-
nowaniu struktur organizacyjnych swoich stowarzyszeń i związków. Zaakceptowali potrzebę 
wspólnych działań, które mają na celu wymianę doświadczeń, nawiązanie i zacieśnianie kontak-
tów pomiędzy członkami stowarzyszeń, organizowanie wspólnych imprez oraz udział delegacji 
w ważnych wydarzeniach bratnich stowarzyszeń i związków. 

Na zakończenie spotkania podpisano umowę o współpracy, która powinna przyczynić się do 
wzmocnienia więzi partnerskich. 

Zbigniew Pasternak 

POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO 
W OLSZTYNIE

24 listopada 2012 r. ZW SEiRP w Olsztynie w pełnym składzie spotkał się na drugim w tym 
roku posiedzeniu. Głównym tematem obrad było podsumowanie niemal rocznej działal-
ności zarządu wojewódzkiego i prezentacja dokonań kół terenowych.

Na zaproszenie prezesa ZW Jerzego K. Kowale-
wicza przybyli: prezes ZG Henryk Borowiński, prze-
wodniczący GKR Aleksander Kozłowicz, rzecznik 
prasowy ZG i redaktor naczelny Biuletynu Informa-
cyjnego ZG Janusz Borowiński, naczelnik Wydziału 
Komunikacji Społecznej KWP podinsp. Tomasz Sta-
warski, kierownik Sekcji Socjalnej KWP Joanna Le-
żanko, wiceprzewodniczący ZW NSZZ Policjantów 
Henryk Kołecki, prezes koła SEiRP w Suwałkach, 
znany autor i wydawca książek Ryszard Wysocki.

Czterogodzinne posiedzenie prowadził kol. Jerzy K. Kowalewicz wg poniższego porządku obrad:
– Informacja o działalności zarządu wojewódzkiego została przedstawiona przez Jerzego K. 

Kowalewicza.

KORESPONDENCI NAPISALI



72

– Informację o fi nansach zarządu wojewódzkiego przekazała skarbnik Anna Czerniawska.
– Sprawy organizacyjne omówiła sekretarz Anna Czerniawska. Wszystkie uchwały zostały 

zaakceptowane przez zebranych w głosowaniu.
– Wyniki badania ankietowego działalności kół, już trzeciego, zaprezentował Antoni Biały.
– Julian Czajka zanalizował prawne aspekty uzyskania renty rodzinnej.
Głos w dyskusji zabrali także zaproszeni goście. Prezes ZG Henryk Borowiński przedstawił 

argumenty za przekazaniem 1% odpisów od podatku na SEiRP jako Organizację Pożytku Pub-
licznego. Chwalił OBI, który jest jednym z najpoczytniejszych w Polsce czasopism wydawanych 
przez Stowarzyszenie. Do jego popularności przyczyniła się comiesięczna edycja, która umożli-
wia zamieszczanie aktualnych informacji. 

Przebieg posiedzenia, wypowiedzi przybyłych na spotkanie prezesów kół i zaproszonych gości 
świadczą, że nasze Stowarzyszenie zdobywa coraz większe uznanie władz miast i gmin. Przedsta-
wiciele kół zapraszani są do udziału w ofi cjalnych uroczystościach rocznicowych organizowanych 
przez władze różnego szczebla. Nawiązane kontakty dają prezesom większe możliwości występo-
wania na forach publicznych i prezentowania dokonań SEiRP w środowisku tak policyjnym, jak i na 
szerszym forum. Stowarzyszenie w województwie warmińskim ma możliwości dalszego rozwoju.

Jerzy K. Kowalewicz

ZEBRANIE KOŁA
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Kolejne w tym roku walne zebranie członków Koła  SEiRP  w Lidzbarku-Warmińskim zor-
ganizowano 29 listopada w świetlicy miejscowej KPP, a wzięło w nim udział 26 osób.

W bieżącym roku Koło zyskało troje nowych członków: dwie panie z Lidzbarka Warmińskiego 
i jednego kolegę z Dobrego Miasta. Na zebranie przybyli wszyscy zaproszeni goście: burmistrz 
Lidzbarka - Warmińskiego Artur Wajs, komendant powiatowy Policji mł. insp. Tomasz Kamiński, 
prezes ZW SEiRP w Olsztynie Jerzy Kowalewicz, prezes Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju 
Stanisław Kwinto oraz prezes koła strzeleckiego  „Warmiak” Dariusz Wojczulanis.

Zgodnie  z porządkiem obrad, prezes zarządu Koła Lucjan Fiedorowicz przekazał zgromadzo-
nym informację o realizacji planu pracy. Zachęcał do udziału w imprezach rekreacyjnych, integra-
cyjnych i innych formach spędzania wolnego czasu. Jak pokazują wewnętrzne statystyki, z tym 
uczestnictwem nie jest źle, bowiem na 30-osobowe Koło, z propozycji objętych planem skorzystały 
dotychczas łącznie 202 osoby. Przedstawił  propozycje do planu pracy  na 2013 rok oraz apelował 
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o przekazywanie 1% odpisu  z rozliczenia PIT na rzecz Stowarzyszenia, które posiada status Orga-
nizacji Pożytku Publicznego, bądź na fundację wdów i sierot po poległych policjantach.

Kolejna  część zebrania to podziękowania osobom zasłużonym dla Stowarzyszenia. Decyzją za-
rządu Koła burmistrz Artur Wajs  i komendant KPP mł. insp. Tomasz Kamiński zostali uhonorowani  
pamiątkowym medalem „XX LAT  STOWARZYSZENIA - Za Zasługi Dla SEiRP”. Natomiast 
członkom  Koła: Dariuszowi  Balińskiemu, Ryszardowi Gudańcowi  i Gerardowi  Wichowskiemu 
wręczono w formie dyplomów podziękowania „za uczynność ,rzetelność i  aktywność w pełnej 
poświęcenia pracy na rzecz środowiska emerytów i rencistów  policyjnych”.

Bardzo ważną częścią zebrania było uroczyste podpisanie „Listu Intencyjnego - Deklaracji 
Współpracy” przez: prezesa zarządu Koła SEiRP, prezesa zarządu powiatowego Ligi Obrony Kraju 
i prezesa koła strzeleckiego „Warmiak” w Lidzbarku-Warmińskim. Ten ważny akt został poprzedzo-
ny kilkugodzinnymi spotkaniami roboczymi, podczas których wymieniano poglądy, precyzowano 
uzgodnienia. Deklaracja współpracy oparta jest na fundamentach koleżeńskich i w tym ugruntowa-
na jest jej moc. Następnie oddano głos gościom. Była to w zasadzie sympatyczna rozmowa przy 
stole obrad, przeplatana  wymianą poglądów.

Na zakończenie głos zabrał prezes ZW SEiRP Jerzy Kowalewicz, który przekazał informację 
z przebiegu posiedzenia zarządu wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 24.11.2012 r. Kolejne spotkanie 
przyjaciół ze Stowarzyszenia, to wieczór opłatkowy w grudniu.

