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SZANOWNY CZYTELNIKU

Na wszystkich szczeblach organizacyjnych Stowarzyszenia działacze składali sprawozdania 
z ubiegłorocznej działalności oraz prezentowali plany na rok bieżący. Zarząd Główny mógł się 
pochwalić dobrym wynikiem fi nansowym, a prezes Henryk Borowiński przedstawił priorytety na 
następne lata. To cenna inicjatywa, gdyż Stowarzyszeniu potrzebna jest perspektywa działania, 
której brak widzimy w poczynaniu rządzących. 

W kołach była to okazja do świętowania Dnia Kobiet, o czym możemy się przekonać z relacji 
korespondentów. Uważam, że Pań w naszych szeregach jest stanowczo za mało.

Zarząd Główny nadal walczy o utrzymanie funduszu socjalnego. Mimo kilkudziesięciu in-
terpelacji i zapytań poselskich, rząd nie wycofał niekorzystnego– nie tylko dla nas, ale także dla 
czynnych funkcjonariuszy – projektu ustawy. Prezes rozmawiał z posłami i wiceministrem spraw 
wewnętrznych w tej sprawie, zaczęliśmy zbierać podpisy pod protestem skierowanym do Sejmu, 
zjednoczyliśmy się w działaniach z organizacjami emeryckimi strażaków, pograniczników i z po-
licyjnymi związkowcami. Stowarzyszenie nie poddaje się!

Poznaliśmy już bliżej sylwetkę nadinsp. Marka Działoszyńskiego, teraz informacjami o sobie 
podzieli się powszechnie lubiany były komendant główny nadinsp. w st. spocz. Jerzy Stańczyk. 
Generał wiele w swoim życiu policyjnym przeszedł. Polecam.

Rzecznik prasowy ZW w Katowicach i redaktor strony internetowej ogłosili konkurs na naj-
aktywniejszego i najlepszego korespondenta – rzecznika prasowego kół SEiRP w województwie 
śląskim. Warto rozpropagować ich pomysł.

 W poprzednim wydaniu Biuletynu swoimi znaczącymi osiągnięciami pochwaliło się zielono-
górskie Stowarzyszenie, które podniosło tak wysoko poprzeczkę, że pytanie: „Kto będzie tak od-
ważny jak zielonogórzanie, aby zaprezentować się jako następny na naszych łamach?” pozostaje 
na razie bez odpowiedzi. 

Redaktor

Hołd wszystkim Matkom w dniu Ich Święta składa Zarząd Główny

TY MATKO

Gdy wspomnę, kto najdroższy mi był
Ty-Matko!
Twoje cierpienie gdy dawałaś mi życie,
Twoje łzy szczęścia kiedy rosłem, 
zatroskana twarz 
kiedy starszy byłem o wiosnę,
że utracisz spod opiekuńczych skrzydeł istnienie
nie wiedząc czy dobrą wybierze drogę.
Na twarzy zmarszczki nieprzespanych nocy,
tęsknoty i miłości.
Siwe skronie-zatroskane oczy
i ręce delikatne
a tyle w nich mocy. 
Tak, to Ty byłaś, Matko.

Henryk Klonowski
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WYWIAD
Z BYŁYM KOMENDANTEM GŁÓWNYM POLICJI

NADINSP. W ST. SPOCZ. JERZYM STAŃCZYKIEM

Jakie jest Pana Generała hobby?
Właściwie to nie mam żadnego. W swoim długim życiu miałem różne zainteresowania. Przeważało 

jednak czytanie, potem rywalizacja sportowa na różnych poziomach wyczynu, jakiś czas łowiectwo, ale 
w miarę upływu lat wszystko zostało przytłumione pracą. Teraz dużo czytam. Śledzę na bieżąco w Interne-
cie wydarzenia polityczne, a dla ratowania umierających komórek mózgowych gram w sportowego brydża.
Dzięki Panu reanimowaliśmy na początku lat 90. Mistrzostwa Policji w Brydżu Sportowym. Spotyka-
łem Pana Generała na zawodach, ostatnio – na Mistrzostwach Europy w Poznaniu w 2012 roku. Grał 
Pan w tym roku na Mistrzostwach Polski Seniorów, można Pana zobaczyć na turniejach w Internecie. 
Jest Pan najbardziej rozpoznawanym policjantem wśród brydżystów. 

Nie przeceniałbym moich umiejętności brydżowych, szczególnie w tym wieku, ale uważam, że 
brydż sportowy jest pożyteczny dla policjantów, gdyż wyrabia pamięć do szczegółów i uczy logicznego 
myślenia.
Jakiej muzyki Pan słucha?

Jazzu tradycyjnego, trochę muzyki klasycznej i polskich piosenek 
lat 60. i 70.
Ulubiony wykonawca?

German, Rodowicz, ale i inni artyści.
Jaką literaturę Pan czyta?

Głównie wspomnienia, literaturę faktu, autobiografi e, wywiady 
Fallaci, ale i innych autorów.
Ulubiona książka?

Mógłbym wymienić co najmniej kilkanaście z tych, które czyta-
łem w ostatnim czasie. Np. opisy czasów stalinowskich. Ale i wspo-
mnienia naszych polityków, szczególnie tych, którzy odeszli od wła-
dzy, utrwalone przez Torańską.
Odpowiadając na to pytanie, nadinsp. Marek Działoszyński podszedł do biurka i pokazał mi ją: „Wy-
bór aktów normatywnych z zakresu prawa policyjnego”. Czy Pan Generał, pełniąc funkcję komen-
danta głównego, również często musiał z tego typu publikacji korzystać? 

Cóż, przepisy trzeba znać. Rzeczywiście, na tym stanowisku jest mało czasu dla siebie. Ale generał 
Działoszyński jest młodym człowiekiem i zdąży to nadrobić. Wszak czytanie „nie boli” w żadnym 
wieku.
Ulubiony fi lm?

Przykro mi, ale do kina nie chodzę od lat i nie oglądam fi lmów w telewizji. Może do kina zraził 
mnie jeden z moich profesorów, który mówił: „Jestem marksistą, ale do kina nie chodzę, bo można tam 
pchełkę, pchełkę podłapać”.
Ulubiona aktorka?

Zbyt dużo wspaniałych aktorek i aktorów podziwiałem, a nawet poznałem osobiście, by ich tu wy-
mieniać. Przyjemnie zaskoczył mnie kiedyś G. Holoubek. W Turnieju Przyjaciół Brydża rozgrywał 
trudny kontrakt. Powiedziałem: „Mistrzu, wspaniale Pan to wygrał”. Spojrzał na mnie ze zdziwieniem 
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i zapytał: „To Pan mnie zna?”. Choć w następnym rozdaniu już tak dobrze nie było, zdążyliśmy wymie-
nić kilka sympatycznych zdań. 
Czy uprawia bądź uprawiał Pan sport?

Oczywiście, jak prawie każdy chłopak z mojego pokolenia. Wyczynowo w trakcie studiów grałem 
w siatkówkę i ping ponga. Jeszcze po sześćdziesiątce grałem rekreacyjnie w tenisa.
Komu Pan kibicuje?

Lepszym sportowo. Nie lubię spryciarzy grających nie fair, teraz się mówi taktycznie, szczególnie 
w piłce.
Dlaczego został Pan policjantem? 

Winny jest minister szkolnictwa wyższego, który wydał w 1958 r. rozporządzenie o obowiązkowych 
stażach pracy. Pracowałem normalnie 2 tygodnie. Kiedy dyrektor zakomunikował, że przez rok mam się 
przyglądać, jak pracują inni, nie mogłem tego zrozumieć i podziękowałem. Przez przypadek przyjaciel 
mojego ojca, naczelnik wydziału KWMO, poradził mi, abym spróbował w milicji, bo tam „staż pracy” 
nie obowiązuje. Przyjęto mnie, a ponieważ miałem stopień plutonowy podchorąży, to poprosiłem o pra-
cę po cywilnemu. Lądowanie nie było miękkie. Skierowano mnie na stanowisko wywiadowcy w Ko-
misariacie Portowym w najniższej grupie uposażenia. Jestem pewny, że w Polsce byłem pierwszym 
magistrem na tym stanowisku.
Czy pamięta Pan swój pierwszy dzień w Policji?

Pierwsze kilka dni to była udręka. Moim zadaniem było łapanie marynarzy wynoszących z portu 
płaszcze ortalionowe, koszule itp. Szybko się zorientowałem, gdzie są dziury w ogrodzeniu i sto-
sując nocne zasadzki, masowo łapaliśmy przemycających. Tu zaczynały się schody. Z nabrzeża do 
komisariatu było około 3 km po nieoświetlonych bezdrożach. Zatrzymanych wspólnie z kolegą pro-
wadziliśmy pieszo. Głównie musieliśmy uważać, aby nie odrzucali przemycanych rzeczy, którymi 
byli obładowani. W komisariacie nie bardzo wiedzieliśmy, jakie dokumenty wypełnić. Pisałem więc 
notatkę służbową. Z pierwszą w swojej karierze notatką rano udałem się do przełożonego i zapyta-
łem, co dalej robić. Uważnie czytał notatkę i zaczął stawiać na niej przecinki i kropki. Dość śmiało 
zauważyłem, że pisać umiem, natomiast nie wiem co dalej robić, tym bardziej że zatrzymaliśmy 
Polaka, pierwszego ofi cera na statku obcej bandery, z przemytem dość dużej wartości. Doszło do 
pewnej wymiany zdań w stylu „wicie rozumicie”, a fi nał znalazł się w mojej opinii służbowej, kiedy 
odchodziłem po 3 miesiącach. To była najgorsza opinia, jaką otrzymałem przez 40 lat służby. Pomi-
nięto nawet fakt, że po tygodniu pracy komendant miejski wręczył mi osobiście za osiągnięte wyniki 
nagrodę w wysokości prawie połowy pensji.
Jak przebiegała Pana kariera w Policji?

Po ukończeniu kursu zostałem technikiem dochodzeniowym w WLK. Następnie przyuczałem się do 
stanowiska eksperta daktyloskopii i wykonywałem specjalistyczne fotografi e zabezpieczonych śladów 
do ekspertyz. Kiedy jednak zaproponowano mi przejście na ekspertyzy pisma zdecydowałem, że idę do 
Szkoły Ofi cerskiej. Byliśmy pierwszą kompanią słuchaczy z wyższym wykształceniem. Po powrocie 
do Szczecina wydział do walki z PG. Po ponad roku przeniesiono mnie do Świnoujścia na stanowisko 
zastępcy komendanta. Po ponad 2 latach powrót do mojego wydziału na zastępcę naczelnika. Znów 
zmiana na KMMO Szczecin i stanowisko zastępcy komendanta nadzorującego piony operacyjne. Pół-
tora roku i powrót do Świnoujścia na stanowisko komendanta. Patrząc z dzisiejszej perspektywy na 
szczecińskie lata 1961-76, to pełniłem rolę strażaka. Następnie Kielce 1976-84 na stanowisku zastępcy 
komendanta wojewódzkiego MO i powrót do Szczecina na równorzędne stanowisko. W 1990 r. miano-
wano mnie komendantem wojewódzkim Policji. Po 4 latach, na rok Komenda Stołeczna i 22 miesiące 
Puławska. Jak widać, byłem policyjnym wędrowniczkiem, ale nie z własnej winy. Raczej pełniłem rolę 
strażaka. Wygodnie było dopiero w ambasadzie. Pięć lat Kolonia i Berlin w randze radcy-ministra peł-
nomocnego na usługach dla policji. Musiałem nauczyć się języka, co po sześćdziesiątce nie jest łatwe. 
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Jakie wydarzenie ze służby najbardziej Pan zapamiętał (najmilsze, najgorsze)?
Każda jednostka, w której służyłem, ma w moim sercu swoje miejsce. Najbardziej związany jestem 

ze Świnoujściem, bo tam zrealizowałem swoje autorskie pomysły na walkę z napływowym elemen-
tem przestępczym w okresie sezonu letniego. Największy szacunek mam do Komendy Stołecznej. To 
bezwzględnie najtrudniejsza jednostka w kraju, szczególnie w latach 90. Chełpię się tym, że po kilku 
latach kieleckiej służby zaczęto mnie uważać za „krzoka”. Z wydarzeń, najmilsze, to kiedy opuszczałem 
w grudniu 1989 r. pawilon więzienia w Goleniowie, po namówieniu skazanych do poddania się. Unik-
nęliśmy masakry. Najgorsze to zastrzelenie sierż. Artura Kostrowskiego z KP w Kobyłce w lipcu 1994 
roku, śmierć st. asp. Piotra Molaka, specjalisty Wydziału AT KSP, podczas rozbrajania ładunku wybu-
chowego na st. paliw przy ul. Ostrobramskiej w kwietniu 1996 roku. Bardzo zabolało mnie zabójstwo 
Marka Papały, mojego bliskiego współpracownika i następcy na stanowisku.
Jak Pan wspomina lata służby na stanowisku komendanta wojewódzkiego w Szczecinie, w Warsza-
wie? Jakie były wówczas Pana kontakty z samorządem, z komendantem głównym?

Mam dobre wspomnienia. Najwięcej pomogły mi samorządy warszawskie, przekazując ponad 24 
miliardy na budowę hoteli i mieszkań dla policjantów. To pozwoliło w ciągu roku zlikwidować ponad 
3 tysiące wakatów i zinformatyzować tego molocha, zapewniając bieżący obieg informacji o przestęp-
stwie i przestępcy pomiędzy jednostkami, co miało kluczowe znaczenie dla poprawy wykrywalności. 
Dobra współpraca z Komendą Główną dawała mi dużo swobody w organizowaniu pracy w stołecznej. 
W Szczecinie było dużo łatwiej. Już w 1991 roku udało się zbudować sieć informatyczną z terminalami 
do posterunku włącznie. Nasi informatycy wdrożyli programy wspomagające pracę policjantów.
Co Pan Generał może powiedzieć o latach pełnienia funkcji komendanta głównego? Jak wyglądały 
kontakty z ministrem spraw wewnętrznych, z posłami?

Ministrów miałem trzech. Nie odczułem nacisków politycznych. Darzyliśmy się zaufaniem. Budżet 
Policji został zwiększony i wydzielony z MSW. Z posłami w większości życzliwa współpraca, choć 
niektórzy mieli pewien dystans do mojej przeszłości milicyjnej, gdzie byłem kilkadziesiąt lat i pełniłem 
funkcje kierownicze.
Jaki był Pana styl kierowania, stosunki z podwładnymi?

Niestety, dziś tego się wstydzę, bo byłem autokratą, do tego impulsywnym. Potrafi łem rzucić kilka 
soczystych słów, ale na ogół na tym się kończyło. Kiedy po fakcie okazało się, że nie miałem do końca 
racji, to umiałem przeprosić. Na usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że kiedy opuszczałem jednostki, 
spotykało mnie sporo życzliwości. Dziś również najczęściej spotykam się z sympatią wielu moich by-
łych współpracowników.
Był Pan ofi cerem łącznikowym w Berlinie. Jakie wrażenia?

Życzliwa współpraca, gwarantująca obopólne korzyści. Mam dużo szacunku dla policji niemieckiej 
za umiejętność koncentracji sił i środków w wykryciu prestiżowych przestępstw. Tego nam brakuje.
Jak Pan ocenia dzisiejszą Policję?

Przede wszystkim życzliwie. Boleję, kiedy ponosi porażki. Ostatnio ujawnione dotyczą, niestety, 
kadry decydenckiej, są dla mnie szczególnie przykre. Wiele jest do zrobienia w dokształceniu policjan-
tów. Dobrze byłoby, aby więcej policjantów postrzegało pracę jako misję służebną obywatelowi. Jestem 
przeciwnikiem nadmiernej represyjności.
W jaki sposób można wykorzystać w Policji wiedzę i doświadczenie emerytowanych policjantów?

Wydaje mi się, że nie ma potrzeby szerszego angażowania emerytów. Natomiast jestem za tym, 
aby czynni policjanci mieli okazję do okresowych spotkań integracyjnych z udziałem emerytów, gdzie 
łatwiej wymienić się doświadczeniami.
Czy Policja wykorzystuje doświadczenie Pana Generała?

Oczywiście nie, choć ostatnio komendant główny powołał Radę Doradców Strategicznych spośród 
byłych komendantów. Na pierwszym spotkaniu w kameralnej atmosferze wymieniliśmy poglądy na 
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bieżące problemy nurtujące Policję. Pozytywnie oceniam tę inicjatywę, ale nie przeceniam naszej roli.
Stowarzyszenie uważa, iż emerytowani policjanci powinni mieć możliwość awansu w stopniu bez skut-
ków fi nansowych. Tak jest w wojsku. Co Pan o tym sądzi?

Uważam, że dla policjantów, którzy mają pełną wysługę, taka nagroda byłaby uznaniem dla ich 
nienagannej służby. 
Prosiłbym Pana Generała o kilka zdań skierowanych do emerytów i rencistów policyjnych.

Szanowne Koleżanki i Koledzy! Życzę Wam przede wszystkim zdrowia, codziennych radości, ale 
również przeświadczenia, że służyliście uczciwie państwu i jego obywatelom. Ciągle mam nadzieję na 
sprawiedliwość w kwestii emerytur. 
Piękna myśl. Dziękuję za interesujące informacje i życzę Panu Generałowi w imieniu czytelników 
udanych licytacji, rozgrywek i obron brydżowych, dużo zdrowia oraz radości. 

Janusz Borowiński 

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO SEiRP
12 kwietnia odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Głównego, prowadzone 

przez prezesa Henryka Borowińskiego, poświęcone przede wszystkim dokonaniom zeszłorocz-
nym i planowanym przedsięwzięciom w roku bieżącym. 

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2012 roku przedstawił I wiceprezes ZG Zdzi-
sław Pietryka. Wynikało z niego, że cele zostały osiągnięte. Wymieniając szereg liczb, scharakte-
ryzował pracę organizacji; jedna z tych liczb jest symptomatyczna: szeregi SEiRP zwiększyły się 
w ciągu roku o 722 członków. Prezes ZG omówił działania naszej organizacji w obronie funduszu 
socjalnego, które będą kontynuowane. Stowarzyszenie zbiera podpisy kierowane do Sejmu pod 
protestem przeciw projektowi ministerialnej ustawy. Sprawozdanie fi nansowe złożył skarbnik ZG 
Antoni Pietraszewski. Budżet jest dodatni, zatem staramy się oszczędnie wydawać nasze wspólne 
pieniądze. Główna Komisja Rewizyjna nie stwierdziła istotnych uchybień w gospodarce fi nansowej.

Nowym elementem planu na 2013 rok są priorytety Stowarzyszenia, z których najważniejsze to:
– Współpraca z NSZZ Policjantów i stowarzyszeniami emerytów pożarnictwa i straży gra-

nicznej;
– Aktywny udział w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP;
– Systematyczne kontakty z kierownictwem ministerstwa spraw wewnętrznych i komendan-

tem głównym Policji;
– Promowanie „ludzi sukcesu”;
– Systemowa opieka wdów i sierot;
– Kontynuowanie współpracy międzynarodowej.
Ekspert PZU przedstawiła Zarządowi Głównemu zmiany w ubezpieczeniu zbiorowym, które 

poszerzą jego zakres, ale spowodują podwyższenie składki o ok. 10 zł. Formalności trzeba będzie 
załatwić najpóźniej w ciągu miesiąca.

Zarząd Główny podjął szereg uchwał organizacyjnych, między innymi zatwierdził regulamin 
Zespołu Redakcyjnego. Sekretarz Zarządu Głównego Zdzisław Bartula złożył rezygnację, mo-
tywując zmianą miejsca zamieszkania, a jego funkcję powierzono Zdzisławowi Pietryce, który 
będzie ją łączył ze stanowiskiem I wiceprezesa ZG. 

Janusz Borowiński
Zdjęcia: J.K. Kowalewicz (na str. 32)
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POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO 
20.05.2013

Drugie tegoroczne posiedzenie Zarządu Głównego, sprawnie prowadzone przez prezesa 
Henryka Borowińskiego, było poświęcone w pierwszej części sprawozdaniom fi nansowym, 
które spełniały wymogi stawiane stowarzyszeniom przez MPiPS. Szczegółowe dane liczbowe 
przedstawił I wiceprezes Zdzisław Pietryka. Sprawozdania zostały zatwierdzone jednogłośnie. 

Druga część miała zaskakujący przebieg i obfi towała w emocjonujące momenty. Podda-
ny pod głosowanie projekt nowego regulaminu pracy Zarządu Głównego nie miał obrońców. 
Stwierdzono, że jest drobiazgowy – liczył kilkanaście stron – i nadrzędny nad statutem. W kry-
tyce prym wiedli: Lech Kazanecki, Jan Papis, Leszek Orkisz. Nic dziwnego, że projekt został 
odrzucony.

Lech Kazanecki przedstawił wyniki prac nad zasadami przyznawania odznaczeń. Wskazał 
na konieczność dalszych prac, których efektem będzie podjęcie decyzji przez przyszłoroczny 
zjazd.

Kontrowersje wzbudził regulamin działania Rady Konsultacyjnej, która ma się składać 
przede wszystkim z byłych prezesów i wiceprezesów Zarządu Głównego. Jej zadaniem jest 
podejmowanie istotnych problemów dla Stowarzyszenia. Krytyka dotyczyła zbytniej szcze-
gółowości, którą w trakcie ostatecznej redakcji usunięto. Zebrani uchwalili powołanie rady 
i zatwierdzili jej regulamin.

Temperatura dyskusji znów się podniosła, gdy zaprezentowano do akceptacji wniosek do 
Komisji Statutowej o zmniejszenia liczby członków Zarządu Głównego i Prezydium, aby po-
prawić funkcjonowanie tych gremiów. Janusz Borowiński poparł zmniejszenie prezydium, lecz 
był za powiększeniem Zarządu Głównego o kilku przedstawicieli największych kół w kraju. 
Leszek Orkisz był przeciwny wszelkim zmianom, uzasadniając, że zmniejszenie ZG o człon-
ków z urzędu naruszy funkcjonującą od chwili powstania stowarzyszenia zasadę reprezenta-
tywności. Wniosek w głosowaniu odrzucono.

W dyskusji głos zabrali: Ryszard Łubiński (informacja o konferencji naukowej nt. weryfi -
kacji funkcjonariuszy i żołnierzy), Wiktor Kowal (asysta policyjna na pogrzebach emerytów, 
kryteria dochodowe udzielania pomocy ze środków OPP, trudności z nowymi umowami PZU, 
wyróżnienia dla osób spoza stowarzyszenia, informacja o emeryturach policyjnych w innych 
krajach), Jerzy K. Kowalewicz (przeciw ujednoliceniu funduszu socjalnego w województwach, 
trudności lokalowe kół), Andrzej Czopek (zaangażowanie działaczy krakowskich w program 
PZU, propozycja medalu 25-lecia stowarzyszenia), Jan Papis (kontakty zagraniczne), Zdzi-
sław Pełka (przedłużenie zbierania podpisów do protestu w sprawie funduszu socjalnego).

Aplauz zebranych wzbudziło podjęcie uchwały o nadaniu Eugeniuszowi Czajkowskiemu 
tytułu Honorowego Prezesa Zarządu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Na zakończenie prezes Henryk Borowiński przedstawił najbliższe działania władz stowa-
rzyszenia, które zmierzają do zachowania naszego funduszu socjalnego. W nadchodzących 
dniach prezes będzie przyjęty w Sejmie, gdzie przedstawi stanowisko stowarzyszenia i pozo-
stałych organizacji emeryckich służb mundurowych resortu spraw wewnętrznych wobec zaku-
sów rządu, ograniczających o połowę pomoc socjalną. Apelował o dalsze zbieranie podpisów 
pod protestem kierowanym do Sejmu.

Janusz Borowiński
Zdjęcia: Jerzy K. Kowalewicz (na str. 33)
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PRIORYTETY STOWARZYSZENIA 
1. Współpraca z NSZZ Policjantów na wszystkich szczeblach organizacyjnych – priorytet.
2. Kontakty z ZER MSW – aktualnie brak pola do działania.
3. Aktywny udział w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP – priorytet.
4. Parlament i parlamentarzyści – duże pole do działania, lecz niewykorzystane możliwości.
5. Współpraca z organizacjami środowiska policyjnego (Stowarzyszenie Generałów Policji, Sto-

warzyszenie Komendantów Policji, Rodzina Policyjna 1939, Fundacja Pomocy Wdowom i Sie-
rotom po Poległych Policjantach) – duże pole do działania.

6. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – dalszy horyzont współpracy.
7. Stowarzyszenia i związki emerytów resortu spraw wewnętrznych: Straży Pożarnej, Straży Gra-

nicznej, Biura Ochrony Rządu – priorytet.
8. Inne organizacje pozarządowe w ramach III fi laru społeczeństwa obywatelskiego – dalszy horyzont.
9. Ogrody Działkowe – dalszy horyzont.
10. Systematyczne kontakty z kierownictwem ministerstwa spraw wewnętrznych i komendantem 

głównym Policji – absolutny priorytet.
11. Główna Komisja Rewizyjna SEiRP – zapotrzebowanie na analizy problemowe.
12. Pomieszczenia Zarządu Głównego w Warszawie – dalszy horyzont.
13. Kapituła Odznaczeń – priorytet.
14. System wyróżnień i odznaczeń – nie ma rozpoznania w skali kraju.
15. Sąd Koleżeński, Komisja Pojednawcza, Kodeks Etyczny – czy jest zapotrzebowanie?
16. Opracowanie nowego odznaczenia – dawne zalecenia ZG.
17. Awansowanie w stopniu bez skutków fi nansowych – priorytet.
18. Ujednolicenie wzoru sztandaru, umundurowania, ubioru organizacyjnego, ceremoniału, hymn 

stowarzyszenia – czy jest zapotrzebowanie?
19. Obchody rocznicowe stowarzyszenia – Dzień Seniora Policyjnego– dalszy horyzont.
20. Działalność merytoryczna komisji problemowych szczebla centralnego – weryfi kacja.
21. Brak kompleksowego rozeznania uchwał szczebla wojewódzkiego i okręgowego – do bieżącej 

realizacji.
22. Ocena realizacji uchwał Zarządu Głównego – do bieżącej realizacji.
23. Próba oceny aktywności w pracach Zarządu Głównego jej członków (prezesów ZW-ZO) – do 

dyskusji.
24. Rozeznanie aktywności naszych członków na niwie politycznej, samorządowej i innej poza 

stowarzyszeniem – priorytet.
25. Promowanie „ludzi sukcesu” – priorytet.
26. „Przeładowane” programy posiedzeń Zarządu Głównego i Prezydium ZG – zmienić.
27. Ujednolicenie regulaminów komisji socjalnych szczebla wojewódzkiego – do dyskusji.
28. Systemowa opieka wdów i sierot ze strony stowarzyszenia – priorytet.
29. Kultura – promować twórców.
30. Promocja zdrowia – do dyskusji.
31. Rekreacja w stowarzyszeniu – lokalnie w ujęciu systemowym.
32. Brak alternatywnego podejścia w sprawach: obsługi bankowej, operatora sieci komórkowej, 

ubezpieczeniowej – na bieżąco.
33. Obniżenie kosztów wydawnictwa Biuletynu Informacyjnego – analiza.
34. Rezerwa kadrowa szczebla centralnego i koncepcje reorganizacji – dalszy horyzont. 
35. Koncepcje unowocześnienia i uatrakcyjnienia stowarzyszenia – do dyskusji. 
36. Kontynuowanie współpracy międzynarodowej – priorytet.

Opracował: Henryk Borowiński
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WSKAŹNIKI OCENY ZW I ZO W 2012 ROKU

Zarząd 2011

2012

l.b rok 
2011=100 ranking % em. 

w SEiRP ranking

Białystok 519 517 99,6 14 10,8 10

Bydgoszcz 1370 1304 95,2 19 16,8 5

Gdańsk 531 574 108,1 6 14,6* 7*

Gorzów Wlkp. 509 506 99,4 15 31,1* 1*

Jelenia Góra 912 902 98,9 16 7,8 13

Katowice 1254 1332 106,2 7 9,4 11

Kielce 299 368 123,1 3 7,8 13

Koszalin 394 350 88,8 21 18,0* 4*

Kraków 2628 2682 102,1 9 25,4 2

Lublin 1061 1079 101,7 10 14,6 7

Łódź 806 1018 126,3 2 12,3* 9*

Olsztyn 1485 1384 93,2 20 23,3 3

Opole 271 296 109,2 5 8,0 12

Ostrołęka 421 421 100,0 13 7,3* 15*

Piła 256 184 71,9 22 6,8* 16*

Piotrków Tryb. 289 276 95,5 18 12,3* 9*

Poznań 614 594 96,7 17 6,8* 16*

Rzeszów 1049 1079 102,9 8 16,0 6

Słupsk 660 671 101,7 10 14,6* 7*

Szczecin 971 987 101,6 12 18,0* 4*

Warszawa 1210 1591 131,5 1 7,3* 15*

Zielona Góra 616 732 118,8 4 31,1* 1*

Ogółem 18125 18847 104,0 X 12,8 X

* Razem ZW i ZO
Pogrubiono wskaźniki powyżej krajowych

Opracował: Janusz Borowiński
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Warszawa 15 kwietnia 2013 r.
 

PRZEWODNICZĄCY OGÓLNOPOLSKIEGO POROZUMIENIA 
ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

JAN GUZ

W imieniu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych zwracam się do Pana Przewodni-
czącego z prośbą o oprotestowanie projektu Ustawy z dnia 19 marca 2013 r. o komisjach lekarskich 
podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o zaopatrzeniu eme-
rytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funk-
cjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 
Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw.

Proponowane przez ministerstwo spraw wewnętrznych rozwiązania przewidują obniżenie o połowę 
funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów. Dotychczas fundusz ten wynosił 0,5% planowanego rocz-
nego budżetu na wypłaty rent i emerytur, w ustawie wskaźnik ma wynosić 0,25%. Kwota odpowiadająca 
0,25% pozostałej części funduszu socjalnego zostanie przeznaczona na aktywizację zawodową oraz pre-
wencję rentową dla funkcjonariuszy czynnej służby podległych ministrowi spraw wewnętrznych. 

Minister powołuje się na rozwiązania ministerstwa obrony narodowej, wprowadza w błąd posłów 
i opinię publiczną. Prewencja rentowa oraz aktywizacja zawodowa żołnierzy jest fi nansowana z budżetu 
MON. Nie obniża funduszu socjalnego emerytów i rencistów wojskowych, który wynosi 0,6% planowa-
nego rocznego budżetu na wypłaty rent i emerytur, a więc jest wyższy niż w MSW. Proponowane zmia-
ny dotkliwie odczują najbiedniejsi, przede wszystkim sieroty, wdowy i emeryci tzw. starego portfela, dla 
których fundusz socjalny jest dużym wsparciem w trudnej sytuacji życiowej. 

Zwracając się do Pana Przewodniczącego o pomoc, pragnę zaznaczyć, że minister spraw wewnętrz-
nych nie odpowiada na propozycje konsultacji z organizacjami zrzeszającymi emerytów i rencistów: 
Straży Pożarnych, Straży Granicznej i Policji. Jak do tej pory nie chce wysłuchać argumentów przedsta-
wicieli środowiska emeryckiego, któremu zamierza zabrać połowę dotychczasowego funduszu. Byłbym 
wdzięczny, gdybyśmy mogli pod auspicjami Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, 
z prestiżowym udziałem Pana Przewodniczącego odbyć takie konsultacje jako przedstawiciele emerytów 
i rencistów, ponieważ zgodnie z prawem nie jesteśmy partnerem do bezpośrednich rozmów z ministrem.

Proszę o pomoc i wsparcie, za co z góry dziękuję w imieniu środowiska emeryckiego Policji, Pań-
stwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej.