Lucjan Fiedorowicz

Informacja
W sprawie uprawnień członków rodziny zmarłego funkcjonariusza albo 
zmarłego emeryta lub rencisty policyjnego do renty rodzinnej

1. Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funk-
cjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontr-
wywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej 
(jednolity tekst Dz. U. z 2004 r., Nr 8, poz. 67 ze zmianami), zwanej dalej „policyjną ustawa 
emerytalną”, renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny: 
1) funkcjonariusza zmarłego albo zaginionego w czasie pełnienia służby,
2) funkcjonariusza zmarłego w ciągu 18 miesięcy po zwolnieniu ze służby, jeżeli śmierć na-
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stąpiła wskutek urazów doznanych w czasie pełnienia służby lub chorób powstałych w tym 
czasie albo w ciągu 3 lat po zwolnieniu ze służby, jeżeli śmierć nastąpiła wskutek wypadku 
pozostającego w związku z pełnieniem służby albo choroby powstałej w związku ze szcze-
gólnymi właściwościami lub warunkami służby.

2. Za uprawnionych członków rodziny zmarłego emeryta lub rencisty policyjnego uważa się 
również członków rodziny funkcjonariusza zmarłego po zwolnieniu ze służby, jeżeli w dniu 
śmierci spełniał on warunki wymagane do uzyskania emerytury lub renty inwalidzkiej, cho-
ciażby jego prawo do zaopatrzenia nie zostało jeszcze ustalone.

3. W sprawie zasad i wysokości przyznanej renty rodzinnej art. 24 policyjnej ustawy emerytalnej 
odsyła – z odpowiednimi modyfi kacjami – do ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r., o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst. Dz. U. z 2004 r., Nr 39, poz. 353 
ze zmianami.
Wg art. 67 w/w ustawy, do renty rodzinnej uprawnieni są następujący członkowie rodziny 

zmarłego:
1) Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
2) Dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, wnuki, 

rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej,
3) Małżonek (wdowa i wdowiec)
4) Rodzice.
Za rodziców w rozumieniu ustawy uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby przy-

sposabiające. 
4. Artykuły 68 – 71 tej ustawy precyzują warunki przyznawania uprawnień do renty rodzinnej 

członkom rodziny zmarłego funkcjonariusza, emeryta lub rencisty policyjnego.
A) Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty 

rodzinnej:
1) Do ukończenia 16 lat,
2) Do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat, nie dłużej jednak niż do 

osiągnięcia 25 lat życia, albo
3) Bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej 

egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt. 1 lub pkt. 2.
Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo 

do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.
B) Przyjęte na wychowanie i utrzymanie wnuki, rodzeństwo i inne dzieci mają prawo do renty 

rodzinnej, jeżeli spełniają warunki wymienione wyżej, a ponadto:
1) Zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią funk-

cjonariusza, emeryta lub rencisty, chyba że śmierć była następstwem wypadku, oraz
2) Nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach, a gdy rodzice żyją, jeżeli:

– nie mogą zapewnić im utrzymania albo
– zmarły lub jego małżonek był opiekunem ustanowionym przez sąd.

C) Wdowa ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli:
1) W chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat życia lub była niezdolna do pracy, albo
2) Wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty 

rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole do 
18 lat życia, lub sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz 
do samodzielnej egzystencji, jest uprawnionym do renty rodzinnej.

Prawo do renty rodzinnej nabywa również wdowa, która osiągnęła wiek 50 lat lub stała się 
niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub za-
przestania wychowania osób wymienionych w pkt. 2.
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Małżonka rozwiedziona lub wdowa, która do dnia śmierci męża nie pozostawała z nim we 
wspólności małżeńskiej, ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia warunków okre-
ślonych w pkt. 1 lub pkt. 2 miała w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony ustalone 
wyrokiem lub ugodą sądową.

Wdowa nie spełniająca warunków do renty rodzinnej określonych wyżej i nie mająca niezbęd-
nych źródeł utrzymania ma prawo do okresowej renty rodzinnej:

1) przez okres jednego roku od chwili śmierci męża,
2) w okresie uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifi kacji 

do wykonywania pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od chwili śmierci męża.
Przepisy dotyczące wdowy stosuje się odpowiednio do wdowca. Powtórne zawarcia związku 

małżeńskiego nie powoduje utraty wdowiej renty.
A) Rodzice mają prawo do renty rodzinnej, jeżeli:

1) funkcjonariusz (emeryt lub rencista) bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do 
ich utrzymania,

2) spełniają odpowiednio warunki określone dla wdowy i wdowca.
1. W razie ustania prawa do renty rodzinnej z powodu ustąpienia niezdolności do pracy, podlega 

ono przywróceniu, jeżeli w ciągu 18 miesięcy od ustania prawa do renty uprawniony ponow-
nie stał się niezdolny do pracy.

2. Renta rodzinna wg art. 73 cytowanej wyżej ustawy wynosi:
1) dla jednej osoby uprawnionej – 85% świadczenia, który przysługiwałoby zmarłemu,
2) dla dwóch osób uprawnionych – 90% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu,
3) dla trzech lub więcej osób uprawnionych – 95% świadczenia jakie przysługiwałoby zmarłemu.

3. Stosownie do art. 24 policyjnej ustawy emerytalnej rentę rodzinną wymierza się:
1) w razie śmierci albo zaginięcia funkcjonariusza – od renty inwalidzkiej I grupy, jaka przy-

sługiwałaby temu funkcjonariuszowi w dniu śmierci albo zaginięcia, bez uwzględnienia 
dodatku pielęgnacyjnego,

2) w razie śmierci emeryta lub rencisty – od kwoty świadczenia, które przysługiwałoby zmar-
łemu, jednakże nie niższej niż kwota renty inwalidzkiej II grupy, która przysługiwałaby 
zmarłemu.

4. Artykuł 12 policyjnej ustawy emerytalnej stanowi, iż renta inwalidzka wynosi dla inwalidów 
zaliczonych do:
1) I grupy – 80%
2) II grupy – 70 %
3) III grupy – 40%
podstawy wymiaru, bez uwzględnienia dodatków: pielęgnacyjnego i dla sierot zupełnych. 

Rentę inwalidzką zwiększa się o 10% podstawy wymiaru inwalidom, których inwalidztwo po-
wstało wskutek wypadku lub choroby w związku ze służbą.

Podstawą wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej stanowi obecnie miesięczne wynagro-
dzenie funkcjonariusza na ostatnio zajmowanym stanowisku.

Jeżeli w okresie miedzy zwolnieniem ze służby funkcjonariusza, a ustaleniem prawa do eme-
rytury lub renty inwalidzkiej przypadała waloryzacja emerytur i rent inwalidzkich, podstawę wy-
miaru tych świadczeń podwyższa się wskaźnikami wszystkich kolejnych waloryzacji przypada-
jących w tym okresie.