Henryk Borowiński

NARADA PREZESÓW SEiRP, ZEiRPRP, ZEiRSG
W Koszalinie w dniach 27-28 kwietnia odbyła się narada prezesów stowarzyszeń emerytów 

służb mundurowych MSW: Henryka Borowińskiego – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 
Policyjnych, Albina Piątkowskiego –Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, Jana Rut-
kowskiego – Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej. W naradzie, którą zorganizował 
Jan Rutkowski, uczestniczył również rzecznik prasowy ZG SEiRP Janusz Borowiński.

Na spotkaniu zanalizowano działalność stowarzyszeń przeciw zakusom rządu, które zmierzają 
do zabrania emerytom policyjnym, pożarnictwa i straży granicznej połowy funduszu socjalnego. 
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Na tej podstawie zebrani zaplanowali kolejne przedsięwzięcia, dokonali podziału zadań, które 
będą polegały na lobbingu w Sejmie, spotkaniu z kierownictwem MSW i organizowaniu protestu 
przeciwko projektowi ustawy. Postanowiono, iż kierownictwo stowarzyszeń zacieśni współpracę, 
aby chronić interesy wszystkich emerytów i rencistów resortu spraw wewnętrznych.

Janusz Borowiński

FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
SŁUŻB MUNDUROWYCH

STANOWISKO FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB 
MUNDUROWYCH Z DNIA 15 KWIETNIA 2013 ROKU

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych, w związku z otrzymanym projektem z dnia 
19 marca 2013 roku ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw we-
wnętrznych, o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, 
o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Po-
żarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zwraca się do Prezesa 
Rady Ministrów, Ministra Spraw Wewnętrznych i Marszałek Sejmu o odrzucenie ww. projektu w całości.

UZASADNIENIE
Zdaniem Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, otrzymany projekt jest niezgod-

ny z Konstytucją RP, a także sprzeczny z obietnicami Prezesa Rady Ministrów zawartymi w liście 
z dnia 25 czerwca 2010 roku skierowanym do wszystkich funkcjonariuszy służb mundurowych. W li-
ście tym Pan Premier zapewniał: „ (...) Podkreślamy z całą stanowczością: warunki przechodzenia na 
emeryturę i związane z tym odprawy i wysokość świadczeń dla zatrudnionych już żołnierzy, policjan-
tów czy funkcjonariuszy innych służb mundurowych nie ulegną zmianie! Przestrzegam zasady praw 
nabytych – dyskusja o nowych uzgodnieniach może dotyczyć tylko osób, które w przyszłości podejmą 
pracę w tych formacjach." Całe środowisko służb mundurowych uwierzyło tym obietnicom. Również 
osoby, które mając określone problemy zdrowotne uprawniające do możliwości uzyskania trzeciej gru-
py inwalidzkiej, w wielu przypadkach nie podejmowały dotychczas decyzji o odejściu ze służby, wie-
rząc w gwarancje udzielone przez Prezesa Rady Ministrów. Obecnie próby forsowania przedłożonego 
projektu mogą przyczynić się do daleko idącej destabilizacji w służbach mundurowych i fali odejść 
ze służby funkcjonariuszy, którzy będą chcieli zdążyć skorzystać z nadal jeszcze przysługujących im 
uprawnień. Ponieważ chodzi tu o znaczną liczbę osób z niemałym doświadczeniem zawodowym, nie 
trzeba chyba dodawać, że sytuacja ta wpłynie niekorzystnie na bezpieczeństwo publiczne i powszechne 
w naszym kraju.

W ocenie Federacji, przepisy dotyczące likwidacji III grupy inwalidzkiej z tytułu wypadków i cho-
rób pozostających w związku z wykonywaną służbą mogą dotyczyć wyłącznie osób, które wstąpią do 
służby po wejściu w życie tych przepisów. Analogiczną zasadę zastosowano przy uchwalaniu ustawy 
z dnia 11 maja 2012 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz 
ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa We-
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wnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej 
oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z zapisami wymienionej ustawy, nowe zasady 
przechodzenia na emeryturę, tzn. równoczesne spełnienie warunków osiągnięcia 25 lat stażu służby 
i 55 lat życia, mają zastosowanie wyłącznie wobec osób, które wstąpiły do służby po 1 stycznia 2013 
roku. Zapisy te zarówno są zgodne z wcześniejszymi ustaleniami zespołu rządowo związkowego za-
wartymi we wspólnym komunikacie z sierpnia 2011 roku, jak i korelują z przytoczonymi fragmentami 
listu Pana Premiera do funkcjonariuszy. Chcąc zatem uniknąć destabilizacji w służbach mundurowych 
oraz przestrzegać podstawowych reguł dialogu społecznego, należałoby wszelkie próby zmian w do-
tychczas obowiązujących przepisach dotyczących komisji lekarskich i rent inwalidzkich funkcjonariu-
szy ograniczyć do osób nowo wstępujących do służb, po uprzednim uzgodnieniu rodzaju i zakresu tych 
zmian ze związkami zawodowymi reprezentującymi policjantów i pozostałych funkcjonariuszy.

Projekt w obecnym kształcie jest absolutnie nie do zaakceptowania przez Federację ZZ SM repre-
zentującą funkcjonariuszy służb mundurowych. Jego obecne przedstawienie do zaopiniowania dziwi 
tym bardziej, że pomysł zmian w zakresie rent inwalidzkich i komisji lekarskich został poddany ostrej 
krytyce już na etapie założeń, zaś nie zostały zakończone prace nad projektem ustawy o zwolnieniach 
lekarskich i o świadczeniach odszkodowawczych, nadal też nie są znane projekty rozporządzeń wyko-
nawczych ściśle związanych z tymi projektami, w tym przede wszystkim rozporządzenia zawierające-
go wykaz chorób zawodowych.

Federacja stanowczo sprzeciwia się próbie zmniejszenia funduszu socjalnego dla emerytów i renci-
stów Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu z obecnych 0,5% 
do zaledwie 0,25%. Biorąc pod uwagę stale ograniczany dostęp do bezpłatnej opieki medycznej oraz 
lawinowo rosnące koszty leków, a także uwzględniając pogłębiający się stan ubóstwa społeczeństwa, 
w tym przede wszystkim emerytów i rencistów, okrajanie funduszy przeznaczonych na pomoc socjalną 
dla byłych funkcjonariuszy jest niemoralne i absolutnie nie do przyjęcia.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że rzeczywistym powodem przedłożenia obecnego projektu jest zapis 
znajdujący się w ocenie skutków regulacji: „Nowelizacja przepisów w zakresie rent z tytułu niezdol-
ności do służby obniży od roku 2014 łączną kwotę świadczeń wypłacanych przez organy emerytalne 
MSW i MS o ok. 33 milionów zł rocznie oraz świadczeń wypłacanych przez organy emerytalne MON 
o 3,8 mln zł rocznie (obejmie obecne renty inwalidzkie III grupy wypłacane oraz zwiększenia emerytur 
z tytułu renty inwalidzkiej III grupy). Kwota ta będzie co roku narastać i w okresie pierwszych 10 lat 
obowiązywania nowych przepisów skumulowane łączne oszczędności wyniosą ok. 1626 milionów zł 
(organy emerytalne MSW i MS) oraz ok. 176 milionów zł (organy emerytalne MON)." Wygląda jednak 
na to, że nikt nie zastanowił się nad kosztami społecznymi tego przedsięwzięcia, które mogą wielokrot-
nie przewyższyć zakładane pozorne oszczędności wskutek masowych odejść ze służby wartościowych 
funkcjonariuszy oraz protestów zorganizowanych przez związki zawodowe w przypadku zignorowania 
ich uwag.
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OWOCNA WIZYTA
U WICEMARSZAŁKA SEJMU

Prezes Zarządu Głównego SEiRP, reprezentujący Federację Stowarzyszeń Służb Munduro-
wych, został przyjęty 22 maja w Sejmie przez jednego z wicemarszałków. Głównym tematem 
spotkania był projekt ustawy z dnia 19 marca 2013 r. „O komisjach lekarskich funkcjonariuszy 
podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych....”, który zakłada obniżenie o po-
łowę funduszu socjalnego. Wicemarszałek z uwagą wysłuchał argumentów przemawiających za 
odrzuceniem projektu ustawy i zapewnił o poczynieniu stosownych kroków.

Przedstawiciele stowarzyszenia oraz związków emerytów i rencistów służb mundurowych, 
wraz z delegacjami związków zawodowych zostali 28 maja zaproszeni na spotkanie w MSW.

Henryk Borowiński

PREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO W SEJMIE
22 maja w gmachu Sejmu otwarta została wystawa fotografi czna w formacie trójwymiarowym 

Jastrzębia-Zdroju z okazji 50-lecia nadania praw miejskich. Miasto cechuje interesujące połącze-
nie budownictwa wielkopłytowego z architekturą zabytkową dawnego uzdrowiska, co tworzy 
unikalny klimat. Chociaż w mieście jest kilka kopalni, to nie brakuje tu terenów zielonych i taki 
kolor dominował na wystawie. Pięknie o swoim mieście opowiadał prezydent Marian Janecki, 
z zawodu pedagog-historyk. 

Patronował tej uroczystości wicemarszałek Sejmu Cezary Grabarczyk, który dokonał uroczy-
stego otwarcia wystawy. Inicjatorami byli: poseł PO Krzysztof Gadowski i poseł PiS Grzegorz 
Matusiak, którzy zabiegali, aby promować miasto poprzez spotkanie posłów z przedstawicielami 
Jastrzębia-Zdroju. Prezes Zarządu Głównego SEiRP, jako mieszkaniec i zaproszony delegat, roz-
mawiał z wicemarszałkiem, parlamentarzystami, prezydentem miasta zarówno o mieście, jak też 
o problemach nurtujących środowisko służb mundurowych. 

Tego typu kontakty pozytywnie wpływają na tworzenie wizerunku stowarzyszenia.

Henryk Borowiński

SPOTKANIE Z WICEMINISTREM
28 maja w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyło się spotkanie z wiceministrem Mar-

cinem Jabłońskim, na które – oprócz delegacji związków zawodowych Policji i pracowni-
ków cywilnych resortu – zaproszeni zostali: prezes ZG SEiRP Henryk Borowiński, prezes 
ZG Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Albin Piątkowski oraz prezes ZG Związku 
Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Jan Rutkowski. W spotkaniu brali udział ze strony 
MSW m.in. dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Artur Wdowczyk i dyrektor Departa-
mentu Budżetu Władysław Budzeń.

Zgodnie z zaproponowaną przez MSW agendą spotkania, wystąpienia rozpoczęli przedsta-
wiciele związków zawodowych, przedstawiając problemy płacowe, nagród i wyróżnień, zmian 
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ustawowych w sprawach rent inwalidzkich, L4 i komisji lekarskich. Przewodniczący NSZZ 
Policjantów Grzegorz Nems podkreślił, że związkowcy długo czekali na to spotkanie, kierując 
wcześniej pisma do ministra, które pozostawały bez odpowiedzi. Wiceprzewodniczący NSZZP 
Tomasz Krzemieński zadał pytanie wiceministrowi Marcinowi Jabłońskiemu, czy MSW przy-
jęło przedstawione na piśmie stanowisko w sprawie odrzucenia projektów ustaw, co oznacza-
łoby, że uwagi związku zostały uwzględnione i ukierunkowało dyskusję. Na tak postawione 
pytanie nie uzyskał jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast wiceminister uznał za naganne, że 
nie zostały udzielone przez ministerstwo pisemne odpowiedzi. 

Ze zdziwieniem uczestnicy spotkania przyjęli informację wiceministra, że procedowana 
jest część tych aktów prawnych na trwającym równolegle posiedzeniu Rady Ministrów. Podse-
kretarz stanu Marcin Jabłoński nie potrafi ł wyjaśnić Grzegorzowi Nemsowi, z jakim projektem 
ustawy w sprawie L4 poszedł na posiedzenie rządu minister Bartłomiej Sienkiewicz, zazna-
czając, że to dzisiejsze spotkanie „to nie jest nowe otwarcie”, „nie będziemy zmieniać decyzji 
z przeszłości”.

Takie stwierdzenie w zasadzie przesądzało wynik rozmów. W końcowej części prezes ZG 
ZEiRP Albin Piątkowski poinformował o zastrzeżeniach środowiska emerytów i rencistów 
służb mundurowych do projektu ustawy zakładającej obniżenie o połowę fundusz socjalny, 
podając liczby porównujące jego wysokość z innymi grupami zawodowymi. W niektórych 
jednostkach ponad 90% funduszu socjalnego jest wykorzystywane na zapomogi oraz dofi -
nansowanie zakupu leków. Zaznaczył, że stowarzyszenia oraz związki skupiające emerytów 
i rencistów MSW są zdeterminowane walczyć o sprawy socjalne środowiska. Z kolei prezes 
SEiRP Henryk Borowiński zwrócił uwagę na aspekt skłócania: naszego resortu z ministrami 
pozostałych służb mundurowych, emerytów z czynnymi funkcjonariuszami, dzielenia na eme-
rytów lepszych i gorszych w MSW, a także próbę skłócania stowarzyszeń emerytów i renci-
stów ze związkami zawodowymi, podając imiennie siebie i kolegę Grzegorza Nemsa. Henryk 
Borowiński w obecności podsekretarza stanu MSW zadeklarował, że organizacje skupiające 
emerytów i rencistów służb mundurowych w całej rozciągłości popierają wszystkie wnioski 
i postulaty wysuwane przez związki zawodowe i solidaryzują się z nimi w obronie interesów 
policjantów i pracowników resortu. Oświadczenie to zostało z uznaniem i aprobatą przyjęte 
przez liczne delegacje strony związkowej. 

Wiceminister w pośpiechu zakończył spotkanie. 
Po ofi cjalnym zakończeniu obrad, prezes ZG SEiRP spotkał się z dyrektorem ZER MSW 

Arturem Wdowczykiem, uzgadniając, że rozpoczęte będą kontakty robocze. Dyrektor obiecał 
przyjąć zaproszenie na spotkanie z szerokim gronem organizacji emeryckich.

Podsumowując przebieg spotkania należy podkreślić, że wreszcie zaistniała możliwość 
spotkania z wiceministrem i przedstawicielami resortu. Jednocześnie byliśmy słyszani przez 
szeroko reprezentowane środowisko związkowe i mieliśmy okazję przedstawić swoje poparcie 
związkom zawodowym. Ministerstwo wie, że mówimy jednym głosem i solidaryzujemy się 
w obronie naszych wspólnych interesów. Mimo że nie otrzymaliśmy wiążących odpowiedzi, 
możemy uznać, że wiceminister poznał nasze zastrzeżenia i argumenty do proponowanych 
przez resort rozwiązań ograniczających fundusz socjalny dla emerytów i rencistów. Daje to 
nam argument, że powinniśmy szukać innych rozwiązań, bo wyczerpaliśmy drogę dialogu 
z ministrem. Należy przyjąć, że spotkanie kierownictwa MSW miało charakter pozorowanych 
działań konsultacyjnych i to zarówno wobec strony związkowej, jak też środowiska emerytów 
i rencistów.

 
Henryk Borowiński
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POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO
FSSM RP 

20 marca odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Służb Munduro-
wych RP, na którym przyjęto Uchwałę Programową, zaakceptowano plan zamierzeń na bieżący 
rok oraz zatwierdzono budżet. Z ważniejszych przedsięwzięć planowanych na 2013 rok wymienić 
należy: przeprowadzenie 23 października konferencji nt. „Funkcjonowanie Federacji w przestrze-
ni społecznej organizacji pozarządowych oraz zasady współpracy z innymi federacjami i stowa-
rzyszeniami”, organizację międzynarodowych zawodów strzeleckich pod patronatem Federacji, 
spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz kierownictwami komisji Sejmu i Senatu.

Ustalono, że II Kongres Federacji odbędzie się 6 marca 2014 roku. W związku z rezygnacją 
Jana Cały z funkcji wiceprezydenta Federacji, dokonano wyboru na nią Albina Piątkowskiego, 
prezesa ZG Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

W posiedzeniu z ramienia stowarzyszenia udział wzięli: H. Borowiński, Z. Czarnecki, Z. Pie-
tryka i J. Kruszyński.

Z. Bartula

ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ
8 kwietnia na dziedzińcu Komendy Głównej, przed obeliskiem „Poległym Policjantom-

Rzeczpospolita Polska”, w 73. rocznicę zbrodni katyńskiej zebrali się przedstawiciele władz pań-
stwowych, kierownictwa Policji, służb mundurowych MSW, stowarzyszeń i rodzin policyjnych, 
aby złożyć hołd pomordowanym funkcjonariuszom.

Po odegraniu hymnu i zapaleniu znicza, głos zabrali: komendant główny nadinsp. Marek Dzia-
łoszyński i podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Marcin Jabłoński. Modlitwę 
w intencji ofi ar odmówił krajowy duszpasterz Policji ks. Józef Guzdek i prawosławny naczelny 
kapelan Policji ks. Andrzej Bobłot.

W uroczystości wzięła udział delegacja Stowarzyszenia: I wiceprezes ZG Zdzisław Pietryka, 
sekretarz ZG Zdzisław Bartula, prezes ZW w Warszawie Ryszard Łubiński oraz poczet sztandaro-
wy, który utworzyli: Teodor Adamiak, Stanisław Apek i Kazimierz Małolepszy.

Na zakończenie zgromadzeni uczcili minutą ciszy pamięć poległych i zamordowanych polic-
jantów.
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Z. Bartula
 

MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE 
KONSULTACYJNE

W dniach 24-26 maja odbyło się spotkanie konsultacyjne delegacji stowarzyszeń emerytów 
policyjnych z Czech, Litwy, Polski i Słowacji. Od strony merytorycznej wzorowo przygotował 
je wiceprezes ZG SEiRP i zarazem przewodniczący Komisji ds. Kontaktów Zagranicznych Jan 
Papis. Logistyką zajął się wiceprzewodniczący Komisji Stanisław Smoleń, który kunsztem orga-
nizatorskim zadziwił wszystkich. Ośrodek „Łaziska” w Czchowie został perfekcyjnie przygoto-
wany przez właściciela obiektu, a obsługa wykazała się profesjonalizmem. 

Przed obradami plenarnymi zebrała się delegacja polska pod przewodnictwem prezesa ZG 
Henryka Borowińskiego, aby przedyskutować tematykę spotkania. Przewodniczący Komisji Jan 
Papis przedstawił stan kontaktów zagranicznych. Rzecznik ZG Janusz Borowiński wyraził po-
gląd, że ich istotą powinna być współpraca przygraniczna kół. Antoni Duda, były prezes Zarządu 
Głównego NSZZ Policjantów, podzielił się doświadczeniami związków zawodowych na arenie 
międzynarodowej.

Na obradach plenarnych Jan Papis pozytywnie ocenił realizację bilateralnych umów o współ-
pracy Stowarzyszenia z organizacjami weteranów policji z Czech, Słowacji i Węgier. Uznał, że 
nie ma potrzeby tworzenia organizacji ponadnarodowej. Omówił kontakty z innymi krajami, 
a szczególnie z Litwą i Niemcami, z którymi są one najbliższe. Pozostałe wypowiedzi zagra-
nicznych przedstawicieli były w podobnym duchu. Delegaci z Litwy wyrazili intencję zawarcia 
umowy o współpracy z naszą organizacją.
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Henryk Borowiński przedstawił aktualne działania stowarzyszenia, z których na czoło wysu-
wa się walka o utrzymanie funduszu socjalnego. Podał także przykłady wzajemnej pomocy w ra-
zie kłopotów za granicą. Koledzy z zagranicy naświetlili sytuację emerytów w swoich krajach. 
Okazało się, iż w dobie kryzysu odbiera im się nabyte uprawnienia. Janusz Borowiński i Antoni 
Duda powtórzyli tezy wystąpień z Komisji. Andrzej Czopek, Jerzy Krawczyk i Wilhelm Grudzień 
zaprezentowali kontakty z organizacjami czeskimi, słowackimi i litewskimi. 

Na zakończenie spotkania uzgodniono dwa dokumenty – Komunikat i Stanowisko, które pod-
pisali: prezes ZG SEiRP Henryk Borowiński, prezydent Związku Emerytów Policyjnych Słowacji 
Eduard Pokorny, wiceprezydent Weteranów Policji Republiki Czeskiej Jaroslav Zeman i prze-
wodniczący delegacji Litwy Olegas Rimanas. Wyrażają w nich wolę kontynuowania i rozwijania 
współpracy, a jednocześnie nie widzą potrzeby integracji w jedną organizację ponadnarodową. 
Będą wspierać kontakty przygraniczne kół i zarządów wojewódzkich. Za niecelowe uznają przy-
stąpienie do Eurocopu, gdyż organizacja ta nie jest zainteresowana we wspieraniu nas w walce 
o zachowanie nabytych praw, a wysokie składki również są zniechęcające. Organizacje protestują 
przeciwko kolejnym próbom odbierania i ograniczania praw nabytych emerytów policyjnych, 
a w szczególności projektom obniżenia funduszu socjalnego naszym emerytom, a także obniżeniu 
emerytur, ich waloryzacji oraz innych uprawnień w Czechach, Słowacji i na Litwie. Aprobują 
odbywanie corocznych spotkań, aby wymienić doświadczenia i ocenić realizację umów. Posta-
nowiono, aby gospodarzem spotkań konsultacyjnych były, na zasadzie rotacji, kolejne państwa.

Janusz Borowiński. Zdjęcia: Edward Krzysztofi k  (na str. 34)
 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA wraz z Zarządem Głównym 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych ma zaszczyt 

zaproponować Państwu nowy Program ubezpieczeniowy w ramach 
Grupowego Ubezpieczenia Pracowniczego typ P PLUS – 

PROGRAM „SEiRP 2009”.

Do kogo adresowana jest oferta?
Do Programu „SEiRP 2009” może przystąpić osoba posiadająca ustanowione prawo do 

emerytury lub renty policyjnej na podstawie Ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy, będąca jednocześnie członkiem Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Policyjnych, która nie ukończyła 69. roku życia.

Jakie są korzyści dla ubezpieczonego?
Program ten pozwala korzystać z grupowej formy ubezpieczenia. Gwarantuje ubezpieczonym 

i ich rodzinom stworzenie efektywnego systemu zabezpieczenia. Gwarantuje szybką wypłatę 
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pieniędzy w razie zaistnienia trudnych sytuacji życiowych, w których wsparcie fi nansowe jest 
szczególnie potrzebne.

 W ramach grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego PZU Życie SA 
wypłaca ubezpieczonemu świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu trwającego co 
najmniej 4 dni (maksymalnie 90 dni pobytu w ciągu kolejnych 12 miesięcy). PZU Życie 
SA nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do ubezpieczonego, którego pobyt w szpitalu 
był spowodowany wszelkimi zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami zachowania, ner-
wic i uzależnień oraz z tytułu leczenia rehabilitacyjnego. Szczegółowe wyłączenia i ogra-
niczenia odpowiedzialności PZU Życie SA wyliczone w ogólnych warunkach ubezpieczeń 
LSGP32, CCGP32.

 Z tytułu wystąpienia ciężkiej choroby (*ZAKRES ROZSZERZONY): zawał serca, by–
pass, nowotwór złośliwy, udar, niewydolność nerek, choroba Creutzfelda-Jakoba, zaka-
żenie wirusem HIV jako powikłanie transfuzji krwi lub będące następstwem wykonywa-
nia obowiązków służbowych, oparzenia, transplantacja organów, utrata wzroku, oponiak, 
choroba Parkinsona,; (**ZAKRES PODSTAWOWY): zawał serca, by–pass, nowotwór 
złośliwy, udar, niewydolność nerek, choroba Creutzfelda-Jakoba, zakażenie wirusem HIV 
jako powikłanie transfuzji krwi lub będące następstwem wykonywania obowiązków służ-
bowych; PZU Życie SA wypłaca świadczenie za każdą z tych chorób. 

 W ramach grupowego ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych (OWU 
OPGP31) PZU Życie SA wypłaca świadczenia za przebytą przez ubezpieczonego operację 
chirurgiczną, ujętą w ogólnych warunkach ubezpieczenia – katalog ponad 500 operacji 
chirurgicznych. Wypłata dodatkowego świadczenia po wykonaniu operacji chirurgicznej 
następuje zgodnie z klasyfi kacją zawartą w wykazie operacji chirurgicznych,

 W ramach grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia specjalistycznego (OWU 
LCGP32), PZU Życie SA wypłaca świadczenie z tytułu specjalistycznego leczenia: che-
mioterapia lub radioterapia, terapia interferonowa, wszczepienie kardiowertera lub defi -
brylatora, wszczepienie rozrusznika serca, ablacja

Dodatkowe ubezpieczenie Medyczny Ekspert Domowy (OWU KZGP32) – świadczenia 
zgrupowane są w czterech pakietach:

 Zagraniczna Konsultacja Medyczna – zapewnia możliwość skorzystania przez ubezpie-
czonego z zagranicznej konsultacji medycznej przeprowadzonej przez lekarza zatrudnio-
nego w jednym z ponad 2,5 tysiąca ośrodków w Europie Zachodniej oraz USA. Konsul-
tacja przeprowadzana jest na podstawie dokumentacji medycznej oraz pierwszej opinii 
lekarskiej wydanej przez lekarza prowadzącego. W  ramach ubezpieczenia, usługa zostaje 
zorganizowana i sfi nansowana przez PZU Życie SA, a ubezpieczony otrzymuje drugą opi-
nię lekarską – czyli szybkie, oparte na dowodach informacje światowej sławy ekspertów 
zapewniające pacjentom i ich opiekunom pewność prawidłowego postępowania i osiąg-
nięcia optymalnych wyników leczenia, w przypadku poważnego zachorowania czy nie-
szczęśliwego wypadku. Zagraniczna konsultacja medyczna to bardzo często jedyna szansa 
na uzyskanie odpowiedzi na nurtujące Ubezpieczonego pytania m.in.: – co moja diagnoza 
oznacza?; – czy moja diagnoza jest prawidłowa?; – czy proponowane leczenie jest prawid-
łowe?; – czy istnieje alternatywne leczenie, które byłoby lepsze dla mnie?

 Prywatna Opieka Domowa – szeroki pakiet usług związanych z opieką nad ubezpieczo-
nym w przypadku wystąpienia zdarzenia medycznego – transport medyczny, opieka pie-
lęgniarska, wizyty rehabilitanta lub masażysty, czy opieka nad dziećmi, a nawet drobnymi 
zwierzętami domowymi – w ramach ubezpieczenia usługa zostaje zorganizowana i sfi nan-
sowana (limity określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).
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 Pomoc w Planowaniu Leczenia – umożliwia, poprzez połączenie telefoniczne z Centrum 
Medycznym IPA, konsultację, której celem jest odnalezienie niezbędnej placówki medycz-
nej w pobliżu domu ubezpieczonego, względnie odnalezienie i ustalenie terminu wizyty 
w placówce, która posiada najbardziej dostosowany do potrzeb chorego zakres usług.

 Całodobowy Telefoniczny Serwis Medyczny – pod numerem 22 575 97 97 pozwala ubezpie-
czonemu na uzyskanie kompleksowej informacji dotyczącej położenia i godzin pracy placó-
wek medycznych na terenie RP, oraz szeregu innych wiadomości z zakresu medycyny.

 Przystąpienie do PROGRAMU „SEiRP 2009” nie wymaga żadnych badań lekarskich.
 Emeryt posiadający polisę Indywidualnie Kontynuowanego Ubezpieczenia na życie 

w PZU Życie SA może równocześnie przystąpić do PROGRAMU „SEiRP 2009”, zwięk-
szając tym samym zakres udzielanej ochrony. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowe-
go świadczenia zostaną wypłacone równocześnie z obydwu polis –z polisy ubezpieczenia 
indywidualnie kontynuowanego oraz z PROGRAMU „SEiRP 2009”.

Jakie są warunki ubezpieczenia?
Ubezpieczony ma prawo przystąpić do grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus 

Program „SEiRP 2009” w ramach jednej umowy ubezpieczenia, wyłącznie do jednego z wariantów 
(Wariant A, Wariant B, Wariant C), współmałżonkowie (Wariant D); (OWU PTGP 32 § 5 pkt. 2). 

Z dniem przystąpienia do Programu „SEiRP 2009” kończy się odpowiedzialność z tytułu 
wszelkich umów grupowego ubezpieczenia na życie w PZU Życie SA funkcjonujących na terenie 
RP, prowadzonych przez poszczególne Komendy Policji .

Wysokość świadczeń przedstawia poniższa tabela:

Zakres ubezpieczenia

Wariant A
Suma ubez-
pieczenia 
8000 zł

Wariant B
Suma ubez-
pieczenia 
10 000 zł

Wariant C
Suma ubez-
pieczenia 
11 000 zł

Wariant D – 
wyłącznie dla 

współmałżonków 
i pełnoletnich 

dzieci
Suma ubezpiecze-

nia 6000 zł
Śmierć naturalna ubezpieczonego 20 000 25 000 27 500 12 000
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczę-
śliwym wypadkiem (łączna wysokość świadczenia) 40 000 50 000 55 000 24 000

Śmierć ubezpieczonego spowodowana wy-
padkiem komunikacyjnym (łączna wysokość 
świadczenia)

80 000 100 000 110 000 12 000

Śmierć ubezpieczonego spowodowana zawałem 
serca lub krwotokiem śródmózgowym (łączna 
wysokość świadczenia)

40 000 50 000 55 000 12 000

Śmierć małżonka 8000 10 000 11 000 6000
Śmierć małżonka spowodowana nieszczęśliwym 
wypadkiem (łączna wysokość świadczenia) 16 000 20 000 22 000 6000

Śmierć rodziców lub teściów 1600 2000 2200 1200
Śmierć dziecka własnego, przysposobionego lub 
pasierba (jeżeli nie żyje ojciec lub matka) pod wa-
runkiem, że w dniu śmierci dziecko nie ukończyło 
25. roku życia

2400 3000 3300 1800
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Z tytułu osierocenia dziecka własnego przyspo-
sobionego lub pasierba (jeżeli nie żyje ojciec lub 
matka) w wieku do 18 lat, a w razie uczęszczania 
do szkoły w wieku do 25 lat lub bez względu na 
wiek w razie jego całkowitej niezdolności do pracy

3200 4000 4400 2400

Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego 
spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (świad-
czenie za każdy 1% utraty zdrowia)

320 400 440 240

Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego 
spowodowany zawałem serca lub krwotokiem 
śródmózgowym (świadczenie za każdy 1% utraty 
zdrowia)

320 400 440 -------

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek 
leczenia szpitalnego na terytorium RP (świad-
czenie za każdy 1 dzień pobytu w szpitalu):
– pobyt w szpitalu w wyniku wypadku komuni-

kacyjnego (pierwsze 14 dni/ od 15. dnia)
– pobyt w szpitalu w wyniku wypadku przy 

pracy (pierwsze 14 dni/ od 15. dnia)
– pobyt w szpitalu w wyniku wypadku (14 dni/ 

od 15. dnia)
– pobyt w szpitalu w wyniku zawału serca lub 

krwotoku śródmózgowego pierwsze 14 dni/ od 
15. dnia)

– pobyt w szpitalu w wyniku choroby (min. 4 dni)
– jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na 

Oddziale Intensywnej Terapii trwający nieprze-
rwanie minimum 48 godzin w trakcie pobytu 
w szpitalu

– świadczenie za 1 dzień rekonwalescencji, 
bezpośrednio po pobycie w szpitalu trwającym 
min. 14 dni

120/ 40

120/40

100/40

60/40

40
400

20

150/ 50

150/50

125/50

75/50

50
500

25

165/ 55

165/55

137,50/55

82,50/55

55
550

27,50

75/ 25

75/25

62,50/25

37,50/25

25
250

12,50

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek 
ciężkiej choroby – zakres rozszerzony (katalog 
13 chorób)

3200
(*zakres 

rozszerzony)

4000
(*zakres 

rozszerzony)

4400
(*zakres

rozszerzony)

2000
(**zakres

podstawowy)
Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek 
operacji chirurgicznych: I klasa/ II klasa/ III klasa 
wg katalogu zawartego w OWU

1 750/1 
050/350  1 750/1050/350  750/1050/350 1 500/900/300

Leczenie specjalistyczne 5000 5000 5000 3000

Medyczny Ekspert Domowy tak tak tak tak

Prawo do indywidualnego kontynuowania ubez-
pieczenia przysługuje przysługuje przysługuje przysługuje

Składka miesięczna 57,45 zł 67,86 zł 74,10 zł 45,52 zł

Szczegółowe zasady warunków ubezpieczenia, w szczególności dotyczące defi nicji zdarzeń 
objętych ochroną, zakresu odpowiedzialności, wypłaty świadczeń określają ogólne warunki ubez-
pieczenia.