Najniższa renta rodzinna od 1 marca 2012 r. wynosi 799, 18 zł.
Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna, łączna renta rodzinna, którą w ra-

zie konieczności zakład emerytalny dzieli w równych częściach.
Ubezpieczony, z prawem do renty rodzinnej i własnej emerytury, może dokonać wyboru, z którego 

tytułu chce otrzymać wypłatę.
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Artykuł 43, policyjnej ustawy emerytalnej, stanowi: w razie zbiegu prawa do emerytury i renty 
przewidzianej w ustawie, osobie uprawnionej wypłaca się świadczenie wyższe lub przez nią wybrane.

Najczęściej wdowa po zmarłym funkcjonariuszu lub renciście policyjnym pobiera emeryturę lub 
rentę inwalidzką z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o czym nie wie Zakład Emerytalno-Rentowy 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wypłacający dotychczas świadczenie małżonkowi.

W tej sytuacji wdowa w imieniu własnym i dzieci, w stosunku do których sprawuje władzę rodzi-
cielską, powinna skontaktować się z Zakładem Emerytalno-Rentowym MSW w celu ustalenia który 
wariant świadczeń (własna emerytura lub renta inwalidzka, czy też renta rodzinna) byłaby korzystniej-
sza i (ewentualnie) złożyć wniosek o przyznanie policyjnej renty rodzinnej.

Znając zasadę obliczania renty rodzinnej, można założyć, że przy niskiej własnej emeryturze lub 
rencie inwalidzkiej i średniej wysokości świadczenia, należnego zmarłemu małżonkowi korzystniej-
szym jest wybranie renty rodzinnej.

Wynika to z następującego przykładu:
Emerytura wdowy wynosi: 1300,- zł. Jej zmarły mąż, emeryt policyjny, pobierał emeryturę w wy-

sokości 2600,- zł. Jeżeli pozostały przy życiu małżonek jest jedyną osobą uprawnioną do renty rodzin-
nej, to jej renta rodzinna wyniesie 85% świadczenia, które przysługiwało zmarłemu, tj. 2210 zł. 

W takim przypadku wybór wariantu świadczenia jest oczywisty. Należy przy tym podkreślić, że 
zgodnie z art.24, pkt. 2 policyjnej ustawy emerytalnej „rentę rodzinną po zmarłym emerycie lub ren-
ciście wymierza się od kwoty świadczenia, które przysługiwało zmarłemu, jednakże od kwoty nie 
niższej niż kwota renty inwalidzkiej II grupy, która przysługiwałaby zmarłemu”.

Przejście na rentę rodzinną przy niskim własnym świadczeniu emerytalno-rentowym jest w za-
sadzie również korzystne w sytuacji, kiedy zmarły małżonek pobierał emeryturę obniżoną w oparciu 
o przepisy art. 2 i 3, ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 145), dotyczącą zmniejszenia 
emerytur byłym funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990.

Również w tym przypadku renta rodzinna liczona jest od świadczenia emerytalnego, jakie były 
funkcjonariusz uzyskiwał przed jego obniżeniem, a nie od świadczenia obniżonego.

Takie stanowisko zostało wyrażone – wbrew opinii Zakładu-Emerytalno-Rentowego MSW – 
w wyrokach Sądu Okręgowego w Warszawie:- sygn. akt XIII U 1309/10, z dnia 28.11.2010 r., i w wy-
roku Sądu Apelacyjnego w Warszawie: - sygn. akt III AUa 85/11, z dnia 16.02.2012 r. (vide: strona 
internetowa ZG SEiRP – www.seirp.pl.)

Według wymienionych orzeczeń, ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r., dotyczy tylko obniżenia eme-
rytur byłym funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa państwa. Wprowadzone zmiany nie dotyczą 
natomiast rent rodzinnych po funkcjonariuszach. Dodany przez art. 2, pkt. 3 tej ustawy do policyjnej 
ustawy emerytalnej przepis art. 15b, dotyczy tylko osób, które pełniły służbę w organach bezpieczeń-
stwa państwa i nie obejmuje członków ich rodzin.

Podobnie art. 3, ust. 2, ustawy zmieniającej stanowi, że postępowanie w przedmiocie po-
nownego ustalenia prawa do świadczeń i wysokości świadczeń,, dotyczy osób, które w latach 
1944 – 1990 pełniły służbę w organach bezpieczeństwa państwa, i które w dniu wejścia w życie 
tej ustawy (tj. w dniu 16.03.2009 r.) otrzymują świadczenie przyznane na podstawie policyjnej 
ustawy emerytalnej. Żaden przepis ustawy nie określa prawa i zasad weryfi kacji rent rodzinnych.

Uprawnieni do rent rodzinnych powinni żądać od Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW 
przestrzegania obowiązujących ich uprawnień i odwoływać się od decyzji naruszających ich 
uprawnienia do właściwego sądu, tj. do Sądu Okręgowego XIII Wydział Ubezpieczeń Społecz-
nych w Warszawie, który za zgodą stron, może przekazać sprawę do rozpoznania innemu, właści-
wemu ze względu na miejsce zamieszkania odwołującego się.

W wypadku niekorzystnych rozstrzygnięć Sądu Okręgowego należy składać apelację od wy-
roku do właściwego Sądu Apelacyjnego.
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Uprawnieni do rent rodzinnych, którym bezpodstawnie obniżone te renty i którzy nie skorzy-
stali z prawa odwołania się do Sądu, przez co decyzje o obniżeniu rent rodzinnych uprawomoc-
niły się, mogą na podstawie art. 33 policyjnej ustawy emerytalnej składać wnioski do Zakładu 
Emerytalno-Rentowego MSW, o ponowne ustalenia wysokości renty rodzinnej, jeżeli po upra-
womocnieniu się decyzji w tej sprawie zostaną przedstawione nowe dowody lub ujawnione nowe 
okoliczności, które mają wpływ na prawo do świadczeń albo ich wysokości.

Takimi, nowymi okolicznościami, mogą być przedstawione wyżej wyroki sądowe w przed-
miocie interpretacji zmian w policyjnej ustawie emerytalnej.

Wydane, nowe, niekorzystnie decyzje organu emerytalno-rentowego powinny być obowiąz-
kowo zaskarżone do Sądu.

Odwołanie do sądu przysługuje również w przypadku nie wydania przez organ emerytalno-
rentowy decyzji w terminie 60 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

Uzupełnienie
W nawiązaniu do Informacji o rentach rodzinnych po funkcjonariuszach albo emery-

tach lub rencistach policyjnych, w związku z pytaniami osób zainteresowanych, należy do-
dać następujące wyjaśnienie.