W każdą rocznicę polisy składka zostaje przeliczona, w związku z czym może ulec zmianie.
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Jak długo można korzystać z ubezpieczenia Programie „SEiRP 2009”?
Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego kończy się w rocznicę poli-

sy przypadającą w roku kalendarzowym, w którym ubezpieczony kończy 70. rok życia.

Jakie warunki ubezpieczenia funkcjonują po osiągnięciu 70. roku życia?
Po ukończeniu 70. roku życia ubezpieczony może indywidualnie kontynuować ubezpieczenie 

zgodnie z ogólnymi warunkami dodatkowego grupowego ubezpieczenia – prawo do indywidu-
alnego kontynuowania ubezpieczenia (PKGP 31). Do indywidualnej kontynuacji konieczna jest 
ciągłość okresu ubezpieczenia w ramach grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus – 
PROGRAM „SEiRP 2009” i opłacania składek co najmniej przez 6 miesięcy.

W rocznicę polisy (1 lutego) przypadającą w roku kalendarzowym, w którym ubezpieczony 
kończy 70. rok życia, ubezpieczony otrzymuje na adres korespondencyjny dokumenty, z którymi 
należy zgłosić się do najbliższej jednostki PZU Życie SA w celu podjęcia indywidualnej kontynu-
acji ubezpieczenia. Obowiązkiem ubezpieczonego jest zlikwidowanie wówczas zlecenia stałego 
opłacania składki na ubezpieczenie w PROGRAMIE SEiRP z RORu. 

Zakres świadczeń po przejściu na indywidualną kontynuację ubezpieczenia po osiągnięciu 70. roku życia:

Zakres ubezpieczenia indywidualnie 
kontynuowanego

Wariant A
Suma ubez-
pieczenia 
8000 zł

Wariant B
Suma ubez-
pieczenia
10 000 zł

Wariant C
Suma ubez-
pieczenia 
11 000 zł

Wariant D – 
wyłącznie dla 

współmałżonków
Suma ubezpiecze-

nia 6000 zł
Śmierć naturalna ubezpieczonego 8000 10 000 11 000 6000
Śmierć ubezpieczonego spowodowana 
nieszczęśliwym wypadkiem (łączna wyso-
kość świadczenia)

16 000 20 000 22 000 12 000

Śmierć małżonka 8000 10 000 11 000 6000
Śmierć rodziców lub teściów 1600 2000 2200 1200
Śmierć dziecka własnego, przysposobio-
nego lub pasierba (jeżeli nie żyje ojciec lub 
matka) pod warunkiem, że w dniu śmierci 
dziecko nie ukończyło 25. roku życia

2400 3000 3300 1800

Z tytułu osierocenia dziecka własnego 
przysposobionego lub pasierba (jeżeli nie 
żyje ojciec lub matka) w wieku do 18 lat, 
a w razie uczęszczania do szkoły w wieku 
do 25 lat lub bez względu na wiek w razie 
jego całkowitej niezdolności do pracy

3200 4000 4400 2400

Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpie-
czonego spowodowany nieszczęśliwym 
wypadkiem (świadczenie za każdy 1% 
utraty zdrowia)

320 400 440 240

Składka miesięczna 40,00 zł 50,00 zł 55,00 zł 30,00 zł

Co w sytuacji, kiedy ubezpieczony aktualnie posiada polisę ubezpiecze-
nia indywidualnie kontynuowanego?

Ubezpieczony posiadający w chwili obecnej polisę ubezpieczenia indywidualnie kontynuowa-
nego może również przystąpić do Programu SEiRP i posiadać dwie polisy. W przypadku zaistnienia 
zdarzenia przysługuje wypłata świadczenia z obydwu polis.
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Ubezpieczony posiadający polisę ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego i równocześnie 
objęty ubezpieczeniem w Programie SEiRP może również po ukończeniu 70. roku życia podjąć 
indywidualną kontynuację ubezpieczenia z Programu SEiRP i posiadać dwie polisy indywidualnie 
kontynuowanego ubezpieczenia, a w razie zaistnienia zdarzenia przysługuje wypłata z obydwu polis.

Kiedy można przystąpić do ubezpieczenia na zasadach preferencyjnych?
Warunki preferencyjne przystąpienia do ubezpieczenia grupowego w Programie SEiRP 2009 

stosowane są w odniesieniu do osób, które przystąpią do ubezpieczenia przed upływem 3 miesięcy 
od daty przystąpienia do Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. 

Oznacza to, iż w przypadku tych osób karencja będzie miała zastosowanie jedynie do ubezpie-
czeń dodatkowych: dodatkowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego – 30 dni oraz 
dodatkowego ubezpieczenia na wypadek ciężkich chorób – 90 dni. 

W stosunku do osób, które bezpośrednio przed przystąpieniem do ubezpieczenia w Programie 
SEiRP 2009 posiadały ubezpieczenie grupowe w Komendzie Policji i mają zachowaną ciągłość 
w opłacaniu składek karencja w odniesieniu do ubezpieczeń dodatkowych nie będzie stosowana. 

Co należy zrobić, aby przystąpić do ubezpieczenia?
Każda osoba posiadająca ustanowione prawo do emerytury lub renty policyjnej na podstawie 

Ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, będąca jednocześ-
nie członkiem Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych chcąca przystąpić do ubezpie-
czenia musi prawidłowo wypełnić i czytelnie podpisać deklarację przystąpienia do ubezpieczenia. 

Po uzupełnieniu deklaracji wymaganymi danymi osobowymi powinna przelewem bankowym 
opłacić pierwszą składkę na konto wskazane przez Stowarzyszenie (numer konta poniżej) i złożyć 
bezterminowe stałe zlecenie zapłaty składki z osobistego rachunku ROR. 

UWAGA! W przypadku przystępowania do ubezpieczenia przez współmałżonka do wariantu D, 
należy wypełnić dodatkową deklarację przystąpienia dla współmałżonka. NA DEKLARACJI 
WSPÓŁMAŁŻONKA NALEŻY DODATKOWO WYPEŁNIĆ PUNKT VI – OŚWIADCZENIE 
PŁATNIKA SKŁADKI. Wpisujemy dane oraz podpis osoby posiadającej ustanowione prawo do 
emerytury lub renty policyjnej na podstawie Ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku .

Na stałym zleceniu ubezpieczony wpisuje tytuł płatności:
„Ubezpieczenie na życie – Program SEiRP 2009” 

Miesięczna składka za ubezpieczenie wynosi: 
57,45 zł (dla wariantu A) 
67,86 zł (dla wariantu B) 
74,10 zł (dla wariantu C) 
45,52 zł (dla wariantu D dla współmałżonków). 

Pierwsza składka za ubezpieczenie w PROGRAMIE „SEiRP 2009” winny być przekazywane 
na konto Stowarzyszenia z góry maksymalnie do 10-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc 
rozpoczęcia ochrony. 

Przykład: Osoby, które chcą być ubezpieczone od 1 marca, muszą wpłacić składkę do 10 
lutego, a deklaracja przystąpienia musi trafi ć do PZU Życie S.A. Oddział w Krakowie do 25 
lutego. 
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Opłacenie składki lub dostarczenie deklaracji w późniejszym terminie spowoduje przesunięcie 
początku odpowiedzialności na kolejny miesiąc.

Do ubezpieczenia mogą przystąpić wyłącznie osoby posiadające rachunki banko-
we. Stałe zlecenie z ROR-u jest jedyną możliwością opłacania składek na ubezpieczenie 
w PROGRAMIE „SEiRP 2009”

Do deklaracji przystąpienia należy każdorazowo dołączyć:
1. kserokopię przelewu pierwszej składki oraz kserokopię złożenia stałego zlecenia na 

opłacanie kolejnych składek
2. osoby przystępujące do ubezpieczenia bezpośrednio po przejściu na emeryturę powinny 

załączyć także kserokopię dokumentacji ubezpieczeniowej, którą otrzymali z zakładu 
pracy (tj. wniosek o indywidualną kontynuację oraz deklarację przystąpienia obowiązują-
cą w ubezpieczeniu w Komendzie Policji) 

3. dokument potwierdzający członkostwo w Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów Policyjnych
4. niezbędnym warunkiem jest również dosłanie kserokopii Legitymacji Emeryta-Rencisty 

Policyjnego niezwłocznie po jej otrzymaniu z Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA. 
W przypadku przystępowania do ubezpieczenia przez wdowy/wdowca, należy dołą-
czyć decyzję Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji o przyznaniu uprawnień emerytalno-rentowych po zmarłym funkcjonariuszu. 
Wdowa/wdowiec mająca przyznane uprawnienia emerytalno-rentowe po zmarłym funk-
cjonariuszu może przystąpić do wariantu ubezpieczenia A lub B lub C.

Uzupełniona deklaracja wraz z załączonymi dokumentami musi trafi ć do PZU Życie S.A. 
Oddział w Krakowie do dnia 25 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego ma się 
rozpocząć ochrona ubezpieczeniowa. 

Adres do przesłania dokumentów:
Zarząd Wojewódzki SEiRP
ul. Mogilska 109
31-571 Kraków
(z dopiskiem – program SEiRP P. JÓZEFA ŁOZIŃSKA)

W jaki sposób należy opłacać składki za ubezpieczenie?
Jedyną możliwością opłacania składek na ubezpieczenie w PROGRAMIE „SEiRP 2009” jest 

bezterminowe stałe zlecenie zapłaty składki z ROR-u. Składka musi być zapłacona do 20. dnia 
miesiąca poprzedzającego miesiąc, za jaki ma być ochrona ubezpieczeniowa. 

Zgodnie z prawem bankowym liczy się data księgowania środków na koncie.

Kredyt Bank S.A. III Oddział KB S.A. w Warszawie
WARIANT A Numer konta: 24 1500 1126 1211 2009 8998 0000
WARIANT B Numer konta: 17 1500 1126 1211 2009 9012 0000 
WARIANT C Numer konta: 67 1500 1126 1211 2009 9009 0000
WARIANT D Numer konta: 04 1500 1126 1211 2009 9038 0000

Właściciel konta: Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych
ul. Domaniewska 36/38, 02-514 Warszawa

Numer polisy dla wariantu A: 711497625
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Numer polisy dla wariantu B: 711497638
Numer polisy dla wariantu C: 711497641
Numer polisy dla wariantu D: 711509562

Co dzieje się w przypadku nieopłacenia składki w terminie?
W przypadku nieprzekazania składki za jeden miesiąc ubezpieczenia, ubezpieczenie ulega 

zawieszeniu podczas którego PZU Życie S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej w pełnym wy-
miarze, pod warunkiem, że składka zostanie wyrównana w kolejnym miesiącu. W przypadku nie 
uregulowania składki zaległej do końca następnego miesiąca, ubezpieczony traktowany jest jako 
osoba występująca z ubezpieczenia od pierwszego dnia miesiąca, w którym powstała zaległość 
i zostaje wykreślona z ubezpieczenia.

Co należy zrobić w przypadku zmiany danych osobowych zawartych 
w deklaracji?

Wszelkie zmiany danych osobowych, tj. nazwisko, adres zamieszkania bądź też osób uposażo-
nych, wymagają wypełnienia i przesłania niezwłocznie na adres SEiRP deklaracji zmian.

Po formularz deklaracji zmian należy się zgłosić telefonicznie, listownie lub e-mailem.

Jakie są możliwości wystąpienia z ubezpieczenia?
Z ubezpieczenia można wystąpić poprzez:
 rezygnację z ubezpieczenia – w każdej chwili można zrezygnować z ubezpieczenia, prze-

syłając na adres PZU Życie SA podpisane oświadczenie o rezygnacji w terminie do ostat-
niego dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc, za który nie będzie opłacona składka.

W jaki sposób realizowane są świadczenia?
Wszystkie świadczenia można zgłaszać:
– elektronicznie na stronie www.pzu.pl (zakładka „zgłoś szkodę lub roszczenie”)
– przez Infolinię 801 102 102
– w dowolnej jednostce PZU Życie SA na terenie całego kraju.
Przed zgłoszeniem świadczenia prosimy sprawdzić w ogólnych warunkach grupowego ubezpie-

czenia pracowniczego typ P Plus PTGP32 i ubezpieczeń dodatkowych czy w Państwa przypadku 
świadczenie przysługuje. 

Jednocześnie przypominamy, iż według obowiązujących w programie ogólnych warunków 
ubezpieczenia PZU Życie SA ma 30 dni na wypłacenie należnego świadczenia od dnia otrzymania 
kompletu dokumentów uzasadniających wykonanie zobowiązania.

Kto udzieli szczegółowych informacji o programie?

Osoba do kontaktu w SEiRP: 
BARBARA LACHOWICZ – tel. 515 214 771; 
e-mail: seirp2009@wp.pl 
JÓZEFA ŁOZIŃSKA – tel. 515 214 766

Treść broszury ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe zasady funkcjonowania 
ubezpieczenia znajdują się w dokumentach dostępnych w Zarządzie Głównym SEiRP, odpowie-
dzialnym za obsługę programu. 



Biuletyn Informacyjny nr 2 (48) 2013

27

POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO 
W BIAŁYMSTOKU

17 maja w Białymstoku odbyło się posiedzenie ZW SEiRP, na które zaproszono skarbnika 
ZG Antoniego Pietraszewskiego oraz wiceprezesa ZW Związku Żołnierzy Wojska Polskiego 
ppłka Wiesława Markiewicza. Głównym przedmiotem obrad było podsumowanie działalności 
w roku ubiegłym i wypracowanie dalszych kierunków działań. 

Prezes ZW Wiktor Kardasz 
omówił sytuację podlaskiej or-
ganizacji, która liczy 11 kół. 
W ubiegłym roku rozwiązało się 
koło w Mońkach z powodu bra-
ku zainteresowania działalnością 
organizacji. Maleje liczba człon-
ków stowarzyszenia. Przyczyn 
upatruje się w czynniku fi nanso-
wym, bowiem ciągle zmniejsza-
ny jest fundusz socjalny, który 
mógłby służyć pomocą w trud-
nych przypadkach losowych. Sy-
tuację fi nansową zarządu woje-
wódzkiego przedstawił skarbnik 
Mikołaj Lebiedziński. Ze spra-
wozdania wynika, że przychody 
przewyższają rozchody, a nad-
wyżka zapewnia funkcjonowanie 
organizacji w województwie.

W dyskusji poruszono spra-
wy: pomocy fi nansowej potrze-
bującym emerytom, zmniejsza-
nie liczby członków w kołach, 
trudności w odzyskaniu nabytych 
praw, przesyłanie przez człon-
ków ZG pism kierowanych do za-
rządów wojewódzkich, z których 
trudno się zorientować, czy są to 
wytyczne, czy też własne prze-
myślenia. Wiesław Markiewicz 
poinformował o bieżącej działal-
ności Związku Żołnierzy Wojska 
Polskiego. Skarbnik ZG Antoni Pietraszewski wskazał na potrzebę zdobywania środków fi -
nansowych na cele socjalne własnymi działaniami, podając przykład organizacji krakowskiej, 
która otrzymuje prowizję ze współpracy z PZU Życie. Następnie wręczył działaczom odznaki 
„Za Wybitne Osiągnięcia dla SEiRP” otrzymali je: Mikołaj Abramowicz, Arnold Gołko, Hen-
ryk Karwowski i Andrzej Sidoruk, a „Za Zasługi dla SEiRP z Dyplomem”– Jan Żeruń.