Jeżeli została wydana przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSW prawomocna decyzja (nie za-
skarżona do Sądu) w sprawie obniżenia renciście policyjnemu renty rodzinnej, to zgodnie z orzecz-
nictwem sądowym decyzja ta jest wadliwa, gdyż została wydana bez podstawy prawnej, ponieważ 
powołana w niej ustawa, z dnia 23.01.2009 r., nie ma do niej zastosowania, gdyż ustawa ta nie doty-
czy żadnych rent, a tylko emerytur byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa (vide: 
orzecznictwo sądowe wymienione w informacji o rentach rodzinnych – strona internetowa SEiRP).

Taka wadliwa decyzja powinna być wyeliminowana z obiegu prawnego. 
Według art. 155 KPA, „decyzja ostateczna”, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każ-

dym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją 
wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia 
za tym interes społeczny lub słuszny interes strony „przepis art. 154§2 stosuje się odpowiednio”.

Artykuł 154§2 KPA stanowi, że właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uchylenia lub zmiany 
dotychczasowej decyzji.

Natomiast stosownie do art. 156§1 pkt. 2 KPA organ administracji publicznej stwierdza nieważność 
decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa.

Według art. 157§1-3 KPA właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji jest organ wyższego stop-
nia (w stosunku do ZER – Minister Spraw Wewnętrznych). Postępowanie w sprawie stwierdzenia nie-
ważności decyzji wszczyna się na żądanie strony lub urzędu.

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji następuje w drodze decyzji.
Rozstrzygniecie w sprawie nieważności decyzji następuje w drodze decyzji (art. 158§1 KPA).
Organ administracji publicznej, właściwy w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wstrzyma 

z urzędu lub na żądanie strony wykonanie decyzji jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że jest ona 
dotknięta jedną z wad wymienionych w artykule 156§1 KPA.

Na postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji służy stronie zażalenie (art. 159§1-2 KPA).
Według art. 32 ust. 4, policyjnej ustawy emerytalnej od decyzji w sprawie ustalenia prawa do za-

opatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia przysługuje za-
interesowanemu odwołanie do właściwego sądu według zasad określonych w przepisach kodeksu po-
stępowania cywilnego tj. do Sądu Okręgowego XII Wydział Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie.

Sąd właściwy może na zgodny wniosek stron przekazać sprawę innemu sądowi równorzędnemu 
rozpoznającemu sprawę z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych, jeżeli przemawiają za 
tym względy celowości (art. 461§3 KPC).
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Stosownie do art. 32 ust. 5 policyjnej ustawy emerytalnej odwołanie do sądu przysługuje również 
w przypadku niewydania przez organ emerytalny decyzji w terminie 60 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

Nadmienia się, że właściwość sądowa w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, w których 
wniesiono odwołanie od decyzji Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW, wynika z art. 461§21 KPC, 
który stanowi, że właściwy jest sąd w którego okręgu ma siedzibę ten organ.

Należy podkreślić, że przepisy KPC oraz przepisy policyjnej ustawy emerytalnej w sprawie odwo-
łania od decyzji o zaopatrzeniu emerytalnym, w tym rentach rodzinnych, są przepisami szczególnymi 
i jako takie powinny być stosowane przed przepisami ogólnymi zawartymi w KPA.

W związku z tym, że Zakład Emerytalno-Rentowy wydaje nową decyzję w sprawie wysokości ren-
ty rodzinnej przywracając jej właściwy wymiar, nie tylko na wniosek osoby zainteresowanej, ale także 
z urzędu, nie ma większego znaczenia forma złożonego w tej sprawie wniosku, który powinien być po-
traktowany co najmniej jako zasygnalizowanie konieczności wydania nowej decyzji rentowej z urzędu.

Wnioski (podania) w sprawach zaopatrzenie emerytalnego mogą być przesłane za pośrednictwem 
poczty, faksu lub złożone osobiście w siedzibie ZER MSW lub w Zespole Terenowym ZER, lub wnie-
sione ustnie do protokołu sporządzonego przez pracownika Zakładu.

Załącza się przykładowy najprostszy wniosek w sprawie zmiany wysokości renty rodzinnej.

Radca Prawny mgr Julian Czajka
członek ZW SEiRP w Olsztynie

………………………………………………………
/Miejscowość i data/

……………………………………………………………………
/Imię i nazwisko/
……………………………………………………………………

……………………………………………………………………
/Adres zamieszkania/
……………………………………………………………………
/Nr renty rodzinnej/
     Dyrektor
     Zakładu Emerytalno-Rentowego
     Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
     ul. Pawińskiego 17/21
     02-106 Warszawa

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE WYSOKOŚCI
RENTY RODZINNEJ

W związku z bezpodstawnym obniżeniem mojej renty rodzinnej, nie znajdującym w świetle 
orzecznictwa sądowego uzasadnienia w ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. dotyczącej obniżenia 
wysokości emerytur byłym funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa państwa (Dz. U. nr 24, poz. 
145), na podstawie art. 33 policyjnej ustawy emerytalnej (j.t. Dz. U z 2004 r. Nr 8, poz. 67, ze zmia-
nami) proszę o skorygowanie wysokości mojej renty rodzinnej zgodnie z obowiązującym prawem.

……………………………………………………………….
/Podpis/

KORESPONDENCI NAPISALI



Biuletyn Informacyjny nr 1 (47) 2013

79

POSIEDZENIE ZO
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

W czwartek 21 lutego odbyło 
się posiedzenie ZO w Piotrkowie 
Trybunalskim, na które przyby-
li przedstawiciele Prezydium ZG: 
prezes Henryk Borowiński, I wice-
prezes Zdzisław Pietryka i sekretarz 
Zdzisław Bartula oraz kierownictwo 
piotrkowskiej Policji z komendan-
tem insp. Gabrielem Olejnikiem 
na czele. Po podsumowaniu ubie-
głorocznych dokonań Zarządu, 
Eugeniusz Czajkowski poinformo-
wał zebranych o swej rezygnacji 
z funkcji prezesa Zarządu Okręgowego. Goście serdecznie podziękowali Mu za wyjątkowe zaan-
gażowanie w działalność Stowarzyszenia oraz złożyli życzenia dalszych sukcesów i oczywiście 
zdrowia. E. Czajkowski pozostanie w składzie Zarządu Głównego.

Po przyjęciu rezygnacji nowym prezesem Zarządu Okręgowego wybrano Wojciecha 
Trzecieckiego, dotychczasowego prezesa Koła w Tomaszowie Mazowieckim. 

W trakcie obrad podjęto m. in. uchwałę o kontynuowaniu działalności Stowarzyszenia w obec-
nych strukturach jako Zarząd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim.

Zdzisław Bartula

POSIEDZENIE NOWOROCZNOOPŁATKOWE 
ZW SEiRP W RZESZOWIE

21 stycznia odbyło się poszerzone posiedzenie noworoczno – opłatkowe Zarządu Wo-
jewódzkiego w Rzeszowie, w którym wzięło udział blisko 60 osób: członków prezydium 
ZW, przedstawicieli ZG Stowarzyszenia, kół terenowych oraz zaproszonych gości.

Uroczyste posiedzenie otworzył 
prezes ZW Wiktor Kowal, który 
przywitał przybyłych gości: posła 
na sejm Tomasza Kamińskiego, wi-
cemarszałka województwa podkar-
packiego Annę Kowalską, komen-
danta wojewódzkiego Policji insp. 
Zdzisława Stopczyka, komendanta 
miejskiego Policji w Rzeszowie 
insp. Witolda Szczekalę, podkarpa-
ckiego duszpasterza Policji ks. Mar-
ka Buchmana, wiceprzewodniczącą 
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ZW NSZZ Policjantów Barbarę Il-
lukiewicz, I wiceprezesa ZG SEiRP 
Zdzisława Pietrykę, sekretarza ZG 
SEiRP Zdzisława Bartulę, asystent-
kę posłanki na sejm RP Renatę Bu-
tryn, przedstawicieli instytucji na co 
dzień współpracujących ze Stowa-
rzyszeniem oraz osoby wspierające 
naszą organizację.

Prezes podsumował działalność 
Stowarzyszenia w 2012 roku, które 
aktywnie włącza się w życie lokal-
nych społeczności, biorąc udział 
w wielu przedsięwzięciach, zapraszając na spotkania przedstawicieli z różnych środowisk. Skry-
tykował propozycje nowych regulacji prawnych, które zmniejszając fundusz socjalny, znacznie 
ograniczą pomoc dla najbardziej potrzebujących. Podziękował wszystkim członkom Stowarzy-
szenia za ich pracę, poświęcony czas i zaangażowanie, gościom i osobom wspierającym - za 
życzliwość i pomoc, a wystąpienie zakończył życzeniami noworocznymi.

Spotkanie było okazją do wręczenia odznak i dyplomów aktywnym działaczom i sympatykom 
Stowarzyszenia. Uchwałą Zarządu Głównego odznaką „Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP” zosta-
li wyróżnieni: Józef Bąk, Władysław Bryniarski, Antoni Barzyk, Stanisława Kielar, Jan Łazowski, 
Franciszek Rybczyński, Tadeusz Stadnicki, Janusz Tyszecki. Odznakę „Za zasługi z Dyplomem” 
otrzymali: Barbara Illukiewicz, Anna Kowalska, Józef Leszczyński, Wacław Mazur, Grażyna Pie-
róg, Marek Ustrobiński, Barbara Wilk, Marian Wojtowicz. Dyplom Zarządu Głównego wręczono 
Markowi Kiszowi, a Dyplom Honorowy Zarządu Wojewódzkiego w Rzeszowie – Władysławowi 
Bryniarskiemu. 

W dalszej części posiedzenia ks. Marek Buchman poświęcił opłatki, którymi wszyscy uczest-
nicy dzielili się, składając życzenia noworoczne. Zaproszeni goście życzenia kierowali do całej 
podkarpackiej organizacji, podkreślając jej rolę w regionie, szczególnie w integracji środowiska 
emeryckiego. Deklarowali dalszą pomoc i wsparcie dla naszej działalności.

Po wzniesieniu toastu noworocznego, zebrani zasiedli przy wspólnym stole, by wymienić po-
glądy, podyskutować o minionym czasie i o nadziejach związanych z rozpoczynającym się 2013 
rokiem.

Bogusław Gajecki

SPOKANIE NOWOROCZNOOPŁATKOWE 
KOŁA W RZESZOWIE

12 stycznia zarząd rzeszowskiego Koła SEiRP zorganizował tradycyjne spotkanie noworoczno
-opłatkowe. Obok licznie przybyłych członków Stowarzyszenia, w spotkaniu uczestniczyli zapro-
szeni goście, którzy na co dzień wspomagają naszą działalność: kierownictwo podkarpackiej Policji 
wraz z księdzem kapelanem oraz przedstawiciele rady miasta Rzeszowa na czele z jej przewodni-
czącym. Noworoczne życzenia złożyła prezes Koła Jadwiga Michalczyk i zaproszeni goście.

Bogusław Gajecki
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SPOKANIE NOWOROCZNOOPŁATKOWE 
KOŁA W JAROSŁAWIU

28 grudnia z inicjatywy zarządu Koła SEiRP w Jarosławiu zorganizowano uroczyste spot-
kanie opłatkowe emerytów i rencistów policyjnych powiatu jarosławskiego.

Prezes Koła Ryszard Jakubiec 
przywitał zaproszonych gości: posła 
na sejm Tomasza Kuleszę, burmistrza 
Jarosławia Andrzeja Wyczawskiego, 
prezesa ZW SEiRP w Rzeszowie Wik-
tora Kowala, komendanta powiatowe-
go Policji w Jarosławiu insp. Janusza 
Dymka, wiceprzewodniczącego rady 
miasta Andrzeja Pieszko i sekretarza 
urzędu miasta Jana Biłasa.

W dalszej części spotkania odznaką 
,,Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP” nadaną przez Zarząd Główny uhonorowano wiceprezesa nasze-
go Koła Józefa Stecko oraz komendanta powiatowego Policji w Jarosławiu - insp. Janusza Dymka.

Na zakończenie uczestnicy złożyli życzenia, podzielili się opłatkiem i zaśpiewali kolędy. 
W miłej atmosferze wymienili poglądy, podyskutowali o obecnej sytuacji, coraz cięższych wa-
runkach życia naszych emerytów i rencistów, o nadziejach związanych z rozpoczynającym się 
nowym 2013 rokiem.

Marian Borcz

POROZUMIENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW SŁUŻB 
MUNDUROWYCH POWIATU LUBACZOWSKIEGO

Na początku października 2012 r. z inicjatywy zarządu Koła w Lubaczowie powołano Porozu-
mienie Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych powiatu lubaczowskiego w składzie: koło SEiRP 
w Lubaczowie, Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Lubaczowie oraz Niezależny Samo-
rządny Związek Zawodowy Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w Przemyślu koło nr 2 w Luba-
czowie. Porozumienie powołało prezydium w składzie: Marek Kisz z SEiRP - przewodniczący, Wal-
demar Śmieciuch z NSZZEiRSG - wiceprzewodniczący oraz Henryk Mach z ZEiRPoż. - sekretarz. 

Porozumienie wytyczyło kierunki następujące kierunki działania:
1. Organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dla swych członków i całego śro-

dowiska emerytów i rencistów resortu spraw wewnętrznych.
2. Ochrona interesów członków porozumienia w zakresie przysługujących im z tytułu uprzedniej 

służby lub pracy, uprawnień socjalno - bytowych, zdrowotnych i kulturalnych oraz sprawowa-
nia w tym zakresie kontroli społecznej.

3. Reprezentowanie interesów emerytów i rencistów resortu spraw wewnętrznych wobec orga-
nów władzy i administracji państwowej, samorządów terytorialnych i innych organizacji.