Henryk Karwowski

KORESPONDENCI NAPISALI
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PLENEROWE SPOTKANIE

Zarząd Koła SEiRP w Brodnicy na czele z prezesem Andrzejem Ostrowskim zorganizował 
18 maja imprezę integracyjną dla członków i sympatyków koła oraz ich bliskich. Wśród obec-
nych (łącznie 45 osób) byli ponadto: komendant powiatowy Policji w Brodnicy podinsp. Ma-
riusz Lewandowski, wiceprezydent Mundurowego Klubu Motorowego RP Władysław Walasek, 
wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP Ryszard Zaionc i sekretarz WKR Józef Prażuch.

Spotkanie składało się z dwóch części. W pierwszej – członek zarządu koła i zarazem prze-
wodnik turystyczny Andrzej Cieszkowski oprowadzał przybyłych po Bobrowie, gdzie m.in. 
zwiedzano dom kultury i miejsce pamięci bohatera bitwy o Anglię, dowódcy dywizjonu 303 
płka Jana Zumbacha. W drugiej A. Ostrowski poprowadził plenerowy piknik w Wądzyniu na 
Pojezierzu Brodnickim. Zebrani przez kilka godzin miło spędzali czas w gronie bliskich, przy-
jaciół i kolegów.

 Janusz Dagow
 

PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM 

Tak najkrócej można określić wyjazdowe posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiego Za-
rządu Wojewódzkiego SEiRP, które w gościnnych progach sanatorium „Oaza” w Inowrocławiu 
zorganizował zarząd tamtejszego koła pod kierownictwem Hieronima Zdunowskiego we współ-
działaniu z prezesem ZW Romanem Skrzeszewskim i I wiceprezesem Ryszardem Judkiem. 

Gośćmi spotkania byli: wiceprezes ZG Henryk Grobelny, członek Prezydium ZG Lech Ka-
zanecki, wiceprzewodniczący GKR Józef Piasecki, zastępca komendanta powiatowego Policji 
w Inowrocławiu nadkom. Dariusz Stańczuk, prezes sanatorium „Oaza” Urszula Iwicka oraz ak-
tyw kół z Aleksandrowa Kuj., Inowrocławia, Mogilna, Radziejowa, Szubina i Żnina.

Referat wprowadzający na temat wizerunku Stowarzyszenia i pozyskiwania nowych człon-
ków wygłosił Ryszard Judek. O randze i aktualności tej problematyki świadczy ożywiona dysku-
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sja z udziałem 11 spośród ok. 50 obecnych. Najnowszych informacji dot. rent rodzinnych udzielił 
Wacław Benecki. Następnie działacz Towarzystwa Miłośników Inowrocławia Janusz Brodziński 
bardzo ciekawie opowiedział o historii i potencjale miasta, po czym wszyscy udali się na spacer 
alejkami pięknego parku uzdrowiskowego do tężni i pijalni wód. Część osób relaksowała się 
w jaskini solnej Oazy. Wcześniej prezes tego sanatorium U. Iwicka propagowała profi laktykę 
zdrowotną i zachęcała do korzystania z licznych zabiegów leczniczych w tej placówce. 

Uczestnicy zgodnie stwierdzali, że takie połączenie przyjemnego z pożytecznym jest ze 
wszech miar pożądane, bowiem zbliża do siebie i sprzyja lepszemu wzajemnemu poznaniu. Na-
stępne wyjazdowe posiedzenie Prezydium ZW z udziałem aktywu pozostałych kół SEiRP woj. 
kujawsko-pomorskiego jest planowane we wrześniu w Grudziądzu. 

Janusz Dagow
Zdjęcie: Ryszard Zaionc

POSIEDZENIE ZW W GDAŃSKU
16 kwietnia w świetlicy KMP w Sopocie odbyło się wyjazdowe posiedzenie ZW SEiRP, które 

prowadził prezes Jan Pietruszewski, poświęcone ocenie działalności za ubiegły rok i przyjęciu 
planu pracy na rok bieżący. Uczestniczył w nim członek Prezydium ZG Lech Kazanecki. Na 
wniosek WKR udzielono zarządowi absolutorium. 

Wiceprezes Hieronim Brzozowiec złożył informację z posiedzenia ZG SEiRP, które odbyło 
się 12 kwietnia, a Lech Kazanecki omówił główne kierunki działań Zarządu Głównego. Wręczył 
on także odznakę „Za Zasługi dla SEiRP z Dyplomem” za aktywną pracę na rzecz środowiska 
emerytów i rencistów policyjnych: Joannie Jarczak – skarbnikowi ZW, Liliannie Fiedler – człon-
kowi Prezydium ZW i Wiesławowi Borysiukowi oraz Medal XX lat Stowarzyszenia Henrykowi 
Kaźmierskiemu – rzecznikowi prasowemu ZW.

Henryk Kaźmierski 
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DZIEŃ KOBIET
ZORGANIZOWANY PRZEZ KOBIETY

Podobnie jak w latach ubiegłych, Dzień Kobiet stał się okazją do zorganizowania spotka-
nia przez damską część Zarządu Koła nr 1 SEiRP w Gorzowie Wlkp. W tym szczególnym dniu 
w „Tanc Budzie u Bety” stawiły się 44 panie, aby wspólnie spędzić popołudnie w miłej, serdecz-
nej atmosferze, przy lampce szampana i słodkim poczęstunku. 

Dzień Kobiet to idealny moment, by 
odkryć swoją kobiecość, wydobyć często 
ukryte w nas piękno. Dlatego na uczest-
niczki spotkania czekała stylistka ze stu-
dia „Motyl styl”, która przy pomocy kilku 
modelek oraz niewielkich trików i dodat-
ków pokazała oraz uświadomiła paniom, 
jak można zamaskować niedoskonałości, 
pokazać atuty i podkreślić swoją urodę. 
Szczególnym zainteresowaniem cieszyły 
się porady brafi tterek w zakresie profe-
sjonalnego doboru jednej z najważniej-
szych części garderoby, czyli biustono-
sza. Spotkanie ze stylistką było doskonałą niespodzianką dla osób, które nie są pewne swojego stylu 
i chętnie zmieniłyby nieco swój wizerunek. Poza fachowymi poradami, panie otrzymały kupony pro-
mocyjne na usługi w studiu „Motyl styl” oraz bony rabatowe na zakup biustonoszy. Wesołym akcentem 
były drobne upominki – rajstopy i chałwa– przypominające dawne czasy. W trakcie spotkania trzeba 
było wykazać się wiedzą o sławnych kobietach w Polsce i na świecie, a te, które udzieliły najwięcej 
poprawnych odpowiedzi w konkursie, otrzymały nagrody. Na dolnej kondygnacji lokalu przygrywał 
do tańca dwuosobowy zespół i kilka osób dało ponieść się muzyce. Zdecydowana większość jednak 
wolała rozmowy przy stole, bo każde takie spotkanie to okazja do wyjścia z domu, zobaczenia znajo-
mych, wspólnych rozmów i wspomnień. Panów nie było, bo to kobiety zdecydowały, jak i gdzie chcą 
się bawić w ten szczególny dzień. 

Wiesława Nićka
 

UCZTA DLA MELOMANÓW
W poszukiwaniu kolejnych doznań artystycznych 17 marca wybraliśmy się 26 -osobową gru-

pą melomanów z Koła nr 1 SEiRP w Gorzowie Wlkp. do Teatru Wielkiego w Poznaniu na operę 
Nabucco” Giuseppe Verdiego. Chcieliśmy dowiedzieć się, dlaczego opera, której kanwą jest sta-
rotestamentowa historia najazdu babilońskiego na Jerozolimę, tak bardzo poruszała w czasach 
Verdiego włoską publiczność. 

Już pierwsze takty wspaniałych melodii, chór, balet i orkiestra na scenie, wartka akcja drama-
tyczna, od razu zdobyły nasze serca. Głównym atutem tej opery jest przede wszystkim monumen-
talna muzyka, z wieloma scenami zespołowymi, chwilami bardzo podniosła, co zresztą kiedyś 
doprowadziło do zakazu wystawiania spektaklu. Wszyscy czekali na słynne „Va pensiero”, które 
jest jednym z najbardziej znanych chórów Verdiego. Wzniosła i piękna pieśń Żydów (chór niewol-
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ników) stała się nieofi cjalnym hymnem Włoch i jest prawie zawsze bisowana. Niektórzy miłośnicy 
opery twierdzą, że na „Nabucco” trzeba pójść chociażby tylko dla tego jednego utworu. Absolutnie 
się z tym zgadzamy! Słuchaliśmy tej pieśni  jak zaczarowani. „Nabucco” to także przepiękna opo-
wieść o miłości, w której rozgrywa się prawdziwy melodramat z happy endem w fi nale. Oprócz 
wspaniałej muzyki, piękno kostiumów i dekoracji spowodowało, że przenieśliśmy się całkowicie do 
Jerozolimy i Babilonu w VI wieku  przed naszą erą, a poruszające, pełne dramatyzmu sceny z nie-
woli babilońskiej Żydów oraz religijne uniesienia pozostaną dla nas niezapomnianym przeżyciem. 
W naszej opinii „Nabucco” to perełka wśród oper, a nie był to nasz pierwszy wyjazd do Teatru Wiel-
kiego. Muzyka towarzyszyła nam jeszcze przez całą drogę powrotną do Gorzowa. 

Wiesława Nićka

,,ACH TE BABY”
Zarząd Koła SEiRP w Węglińcu, woj. dolnośląskie, zwołał 2 marca zebranie sprawozdawcze. 

Ku zdziwieniu Zarządu Koła i prezesa Zarządu Wojewódzkiego Henryka Grotkiewicza, jak nigdy na 
zebranie zgłosiła się duża liczba kobiet. Przybyły zarówno członkinie koła, jak również żony emery-
tów i rencistów oraz panie współpracujące ze stowarzyszeniem. Jak się później okazało, kobiety wy-
przedziły plany panów i postanowiły 
zrobić niespodziankę z okazji zbliża-
jącego się Dnia Kobiet. Przybyły na 
spotkanie z dobrym zaopatrzeniem 
w wiktuały. Panowie nie próżnowa-
li, organizując na poczekaniu kwiaty, 
laurki i tradycyjną lampkę wina. Pre-
zes koła T. Michaluk zadeklarował 
coroczne takie spotkania z zastrze-
żeniem, że inicjatywa i organizacja 
Dnia Kobiet będą w gestii mężczyzn.

 Adam Różycki
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POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO SEiRP
12.04.2013 r.
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POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO SEiRP
20.05.2013 r.
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MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE KONSULTACYJNE
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KATOWICE  70. ROCZNICA
UJAWNIENIA ZBRODNI KATYŃSKIEJ

W Szkole Policji w Katowicach odbyła się konferencja  popularnonaukowa pn. „70. rocznica 
ujawnienia Zbrodni Katyńskiej 1943–2013”, objęta patronatem honorowym komendanta głów-
nego Policji oraz Straży Granicznej. Stanowiła wspólne przedsięwzięcie Katowickiego Oddzia-
łu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”, Szkoły Policji w Katowicach, 
Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu oraz Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej 
w Katowicach.

W konferencji, a także w ceremonii złożenia wieńców i zapalenia zniczów przed tablicą epitafi j-
ną upamiętniającą funkcjonariuszy Policji Województwa Śląskiego zamordowanych przez NKWD 
oraz przed tablicą ku czci patrona auli w Szkole Policji w Katowicach, podinspektora Piotra Ur-
bańczyka, uczestniczyli przedstawiciele Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach: 
Ewa Stec, Mieczysław Skowron oraz Grzegorz Grześkowiak. Grzegorz Grześkowiak przedstawił 
referat nt. Funkcjonariusze Policji Województwa Śląskiego w „dołach śmierci” w Miednoje.

W trakcie uroczystości zasłużonym członkom Katowickiego Oddziału Stowarzyszenia „Ro-
dzina Policyjna 1939 r.” oraz osobom wspierającym wręczono okolicznościowe monety wybite 
z okazji rocznicy przez Narodowy Bank Polski.

Adam K. Podgórski 
Zdjęcie: Ewa Stec

WALNE ZEBRANIE
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

W Dniu Kobiet odbyło się walne zebranie członków Koła Rejonowego SEiRP w Świętochło-
wicach. Termin nie był przypadkowy.

W pierwszej części zebrania poruszono sprawy organizacyjne, w tym:
– powołano rzecznika prasowego Koła, którym został Jerzy Kryczka (wszedł również do 

Zarządu Koła). W trakcie swojego wystąpienia rzecznik prasowy zaapelował o szerokie 
korzystanie z nowoczesnego sposobu komunikowania się, którym jest Internet;

– przedstawiono sprawozdanie z pracy Koła i sprawozdanie fi nansowe za 2012 r., przedsta-
wiono plan pracy w 2013 r. oraz uzgodniono terminy następnych spotkań;

– omówiono uchwałę Zarządu Wojewódzkiego w sprawie ufundowania sztandaru. Za dobro-
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wolną składką na sztandar głosowali wszyscy obecni na spotkaniu. W trakcie dyskusji zwró-
cono jednak uwagę na brak konsultacji władz wojewódzkich z członkami stowarzyszenia. 
Przedstawiono również wniosek do Zarządu Wojewódzkiego o stworzenie „regulaminu ko-
rzystania z sztandaru” i przedstawienie go kołom terenowym.

Po omówieniu spraw organizacyjnych przystąpiono do głównej, mniej ofi cjalnej, części spot-
kania. Na początku uhonorowano członków Koła, którzy w bieżącym roku obchodzili „okrągłe” 
rocznice urodzin. Szanownym jubilatom: Edwardowi Pochrzęstowi, Jerzemu Bromowi i Alojzemu 
Macha wręczono kwiaty, okolicznościowe upominki i dyplomy. 

Następnie panowie podziękowali Paniom za to, kim są i co dla nas znaczą, obdarowując je 
kwiatami i szczerymi życzeniami. Przy kawie, słodyczach, lampce wina i muzyce, w miłej atmo-
sferze upłynęło kilka następnych godzin.

Była również okazja do nostalgicznych wspomnień. Najliczniej dopisała grupa dzielni-
cowych z przełomu lat 80. i 90. ubiegłego wieku, którzy nieomal w komplecie są członkami 
Koła. Uczestniczyli w tym spotkaniu wraz z swoim byłym  przełożonym. 

Jerzy Kryczka. Opr. AKP

IRENEUSZ PUKOWSKI
AKTYWNOŚĆ GODNA POCHWAŁY

Nadkomisarz w stanie spoczynku inż. Ireneusz Pukowski, były naczelnik Wydziału Pre-
wencji KMP w Chorzowie, po przebytym zawale serca i 21 latach służby w 1990 roku został 
emerytem policyjnym. Długo nie korzystał z „zasłużonego wypoczynku”, bo nie znosi bezczyn-
ności i stara się być aktywnym społecznie. Dlatego zaraz po przejściu na emeryturę wstąpił do 
ówczesnego Klubu Emerytów KMP.

We wrześniu 1992 r. wspólnie z grupą inicjatywną zakładał chorzowskie Koło Stowarzysze-
nia Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych. Został jego wiceprezesem. Funkcję 
tę nieprzerwanie pełni nadal, obecnie w SEiRP. Od 14 lat jest również członkiem IPA.

Nadal pracuje zawodowo w Hucie Kościuszko w Chorzowie. W tym zakładzie był komen-
dantem Straży Przemysłowej, następnie szefem Wewnętrznej Służby Ochrony, a obecnie pełni 
funkcję koordynatora ds. ochrony i obrony cywilnej zakładu. Z okazji jubileuszu 45-lecia pracy 
zawodowej został nagrodzony dyplomem i pamiątkowym zegarkiem. Od 15 lat jest aktywnym 
członkiem Stowarzyszenia Pracowników Huty 
Kościuszko.

Po pracy relaksuje się w swoim ogródku 
działkowym, który wzorowo uprawia od 25 lat 
i pełni szereg funkcji w Zarządzie POD im. J. 
Wieczorka w Chorzowie.

Za całokształt osiągnięć zawodowych 
i społecznych odznaczony m.in. Złotym Krzy-
żem Zasługi RP. W środowisku emerytów 
i rencistów policyjnych cieszy się wielkim po-
ważaniem, gdyż zawsze służy radą i pomocą 
potrzebującym.