4. Podejmowanie działań i inicjatyw na szczeblu powiatu. 
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Pierwszym wspólnym działaniem Porozumienia było wystawienie trzyosobowej umunduro-
wanej delegacji, po jednej osobie z każdej formacji, która w Święto Niepodległości złożyła wią-
zanki kwiatów pod pomnikiem. 24.11.2012 r. w Koziejówce gm. Stary Dzików odbyło się spot-
kanie integracyjne połączone z zabawą andrzejkową, w którym udział wzięli członkowie Poro-
zumienia z rodzinami oraz koleżanki i koledzy z koła SEiRP w Jarosławiu. Kolejnym wspólnym 
przedsięwzięciem było spotkanie opłatkowe, na które przybyła sekretarz ZW SEiRP w Rzeszowie 
Stefania Rosińska i kierownik Sekcji Socjalnej KWP w Rzeszowie Grażyna Pieróg. Pani kierow-
nik, korzystając z okazji, zapoznała zebranych o zasadach korzystania ze świadczeń socjalnych 
dla osób uprawnionych do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin.

Marek Kisz

JUBILEUSZE W RZESZOWIE 
27 listopada w siedzibie ZW SEiRP 

w Rzeszowie miała miejsce miła uroczy-
stość wręczenia listu gratulacyjnego kol. 
Ludwikowi Cebuli, który obchodził dwa 
jubileusze: 50 lat pożycia małżeńskie-
go i 75-te urodziny. Z okazji pierwsze-
go - zostali Państwo Krystyny i Ludwik 
uhonorowani przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Bronisława Komorowskiego 
medalem „Za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie”, który wręczył prezydent Rze-
szowa Tadeusz Ferenc. 

Wręczając list gratulacyjny, prezes ZW w Rzeszowie Wiktor Kowal wspomniał o drodze za-
wodowej Jubilata oraz jego zaangażowaniu i pracy na rzecz Stowarzyszenia.

W imieniu wszystkich członków Stowarzyszenia składamy najlepsze życzenia dostojnym Ju-
bilatom: dalszej pomyślności w życiu, zachowania dobrego zdrowia oraz pogodnego nastroju 
w kolejnych latach wspólnej wędrówki przez życie.

B. Gajecki
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HISTORIA POLICJI W NOWOGARDZIE
21 listopada w Nowogardzie odbyło się spotka-

nie członków Koła nr 11 poświęcone historii Policji 
w Nowogardzie. Prezes Koła Józef Pawlak zaprosił 
komendanta komisariatu podinsp. Mariusza Nowaka 
oraz opiekuna Koła z ramienia Zarządu Wojewódz-
kiego Janinę Szalimow. Prelekcję wraz z pokaz zdjęć 
przygotował i prowadził Franciszek Karolewski.

Janina Szalimow

WIGILIA W SZCZECINIE
17 grudnia w spotkaniu wigilijnym Stowarzyszenia w Szczecinie uczestniczyło 150 osób. 
W tym roku swoją obecnością, uroczystość zaszczycił insp. Jan Pytka - zastępca komendan-
ta wojewódzkiego Policji oraz insp. Jacek Wolf - komendant miejski Policji w Szczecinie.

W imieniu komendanta wojewódzkiego głos za-
brał insp. Jan Pytka, który życzył wszystkim eme-
rytom, żeby zdrowie pozwalało cieszyć się urokami 
życia, spełnienia wszelkich marzeń, pogody ducha 
oraz wesołych świąt Bożego Narodzenia. Na stołach 
pojawiły się tradycyjne dania wigilijne, a spotkaniu 
towarzyszyły kolędy.

Uroczystość upłynęła w miłej atmosferze. Wszak 
Wigilia, uważana za najważniejszy dzień w roku, 
w polskiej obyczajowości jest świętem bardzo rodzinnym, a my jesteśmy jedną wielką rodziną. Było 
tradycyjne dzielenie się opłatkiem i składanie sobie najserdeczniejszych życzeń zdrowia, wszelkiej 
pomyślności i szczęścia w nowym 2013 roku. 

Danuta Łosiniecka

BAL KARNAWAŁOWY W SZCZECINIE
W ostatni weekend karnawału miejskie Koło SEiRP 

w Szczecinie zorganizowało bal karnawałowy. Po przy-
witaniu gości przez prezesa Henryka Karcza i organiza-
torkę tej imprezy Irenę Bąk, złożono życzenia z okazji 
70. urodzin kol. Zbigniewowi Macioszkowi. Wręczono 
Mu piękny bukiet z kilkudziesięciu róż i odśpiewano 
100 lat. Koleżanka Irena zadbała o to, aby bal był atrak-
cyjny. Wszyscy goście zostali udekorowani białymi ró-
żami oraz kolorowymi gadżetami, a niektórzy uczestnicy poprzebierali się w egzotyczne stroje. O pół-
nocy wybrano królową i króla balu, a para królewska zatańczyła walca w otoczeniu wszystkich gości. 

Henryk Karcz

KORESPONDENCI NAPISALI
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SPOTKANIE WIGILIJNE
W DRAWSKU POMORSKIM

19 grudnia w Drawsku Pomorskim odbyło się uroczyste spotkanie wigilijno-świąteczne, 
w którym uczestniczyło 46 członków Koła SEiRP wraz z osobami towarzyszącymi. 

Na spotkanie został zaproszony za-
stępca komendanta powiatowego Policji 
mł. insp Krzysztof Kraus oraz przewod-
niczący NSZZ Policjantów w KPP Prze-
mysław Hofman. Uczestnicy wysłuchali 
okolicznościowych wystąpień gości 
oraz prezesa Koła i złożyli sobie życze-
nia świąteczno-noworoczne. Następnie 
zebrani zasiedli do tradycyjnej kolacji 
wigilijnej, w trakcie której zostali zapo-
znani z planami pracy Koła na 2013 rok. 
Dyskutowano i wymieniano poglądy o sytuacji materialnej środowiska emerytów policyjnych, 
funkcjonowaniu służby zdrowia, wspominano pracę i służbę w Policji. Uroczystość przebiegała 
w miłej i sympatycznej atmosferze. 

Danuta Łosinecka 

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNO  NOWOROCZNE 
W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

15 grudnia Koło nr 13 SEiRP w Star-
gardzie Szczecińskim zorganizowało 
spotkanie świąteczno – noworoczne dla 
100 swoich członków. Zaproszono: sta-
rostę stargardzkiego Waldemara Gila, 
prezydenta miasta Sławomira Pajora, 
zastępcę komendanta powiatowego mł. 
insp. Sławomira Hancewicza i wicepre-
zesa ZW SEiRP Henryka Karcza.

Po zakończeniu części ofi cjalnej, 
spotkanie umilał występ chóru Echo-
Arioso, w którym 4 panie są naszymi 
członkiniami. Chórzyści pięknie śpie-
wali kolędy, składano sobie życzenia, 
aby te święta były czasem ciepła, spo-
koju, serdeczności, braterstwa i pojed-
nania, okazania sobie szacunku, łama-
no się opłatkiem. Tradycyjne spotkanie 
przyjaciół trwało do późnych godzin 
wieczornych.

Danuta Łosiniecka
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ZABAWA KARNAWAŁOWA
W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

25 stycznia 2013 roku zarząd Koła nr 13 SEiRP 
wspólnie z zarządem NSZZP w Stargardzie  zorgani-
zował zabawę karnawałową. Na wstępie wszystkich 
uczestników przywitał prezes Koła SEiRP Edward 
Stawiński, życząc wspaniałej zabawy. Życzenie się 
ziściło, wszyscy wspaniale się bawili. W przerwach 
między tańcami  zorganizowano kilka konkursów, 
a zwycięzcy otrzymali upominki. Jak przystało na 
bal karnawałowy, zorganizowano wybory królowej 
i króla balu. Zespół muzyczny zadbał, aby każdy 
uczestnik miał wspaniały humor. Tanecznym kro-
kiem, w doskonałych nastrojach po północy wróci-
liśmy do domów.

Zdzisław Kasendra

SPOTKANIE NOWOROCZNE W MYŚLIBORZU
26 stycznia w restauracji „Myśliborzanka” Koło 

SEiRP w Myśliborzu zorganizowało spotkanie nowo-
roczne. Uczestniczył w nim zastępca komendanta po-
wiatowego Policji w Myśliborzu nadkom. Krzysztof 
Dębiński. Przybyłych przywitał prezes Koła Tadeusz 
Dąbrowski, który wszystkim życzył dużo zdrowia, 
spełnienia marzeń i wyraził nadzieję na następne spot-
kanie noworoczne w „pełnym składzie”. Uczczono 
chwilą ciszy Koleżankę Weronikę Styk, która odeszła 
z naszych szeregów. Następnie w towarzystwie nad-
kom. Krzysztofa Dębińskiego wręczył legitymacje członkowskie nowowstępującym w szeregi emery-
tów. W miłej atmosferze spotkanie zakończyło się w godzinach wieczornych.

Tadeusz Dąbrowski

ZEBRANIE W ŁOBZIE
15 stycznia w Łobzie (woj. zachodniopomorskie) 

odbyło się noworoczne zebranie Koła SEiRP, na któ-
rym podsumowano działalność ubiegłoroczną oraz 
przedstawiono zamierzenia na rok bieżący. Prezes 
Wanda Dąbrowska uznała, że priorytetem jest zwięk-
szenie liczby członków łobeskiego koła oraz pozy-
skanie środków z odpisu 1% podatku na OPP. Na ze-
branie przybyli zaproszeni goście: kierownictwo KPP 
w Łobzie, prezes ZW w Szczecinie Czesław Zuziak 
i wiceprezes ZW Henryk Kisielewski.

Henryk Kisielewski
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POSIEDZENIE ZW W WARSZAWIE
3 grudnia w sali konferencyjnej KGP odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego 
Stowarzyszenia Emery tów i Rencistów Policyjnych w Warszawie.

W części roboczej przyjęto plan pracy na 2013 rok. Ponadto w sprawach organizacyjnych 
omówiono:

– projekt harmonogramu zebrań zarządów kół i walnych zebrań kół w 2013 r.,
– zakres i termin sprawozdań fi nansowych i informacji o działalności kół za 2012 r.,
– stan przygotowania projektu preliminarza na 2013 r., 
– listę jubilatów w roku 2013 r.,
– wyniki prac zarządu komisarycznego Koła nr 38,
– konkurs ZG na „Najaktywniejsze koło”.
W części uroczystej uczestniczyły trzyosobowe 

delegacje kół oraz koleżanki i koledzy, którzy wy-
kazują największa aktywność w pracy społecznej na 
rzecz naszego środowiska. 

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście: insp. 
Grzegorz Matuszewski - dyrektor Biura Logistyki 
KGP, podinsp. Adam Kall - zastępca dyrektora Biura 
Finansów KGP i przedstawiciele ZG SEiRP: I wice-
prezes ZG - Zdzisław Pietryka, sekretarz ZG - Zdzi-
sław Bartula, skarbnik ZG - Antoni Pietraszewski oraz honorowy prezes ZG - Zdzisław Czarnecki, 
a także honorowi wiceprezesi ZG i ZW w Warszawie.

Wystąpienie okolicznościowe wygłosił prezes ZW Ryszard Łubiński i odczytał list od zastępcy dy-
rektora Departamentu Zdrowia MSW - dr. n. med. Ireny Waleckiej. Kończąc posiedzenie, prezes złożył 
wszystkim członkom Stowarzyszenia i ich rodzinom życzenia świąteczno - noworoczne.

Ryszard Łubiński
Foto: Z.Bartula

JUBILEUSZ 80  LECIA URODZIN
6 grudnia 2012 roku, w siedzibie Koła nr 33 w Warszawie odbyła się niecodzienna, ale jakże donio-

sła uroczystość. Dotychczasowy wiceprezes Koła, kpt. w st. spoczynku Zbigniew Miklusz, obchodził 
80-lecie urodzin. Licznie przybyli koleżanki i koledzy z organizacji, na czele z prezesem Sławomirem 
Leskim oraz reprezentujący Zarząd Główny koledzy: 
Zdzisław Czarnecki i Antoni Pietraszewski. Dostojne-
mu nestorowi wręczono prezenty i dyplomy uznania. 
Oprócz działalności w Stowarzyszeniu, kolega Zbi-
gniew Miklusz, jako ofi cer wojska, aktywnie udziela 
się w Związku Żołnierzy WP. Organizacja ta, doce-
niając dotychczasowy społeczny wkład pracy, uhono-
rowała jubilata pamiątkowym dyplomem uznania.

Nestor, dziękując za przekazane podarunki, dy-
plomy oraz życzenia zapewnił obecnych, że dotychczasowej działalności nie zaprzestanie i w dalszym 
ciągu będzie się starał aktywnie działać na rzecz emeryckiej policyjnej i wojskowej społeczności. 

Janusz Krotofi l, Foto: Urszula Chromik
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GŁOS EMERYTA
Liczą się mali ludzie będący szefami kół w powiecie, jedna klika z aktualnie panującą opcją poli-

tyczną. Członkowie są dla składek, ale ci starsi, bo młody tak jak ja, nie da im 50 zł. Na Wigilię po 50 zł 
i siedzi cała świta z miasta, a emeryci w kącie, żonka szefa koła biega przy prominentach, bo coś można 
załatwić. To jest prawda i brak nas w tym spektaklu. U mnie jest facet, który w służbie był ciągle nawa-
lony, a teraz jest kryształ. On jest pan i jego świta z czasu pracy w patrolu; nie ma ani jednego ofi cera. 
Wspomniał, że ci nie są mu potrzebni. Zakłamanie, wulgaryzmy, poddaństwo wobec władzy, a brak od-
politycznienia i walki o sprawy dla emerytów. Jadą przed kancelarię premiera policjanci manifestować, 
a dlaczego z nimi nie jadą z powiatów emeryci z naszymi sprawami? Nie ma powiazania emerytów 
z policjantami, a są jedynie bibki komendantów z szefami kół w powiecie. Ci młodzi odchodzący ze 
służby widzą to i dlatego wiedzą, że SEiRP to jeden wielki pic. Przed wyborami szybko spotkanie koła 
i na nim agitacja za władzą, a oni po wyborach śmieją się z emerytów i mają ich gdzieś. Gdzie twarde 
negocjacje za poparcie, gdzie pieniądze od burmistrza, starosty dla emerytów. Siedzą dziadkowie i ro-
bią to, co powie przewodniczący. W kołach są to zamknięte światy znajomków, rodziny, itp. 