Ireneusz Okrasa. Red. AKP
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III RAJD POLICYJNYCH MOTOCYKLISTÓW
W piątek 17 maja mundurowi miłośnicy turystyki motocyklowej i ich przyjaciele, wśród których 

znaleźli się członkowie Koła SEiRP w Piekarach Śląskich, wyruszyli w trzeci rajd motocyklowy. 

W tym roku celem były Duszniki Zdrój i przepiękna Kotlina Kłodzka. W trakcie wyjazdu zbie-
raliśmy pieniądze na rzecz 2,5-letniego duszniczanina Szymka Uznańskiego, który walczy z nowo-
tworem. Na zorganizowany piknik motocyklowy przywieźli go rodzice prosto z Wrocławia, gdzie 
przechodził piątą chemioterapię.

Przez trzy dni przejechaliśmy ponad 800 kilometrów, spotykając się z życzliwością mieszkań-
ców odwiedzanych urokliwych miast. Wspaniałe widoki i dobry asfalt na większości dróg pozwalały 
cieszyć się z jazdy. Wieczory w schronisku przy zabawach i gitarze na długo pozostaną w pamięci. 
Cieszymy się, że sezon motocyklowy dopiero się rozpoczyna i jeszcze nieraz wyjedziemy w trasę.

Piotr Budzyń

ZAWODY STRZELECKIE ŚLĄSKIEGO SEiRP
W Dniu Zwycięstwa koła SEiRP woj. śląskiego zorganizowały w Siemianowicach zawody 

strzeleckie. Puchary ufundowało koło naszego stowarzyszenia w Sosnowcu. Fundatorzy mieli 
chrapkę na zwycięstwo w każdej z trzech konkurencji, ale przeszkodziła im Teresa Borowińska 
z Jastrzębia Zdroju, która wyprzedziła Krystynę Rogalę i Marię Mędrzyk – obie z Sosnowca. 
Wśród mężczyzn Tadeusz Ciborowski z Sosnowca o włos (jednym punktem) wygrał z Jarosła-
wem Pająkiem z Zawiercia, a trzeci był Roman Hladun z Katowic. W konkurencji drużynowej za 
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sosnowiczanami uplasowali się strzelcy z Katowic i Czechowic-Dziedzic. Miejsca poza podium, 
lecz punktowane, zajęły teamy z Zawiercia, Będzina i Dąbrowy Górniczej.

Nagrody i puchary wręczali: prezes ZG SEiRP Henryk Borowiński, wiceprezes ZW w Kato-
wicach Jerzy Brudnicki, komendant Policji w Sosnowcu mł. insp. Andrzej Poprawa, członek GKR 
Zdzisław Słota, prezes SEiRP w Sosnowcu Ryszard Mędrzyk. Niczego się niespodziewający Lu-
cjan Białas z Sosnowca otrzymał puchar dla najstarszego zawodnika. Jeszcze bardziej zaskoczeni 
byli dwaj uczestnicy, którzy zajęli końcowe lokaty. Prezes Henryk Borowiński wręczył im statu-
etkę ZG i ostatni numer Biuletynu Informacyjnego. Smaczny żurek i krupnioki zwieńczyły dzieło 
organizatorów.

Ryszard Mędrzyk

ZOBACZYĆ PANORAMĘ RACŁAWICKĄ I ...
Multimedialna prezentacja walorów Dolnego Śląska twierdzi, że wszystko tutaj jest: Nie do 

opowiedzenia? Potwierdzamy! Zachwyceni Wrocławiem mówimy: to rzeczywiście trzeba zoba-
czyć. 

Na pierwszą wycieczkę w tym roku, my, członkowie piekarskiego Koła SEiRP wyjechali-
śmy wczesnym ranem, 28 kwietnia. Głównym celem była Panorama Racławicka – przepiękny, 
ogromny obraz Jana Styki i Wojciecha Kossaka oraz współpracującej z nimi grupy znakomitych 
malarzy. Pierwotnie wisiał we Lwowie, po wojnie trafi ł do Wrocławia i jest eksponowany w spe-
cjalnym budynku – rotundzie. Malowidło wkomponowano w niebywale realistyczny sztafaż. Do 
tego dochodzi wspaniała narracja, przenosząca słuchaczy w czasy powstania kościuszkowskiego.

Podczas wycieczki atrakcja goniła atrakcję. Zwiedziliśmy ogrody japońskie, stary, ale odno-
wiony dworzec kolejowy, starówkę z ratuszem i cmentarz żydowski. 

Dla wielu członków naszego koła wyjazd był powrotem do historycznych, osobistych przeżyć 
i okazją zobaczenia, jak zmieniła się stolica Dolnego Śląska na przestrzeni lat. Na pewno tam 
jeszcze wrócimy, bo tyle jeszcze jest do zobaczenia. 
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Piotr Budzyń. Redakcja AKP

KONKURS DLA KORESPONDENTÓW 
I RZECZNIKÓW PRASOWYCH KÓŁ

Edward Lesiewicz, redaktor portalu internetowego Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Kato-
wicach, oraz Adam K. Podgórski, rzecznik prasowy ZW, ogłaszają konkurs na najaktywniejszego 
i najlepszego korespondenta – rzecznika prasowego kół SEiRP w województwie śląskim. Oce-
niana będzie ilość i jakość materiałów nadsyłanych do Biuletynu Informacyjnego SEiRP oraz 
zamieszczanych na witrynie www.slask.seirp.pl, a także rezultaty współpracy z mediami lokalny-
mi i regionalnymi. Preferowane będą materiały indywidualne, oryginalne, pokazujące bogactwo 
przejawów aktywności stowarzyszenia i jego członków w wielorakich aspektach. Formy – bez 
ograniczeń: informacja, informacja poszerzona, minireportaż, wypowiedź, wywiad, prezentacja 
sylwetki, recenzja, stanowisko, opinia itp. 

Konkurs trwa od 1 czerwca do 30 listopada 2013 roku. Zainteresowani udziałem proszeni są 
o zgłoszenie na adres: akp1951@gmail.com lub e.lesiewicz@wp.pl oraz o nadesłanie sprawozda-
nia w terminie do 7 grudnia 2013 r. Przyznane zostaną dyplomy oraz nagrody książkowe. Kwali-
fi kacji wyników, według opracowanych kryteriów, dokona zespół ustalony przez Prezydium ZW 
SEiRP w Katowicach. 

Adam K. Podgórski
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NASZ POLICYJNY EMERYT
WŚRÓD 555 ZNANYCH KOSZALINIAN

– Sam się przedstawisz czytelnikom naszego Biuletynu?
– Wolę żebyś Ty to zrobiła, ale…nie rozgaduj się zanadto. 

– Najkrócej to może tak – Marek Płaza – mąż, ojciec, spo-
łecznik, harcerz i emerytowany policjant. 

– W zupełności wystarczy.
– Czy to prawda, że w dzieciństwie chciałeś być strażakiem?

– Tak, prawda. Może dlatego ten zawód mnie zafascyno-
wał, że ojciec był komendantem powiatowym Straży Pożarnej, 
a w dodatku mieszkaliśmy na ostatnim piętrze budynku straży 
w Koszalinie. Dlatego niejako „na okrągło” widywałem stra-
żaków, słyszałem ich różne opowieści i to mnie fascynowało.
– Ale jednak ubrałeś inny mundur, a właściwie mundurek.

– Tak, bo już w 1964 roku zostałem zuchem, a 2 lata póź-
niej harcerzem. Natomiast w 1972 r. instruktorem w Kosza-
lińskiej Komendzie Hufca ZHP. Organizowałem i prowadziłem rajdy, zloty, obozy wypoczynko-
we i szkoleniowe, krajowe i zagraniczne.
– A co na to rodzina?

– Rodzina… Niemal od dzieciństwa są w harcerstwie. Aktualnie starszy syn Łukasz – adwo-
kat, współwłaściciel kancelarii w Toruniu – instruktor ZHP w stopniu podharcmistrza. Młodszy 
Dariusz – absolwent dwóch kierunków SGH w Warszawie, mieszka i pracuje w Pradze – jest 
przewodnikiem ZHP. Natomiast żona Beata – dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ko-
szalinie – instruktor harcerski w stopniu harcmistrza.
– Teraz rozumiem, dlaczego tak mogłeś się angażować. Ale wiem też, że poświęcałeś na to 
wszystkie urlopy wypoczynkowe.

– Tak, bo inaczej się nie dało, zwłaszcza że od 1979 r. rozpocząłem służbę w KWMO w Ko-
szalinie. Po likwidacji województwa kontynuowałem ją w KMP w Koszalinie. Byłem specjalistą 
ds. patologii wśród dzieci i młodzieży. Pełniłem też funkcję rzecznika prasowego.
– Jako jeden z pierwszych zaproponowałeś pedagogom szkolnym aktywną współpracę w zakre-
sie organizacji profi laktyki dzieci i młodzieży.

– Zgadza się. Organizowałem też spotkania z nauczycielami w szkołach, spotkania edukacyj-
ne w ośrodkach dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Uważałem zawsze, że lepiej 
pracować z młodzieżą, niż umieszczać w tego rodzaju placówkach.
– Pamiętam, że za to zostałeś doceniony i wyróżniony przez komendanta głównego Policji.

– Tak. Opracowałem i wdrożyłem na terenie działania KMP Koszalin kilka programów profi -
laktycznych w zakresie uzależnienia od narkotyków i alkoholu. Współpracowałem też z GOPS, 
realizując zadania przeciwdziałania przemocy na terenie miasta i powiatu. 
– Czy to przyczyniło się do powołania Cię do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Ro-
dzinie przy prezydencie Koszalina oraz powiatowego – przy staroście koszalińskim?

– Może i to, a może i fakt, że stworzyłem autorskie programy profi laktyczne: „Narkotykom 
– stop”, „Harcerze przeciwko narkomanii” – skierowane do dzieci i młodzieży. Współpracuję też 
w tym zakresie m.in. z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci.

KORESPONDENCI NAPISALI



Biuletyn Informacyjny nr 2 (48) 2013

41

– Chyba wypada też wspomnieć, że przez 12 lat byłeś też szefem koszalińskiego sztabu WOŚP, 
a także, że Twoja działalność została doceniona. Wiem o licznych odznaczeniach, a które cenisz 
sobie najbardziej?

– Najbardziej cenię sobie Złoty Krzyż Zasługi ZHP i Złotą Odznakę TPD „Przyjaciel dziecka”.
– Tak myślałam, bo od kiedy się znamy (a znamy długo – chociażby z pracy), to zawsze dzieci 
i młodzież oraz ich problemy były dla Ciebie najważniejsze. A czy możesz powiedzieć, jak trafi łeś 
na strony książki zatytułowanej: „555 twarzy Koszalina”?

– Nawet nie wiem jak i dlaczego to się stało, ale w jakiś sposób dotarli do mnie ludzie z ze-
społu redakcyjnego i wypytywali, podobnie jak teraz Ty, chociaż już od października 2004 roku 
jestem policyjnym emerytem. Ale jednak „nie zwolniłem się” z troski o dzieci i młodzież oraz 
osoby uzależnione, nadal więc prowadzę spotkania i szkolenia o szkodliwości alkoholu, narkoty-
ków i przemocy. Nadal też jestem instruktorem harcerskim.
– A Twoje pasje i zainteresowania?

– Interesuję się historią II wojny światowej i historią harcerstwa. No i muszę się pochwalić, że 
będąc już emerytem wybudowałem dom rodzinny w Nowych Bielicach. W wolnych chwilach maj-
sterkuję w garażu, a kiedy trzeba, nawet sam naprawiam swój samochód. Kocham las i przyrodę.
– Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i życzę dalszych sukcesów w działalności społecznej oraz 
w życiu prywatnym.

– Dziękuję.
Z. Krasa. Zdjęcie: M. Płaza

DZIEŃ KOBIET W SŁAWNIE
Tradycyjnie, jak co roku, mę-

ska część Koła z okazji Dnia Ko-
biet zorganizowała swoim Paniom 
wspaniały wieczór. Zapoczątkował 
go występ Kabaretu „Jurki” w sali 
sławieńskiego Domu Kultury. Na-
tomiast po występie kontynuowano 
to wieczorne spotkanie przy lampce 
szampana i muzyce. Wszystkie Pa-
nie były bardzo zadowolone. 

Oprac. Z. Krasa, Zdjęcie R. Pacan 

DZIEŃ KOBIET W KOSZALINIE
Natomiast koledzy z Zarządu Okręgowego i Koła SEiRP w Koszalinie zorganizowali swoim 

koleżankom uroczyste spotkanie. Panie obdarowano kwiatami, a przy kawie ze słodyczami pano-
wie sypali dowcipami jak z rękawa. Prawdziwą niespodzianką były tańce przy muzyce na żywo, 
które przeciągnęły się do późnego wieczoru. 

Po raz kolejny kol. Ania Smilgin zadbała o wspólne wyjście do teatru. Dzięki temu 75 osób 
z naszego stowarzyszenia obejrzało 27 kwietnia w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Kosza-
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linie niecodzienny dla tego teatru spektakl – bo kryminał – pt. „Intryga”. Wspólne wyjścia na 
przedstawienia są już naszą tradycją i na brak chętnych nie możemy narzekać.

 Z. Krasa 

ODSŁONIĘCIE TABLIC PAMIĄTKOWYCH
Od 12 lat Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Krakowie jest sygnatariuszem 

Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego, 
a jego członkowie biorą udział w imprezach okolicznościowych. 17 maja członkowie Prezydium 
Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie: Jan Fabiański i Piotr Styczyński, którzy są również 
członkami Prezydium Porozumienia, uczestniczyli na terenie 8. Bazy Lotnictwa Transportowego 
w Krakowie w odsłonięciu tablic upamiętniających lotników, którzy zginęli podczas wykony-
wania zadań służbowych. Wiązankę kwiatów w imieniu Porozumienia złożył prezes płk rez. pil. 
Czesław Kurczyna, Jan Fabiański i gen. Jerzy Wójcik. Uroczystości asystowała kompania hono-
rowa oraz poczty sztandarowe 8. BLTr i organizacji kombatanckich. 

 Piotr Styczyński
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VII SPOTKANIA WĘDKARSKIE
18 maja od wczesnych godzin rannych na łowisko koła PZW w Spytkowicach zjeżdżały się 

drużyny i zawodnicy zgłoszeni do zawodów w ramach „Spotkań Wędkarskich” o puchar prezesów 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Po-
licji IPA Region w Wadowicach. Idea spotkań wędkarskich zrodziła się przed siedmioma laty i ma 
na celu działanie na rzecz szeroko pojętej integracji środowisk, przede wszystkim związanych ze 
służbą w Policji i emeryckim ruchem policyjnym. Tegoroczne spotkanie honorowym patronatem 
objął Andrzej Czopek – prezes ZW SEiRP w Krakowie. 

W zawodach spławikowych wzięło udział 13 drużyn liczących 41 zawodników z powiatów: 
suskiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego, żywieckiego i wadowickiego oraz drużyna Zarządu 
Wojewódzkiego SEiRP i Koła SEiRP Centrum I w Krakowie. Gościnnie wystąpiła ekipa emery-
cko-policyjna ze Słowacji. W kategorii drużynowej zwyciężył zespół ZW SEiRP w Krakowie, 
drugie miejsce zajęli wędkarze z Koła SEiRP w Żywcu, a trzecie – z IPA Sucha Beskidzka. W ry-
walizacji indywidualnej najlepszym okazał się Rafał Kubarek z Koła KZEiR SW w Wadowicach, 
drugim –Wojciech Fluder z IPA Sucha Beskidzka, a trzecie miejsce podzielili członkowie SEiRP 
– Andrzej Jurga z ZW w Krakowie i Henryk Satława z Koła w Żywcu.

Nagrody: puchary, medale, dyplomy oraz drobne upominki, wręczali Andrzej Czopek i Janusz 
Janik – prezes Koła SEiRP w Wadowicach, który zaprosił uczestników na wędkowanie w przy-
szłym roku. Na wyróżnienie zasłużyli organizatorzy zawodów: Józef Żurek i Jerzy Byrski. 