Pozdrawiam - emeryt z 2006 r., lat 52.

 Legnica, dnia 19.02.2013 r.
  BIULETYN INFORMACYJNY
  Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych
  ul. Domaniewska 36/38 02-514 Warszawa

Kolego Józefi e Krasucki po przeczytaniu kolegi tekstu „Przyczynek do dyskusji o wizerunku na-
szego stowarzyszenia” w biuletynie informacyjnym Stowarzyszenia nr 4 (46/2012) z grudnia 2012 r. 
odniosłem wrażenie, że to ludzie o takim podejściu do okresu PRL powodują powstawanie podziałów 
wśród społeczności emerytów policyjnych.

Nie znam całego wystąpienia kolegi na zjeździe SEiRP, ale już z tych fragmentów przytoczonych 
w cytowanym tekście dot. emerytów mających jak to kolega ujął „epizod z SB" można odczuć wra-
żenie, że jest Pan rzecznikiem oszołomów z prawej strony sceny politycznej, którzy byłych funkcjo-
nariuszy służb bezpieczeństwa państwa widzieli by na marginesie życia niezależnie czy któryś z nich 
dopuścił się łamania obowiązującego w owym czasie prawa. Taki sposób myślenia i wyrażania go na 
forum budzi niesmak i oburzenie wśród kolegów emerytów z byłej Służby Bezpieczeństwa i nie tylko. 
Nie wiem jaki kolega posiadał stopień i z jakiego stanowiska przeszedł na etat Zakładu Emerytalno-
Rentowego MSW, ale dziwi zajmowane w tej kwestii stanowisko. Mam prawo domniemać, że kolega 
wie o tym, iż funkcjonariusze, którzy mieli szczęście lub nieszczęście biorąc pod uwagę Pana stosunek 
do nich, pracować w pionach SB, byli mianowani na stopnie służbowe Milicji Obywatelskiej a nie 
Służby Bezpieczeństwa.

Tyle ogólnych przemyśleń, a co do niezajmowania przez kolegów emerytów mających „epizod 
z SB” stanowisk w strukturach emeryckich organizacji związkowych, nie posądzam Pana o niezna-
jomość zapisów konstytucji, która jednoznacznie stwierdza, że Rzeczpospolita Polska jest państwem 
prawa, a w państwie prawa, aby pozbawić kogoś czynnego lub biernego prawa wyborczego musi być 
pozbawiony praw obywatelskich na podstawie prawomocnego wyroku niezawisłego sądu.

Dalej w swoich wywodach próbuje kolega uzasadniać swój stosunek do byłych funkcjonariuszy 
Służby Bezpieczeństwa tym, że jako człowiek żyjący w wolnym kraju ma prawo kogoś nie lubić i może 
mieć powody, aby tak postąpić. Tak ma Pan rację, ale ja uważam, że jeżeli któryś z byłych funkcjona-
riuszy SB zrobił panu lub komuś z najbliższych krzywdę, to winien Pan złożyć stosowne doniesienie 
do IPN, a oni już będą wiedzieć co z takim „łotrem zrobić”.

Nie wiem jakie ma Pan poglądy, ale po stwierdzeniu „że koledzy z SB powinni być w cieniu” pro-
ponuję o wystąpienie z wnioskiem do oszołomów z prawicy, aby w formie uchwały pozbawili byłych 
funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa praw obywatelskich do końca ich dni bez wyroków sądowych, 
a tylko z pobudek politycznych i chęci zemsty.

Z poważaniem Zbigniew Ryglicki

LISTY CZYTELNIKÓW
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TADEUSZ FITRZYK
Ostatniego dnia lutego zmarł po długiej i ciężkiej chorobie aspi-

rant w st. sp. Tadeusz Fitrzyk. W pogrzebie w Jastrzębiu–Zdroju 
uczestniczyła rodzina, liczne grono przyjaciół, koledzy ze służby 
i wielu członków Koła Nr 13 SEiRP w Jastrzębiu Zdroju na czele 
z prezesem Zarządu Głównego Henrykiem Borowińskim, który przez wiele lat był w służ-
bie jego bezpośrednim przełożonym. 

Tadeusz Fitrzyk wstąpił do służby w 1972 r. i po ukończeniu SP pracował w KPMO 
w Wodzisławiu Śląskim, a następnie w Wydziale Kryminalnym KMMO w Jastrzębiu – 
Zdroju, awansując na stanowisko Kierownika Sekcji Operacyjnej. Pogłębiająca się jednak 
choroba zmusiła go do odejścia w 1995 r. na zasłużoną emeryturę. 

Był założycielem Koła w Jastrzębiu-Zdroju, a potem na miarę sił - czynnym działaczem 
i aktywnym członkiem Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

W wygłoszonej mowie nad mogiłą Prezes Henryk Borowiński wspomniał, jak zapamię-
tany został Tadeusz Fitrzyk. Podkreślił, że był wzorem aktywności, pracowitości, poświę-
cenia dla ludzi. Człowiekiem skromnym, unikającym rozgłosu, ale cieszący się wielkim 
uznaniem i poważaniem. Stanowił wzór do naśladowania i przykład młodym funkcjona-
riuszom Policji. 

Takim pozostanie na zawsze w naszej pamięci. 
Eugeniusz Zabłocki

JERZY KASZAREK
(1926-2012)

31 października 2012 roku odszedł na zawsze płk Jerzy Kaszarek. 
Pełnił obowiązki służbowe w Poznaniu, Olsztynie, Bydgoszczy 
i Szczecinie. Za swoją wieloletnią pracę i oddaną działalność spo-
łeczną wielokrotnie nagradzany i honorowany, m. in. Krzyżem 
Kawalerskim OOP, Krzyżami Zasługi, tytułem „Zasłużonego działacza kultury fi zycznej” 
i wieloma odznaczeniami resortowymi. 

W latach 90 tworzył struktury SEiRP – był sekretarzem ZG SEiRP.
Służył społeczeństwu w trudnych uwarunkowaniach chroniąc życie, zdrowie i mienie 

ludzkie.
Cześć Jego Pamięci!

ODESZLI Z NASZYCH SZEREGÓW