 Piotr Styczyński, Janusz Janik

PIONIER SEiRP  20 LAT PÓŹNIEJ
Doniosły jubileusz 80-lecia urodzin świętował ostatnio płk w st. spocz. Stanisław Tatarczak, 

o czym pamiętali nie tylko przyjaciele i dawni koledzy ze służby, ale również przedstawiciele 
obecnych władz ZW SEiRP w Lublinie, bo jest on postacią nietuzinkową, szeroko znaną w śro-
dowisku i lubianą.

Na cześć Jubilata przygotowano specjalną uroczystość typu benefi s, w trakcie której prezes Za-
rządu Wojewódzkiego Tadeusz Miciuła przypomniał jego dokonania i zasługi dla lubelskiej organi-
zacji od początku jej istnienia. Była więc mowa o bogatej biografi i lubelskiego arcyseniora, byłego 
zastępcy komendanta wojewódzkiego MO w Białej Podlaskiej i emeryta od roku 1990, ale także 
i przede wszystkim o tym, że w tymże samym roku był on jednym ze współtwórców pionierskie-
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go ruchu tworzącego zręby SEiRP na Lubelszczyźnie. To 
właśnie on był współzałożycielem kół w Białej Podlaskiej 
i Radzyniu Podlaskim, które działają do dziś. Dodajmy, 
iż przez dwie kolejne kadencje płk Stanisław Tatarczak 
wchodził w skład ścisłego zarządu struktur wojewódzkich 
SEiRP.

Za swoją aktywność społeczną uhonorowany został 
wszystkimi odznaczeniami statutowymi stowarzyszenia, 
ale również może poszczycić się Ofi cerskim Krzyżem 
Zasługi Polonia Restituta. Dla dzisiejszych działaczy 
i członków SEiRP postać Jubilata to żywy symbol cią-
głości ruchu zrzeszającego kolejne pokolenia emerytów 
mundurowych, aczkolwiek nieuchronne zmiany postępu-
ją i młodsza generacja przejęła stery w stowarzyszeniu.

Dziękując za dowody pamięci i ciepłe słowa, które 
rozgrzewają serce, płk Stanisław Tatarczak zapewnił kolegów, że sił mu nie brakuje, a słuszny 
wiek, mówiąc kolokwialnie, to żadna przeszkoda, by dalej włączać się do działalności lubelskiej 
organizacji, która systematycznie zwiększa liczbę członków, a to dla niego z obecnej perspektywy 
najwyższa satysfakcja i radość.

 Waldemar Popławski

ZEBRANIE KOŁA W RADZYNIU PODLASKIM
W sali narad KPP w Radzyniu Podl. odbyło się zebranie tamtejszego koła SEiRP, podczas którego 

podsumowano bieżącą działalność oraz uroczyście wręczono legitymacje nowym członkom naszej organi-
zacji, która liczy obecnie 32 osoby, w tym dwie kobiety. W spotkaniu wzięli udział także zaproszeni goście: 
prezes ZW w Lublinie Tadeusz Miciuła oraz komendant powiatowy Policji mł. insp. Wiesław Słotwiński. 

Była ożywiona dyskusja o sprawach nurtujących nasze środowisko, m.in. na temat pochówku z ce-
remoniałem policyjnym, awansowaniem w stopniach, dopłat do kosztów leczenia, a także zaapelo-
wano o przekazywanie 1% podatku od dochodów na rzecz stowarzyszenia jako organizacji pożytku 
publicznego. W swoim wystąpieniu insp. Wiesław Słotwiński zadeklarował dalszą pomoc i współpracę 
z policyjnymi emerytami i rencistami skupionymi w radzyńskim kole, jak również obiecał im przydział 
do celów statutowych komputera, którego brak szczególnie dawał się we znaki na co dzień.

Na zakończenie spotkania wręczono 4 aktywistom odznaki „Za Wybitne Osiągnięcia dla SEiRP”, 
a dwom – odznaki „Za Zasługi dla SEiRP z Dyplomem”.

 Waldemar Popławski. Zdjęcie: Waldemar Szczęśniak
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POSIEDZENIE
ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO W ŁODZI

19 marca w auli KWP odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Łodzi. Uczestni-
czyli w nim wszyscy prezesi kół oraz przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. 

Pierwsza część poświęcona była ocenie nadesłanych sprawozdań z działalności kół w 2012 r., 
w ramach ogłoszonego przez Zarząd Główny konkursu na „Najaktywniejsze Koło”. Ocenę ośmiu 
organizacji terenowych, które wyraziły zgodę na udział w konkursie, przedstawił prezes ZW Zdzisław 
Pełka. Prezydium ZW po zapoznaniu się z materiałami konkursowymi zadecydowało jednogłośnie, że 
pierwsze miejsce zajęło koło w Skierniewicach, drugie – w Sieradzu, a trzecie – w Łasku. Sprawozda-
nie organizacji skierniewickiej wraz z opinią członków Prezydium ZW zostało skierowane do Zarządu 
Głównego, aby uczestniczyć w końcowym etapie konkursu.

W drugiej części prezes Zdzisław Pełka poinformował zebranych o działalności Zarządu Główne-
go i walce łódzkiej organizacji o utrzymanie funduszu socjalnego w dotychczasowej wysokości. Wice-
prezes ZW Edward Strzelecki dokonał oceny działalności ZW w 2012 r. na podstawie rocznych spra-
wozdań nadesłanych z szesnastu kół. Wskazał, że w ubiegłym roku o 30% wzrosła liczba osób, które 
brały udział w spotkaniach integracyjnych i korzystających z różnych form wypoczynku. Aktywność 
łódzkich działaczy owocuje pokaźnym, bo ponad 25% wzrostem liczby członków Stowarzyszenia 
w województwie. Nakreślił najpilniejsze zadania dla kół przed zbliżającą się kampanią sprawozdaw-
czo-wyborczą w naszej organizacji. Ocenę zakończył podziękowaniem wszystkim prezesom i człon-
kom zarządów za zaangażowanie się w pracę społeczną na rzecz środowiska emerytów policyjnych. 
Skarbnik ZW Maria Balsewicz przedstawiła sprawozdanie fi nansowe za 2012 r. oraz plan dochodów 
i wydatków na 2013 r. Przewodniczący WKR przedstawił informację o wynikach przeprowadzonych 
kontroli oraz omówił wypływające z nich wnioski. Odpis rocznego sprawozdania z działalności ZW 
w 2012 r. został przekazany do wiadomości komendantowi wojewódzkiemu Policji. 

Edward Strzelecki

ZG NSZZ Policjantów
ZG NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej

KKW NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej
ZKZZS „Florian”

STANOWISKO
FEDERACJI SŁUŻB MUNDUROWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Przedstawiciele organizacji związkowych szczebla wojewódzkiego Policji, Służby Więzien-
nej, Straży Pożarnej, Straży Granicznej na spotkaniu w dniu 29 kwietnia 2013 roku, mając na 
uwadze narastające zniecierpliwienie i niezadowolenie środowisk mundurowych wywołane pla-
nowanymi kolejnymi niekorzystnymi zmianami ustaw, oraz trwającą od miesięcy demagogiczną 
kampanią medialną zmierzającą do zdezawuowania zarówno charakteru służby, jak i pełniących 
ją funkcjonariuszy w oczach społeczeństwa, stwierdzają co następuje:

1. W związku z brakiem informacji z krajowych central związkowych służb mundurowych co 
do planowanych działań odnośnie do zamiaru wprowadzenia przez rząd niekorzystnych zmian 
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ustawowych tj. niepełnego wynagrodzenia z tytułu przebywania na zwolnieniu lekarskim, li-
kwidacji III grupy inwalidzkiej, reorganizacji komisji lekarskich oraz drastycznego obniżenia 
funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów, niedotrzymanie obietnicy Premiera RP prze-
kazanej listem do wszystkich funkcjonariuszy, że w obowiązujących przepisach emerytalnych 
nie będzie zmian, organizacje wojewódzkie Służb Mundurowych zdecydowały się wystąpić do 
macierzystych central związkowych o podjęcie zdecydowanych działań na szczeblu krajowym 
w celu przeciwstawieniu się przytoczonym zmianom ustawowym.

2. Na szczeblu wojewódzkim powołać komitet protestacyjny z zadaniem przygotowania planu dzia-
łań protestacyjnych na wypadek dalszego braku zdecydowanych działań przez centrale krajowe.

3. Rozpocząć akcję informacyjno-propagandową przedstawiającą rzeczywisty stan Służb Mundu-
rowych, polegający m. in. na wieloletnim niedo fi nansowaniu budżetu, świadomym utrzymy-
waniu wakatów, sukcesywnie pogarszającymi się warunkami służby, co powoduje negatywne 
skutki dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Organizacje Związkowe Służb Mundurowych Województwa Łódzkiego występując zarówno 
w imieniu szeregowych członków związku, jak i całego środowiska Służb Mundurowych, wzywają do 
zdecydowanych i skoordynowanych działań central związkowych Służb Mundurowych mających na 
celu zablokowanie wprowadzenia rozwiązań legislacyjnych zaproponowanych przez Rząd RP, a dys-
kryminujących służby mundurowe i ich funkcjonariuszy.

Do wiadomości:
– KZ EiR Służby Więziennej
– ZG ZEiR Straży Granicznej
– ZW ZEiR Pożarnictwa w Łodzi -ZWSEiR Policji
– KZ EiR Służby Więziennej
– ZG ZEiR Straży Granicznej

O DOBRYCH OBYCZAJACH W ŚRODOWISKU
ŁÓDZKICH ORGANIZACJI MUNDUROWYCH
Do dobrych obyczajów w środowisku łódzkich organizacji mundurowych wchodzących 

w skład FSSM RP wpisuje się udział ich prezesów zarządów wojewódzkich w kwietniowym 
Walnym Zebraniu Członków Koła im. gen. dyw. prof. dr. med. Bolesława Szareckiego Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego. 

Prezes Koła, kol. płk dr Czesław Marmura, otwierając zebranie złożył życzenia kolegom leka-
rzom z okazji ich świąt, a wiceprezydent FSSM RP płk SW Janusz Kwiecień dziękował i gratulo-
wał kolegom lekarzom, którzy stworzyli w Łodzi dla środowiska służb mundurowych namiastkę 
opieki zdrowotnej. 

Po wystąpieniu Janusza Kwietnia, kol. Czesław Marmura poprosił go i prezesów zarządów 
wojewódzkich: Ireneusza Mańkę, Zdzisława Pełkę, Antoniego Tarkowskiego o wręczenie „Pa-
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miątkowych Podziękowań – Plakietek” dla lekarzy 
„Białych Sobót”. Za wyróżnienia w imieniu wy-
różnionych lekarzy podziękował kol. płk dr med. 
Henryk Stróżyński.

Kolejnym punktem zebrania było wygłoszenie 
przez płka dra n. hum. Czesława Marmurę referatu 
nt. „Opieka zdrowotna weteranów służb munduro-
wych w cieniu nowej reformy Ministra Zdrowia”. 
Podjęte w tym referacie zagadnienia wzbudziły 
duże zainteresowanie uczestników. Problematyka 
zawarta w referacie będzie przedmiotem kolejnych 
publikacji autora.

Czesław Marmura. Zdjcia: Zdzisław Pacholarz

ŻYCZENIA DLA 92LATKI
Przedstawiciele Koła SEiRP w Zgierzu: prezes 

Stanisław Jatczak, Danuta Zdrojewska, Marianna 
Sarnecka i Wiesław Kondratowicz złożyli z okazji 
Dnia Kobiet wizytę nestorce Koła 92-letniej Pani 
Feliksie Papierskiej, składając na jej ręce wiązankę 
kwiatów wraz z serdecznymi życzeniami.

Wiesław Kondratowicz

SKIERNIEWICKI DZIEŃ KOBIET
Zarząd Koła w Skierniewicach tradycyjnie zorganizował uroczyste spotkanie z okazji Dnia 

Kobiet. Życzenia przybyłym Paniom złożył prezes ZW Zdzisław Pełka, prezes Zarządu Koła 
Edward Strzelecki oraz asystentka zaproszonej na spotkanie posłanki na Sejm Krystyny Ozgi. 
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Asystentka złożyła również na ręce sekretarz Koła Grażyny Tomasik symboliczny bukiet kwia-
tów. Uroczystość uświetnił występ grupy teatralnej z Klubu Seniora „ZACISZE”. Organizato-
rzy uroczystości – panowie z Zarządu Koła – przygotowali dla Pań przyjęcie „na słodko” wraz 
z lampką wina. Były też kwiaty, którymi obdarowano wszystkie Panie. Sympatyczna i miła atmo-
sfera spotkania będzie długo i mile wspominana. 

Edward Strzelecki. Zdjęcie: Józef Kowalski

WYCIECZKA KOŁA ZE SKIERNIEWIC
Lublin, Majdanek, Zamość, Kozłówka to kolejne etapy naszej wycieczki, na którą udaliśmy 

się w dniach 26 – 27 kwietnia. Zaczęliśmy od zwiedzania Lublina, gdzie podziwialiśmy Zamek, 
Stare Miasto i wnętrze archikatedry. Następnie odwiedziliśmy hitlerowski obóz koncentracyjny 
Majdanek. Obejrzeliśmy zachowane obiekty obozowe oraz wysłuchaliśmy historii powstania 
i funkcjonowania tej „fabryki śmierci”. Pod pomnikiem pamięci złożyliśmy wiązankę kwiatów. 

Wieczór i noc spędziliśmy w sympatycznym zajeździe „Barbara” w miejscowości Zakręt. 
Wieczorne spotkanie przy grillu przeciągnęło się do późnych godzin nocnych. Kolejny etap 
naszej wycieczki to Zamość. Przepiękna, kolorowa Starówka zrobiła na nas ogromne wrażenie. 
Szczególnie urzekł wszystkich budynek Ratusza. Na zakończenie odwiedziliśmy Kozłówkę, 
a w niej zespół pałacowo-parkowy rodziny Zamojskich. Wnętrza pałacowe, które zachowały 
autentyczny wystrój z przełomu XIX i XX wieku, zachwycają pięknem i bogactwem. Dodatko-
wą atrakcją tego miejsca jest Galeria Sztuki Socrealizmu. Wszystkie doznania duchowe uzupeł-
niła piękna w tych dniach pogoda.

Ryszard Zaborski. Zdjęcie: Sławomir Karda 
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POSIEDZENIE ZW W OLSZTYNIE
W sobotę 27 kwietnia Zarząd Wojewódzki SEiRP w Olsztynie spotkał się na pierwszym w tym roku 

posiedzeniu. Uczestniczyli w nim zaproszeni goście: prezes ZG Henryk Borowiński, rzecznik ZG Janusz 
Borowiński, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Olsztynie podinsp. Tomasz Stawarski 
oraz wiceprzewodniczący ZW NSZZ Policjantów w Olsztynie Henryk Kołecki. 

Zebrani przyjęli do aprobującej wiadomości sprawozdanie z działalności ZW za ubiegły rok 
oraz plan pracy na rok bieżący, który uwzględnił wyniki ankiety przeprowadzonej w kołach war-
mińsko-mazurskiej organizacji Stowarzyszenia. Prowadzący obrady prezes ZW Jerzy K. Kowale-
wicz zwrócił uwagę na dobre relacje z KWP i ze związkiem zawodowym policjantów. 

Dyskutanci w wypowiedziach krytykowali nadmierny biurokratyzm, który obciąża działaczy 
zbędną pracą. Naczelnik podinsp. T. Stawarski wyraził gotowość dalszej współpracy KWP ze sto-
warzyszeniem. Wiceprzewodniczący H. Kołecki poinformował o negatywnych skutkach projek-
towanej ustawy, która likwiduje III grupę inwalidzką, zmniejsza zarobki policjantom na zwolnie-
niu lekarskim, zabiera emerytom i rencistom połowę funduszu socjalnego. Walkę stowarzyszenia 
w obronie funduszu socjalnego zrelacjonował prezes H. Borowiński, który odznaczył aktywnych 
członków kół terenowych. Redaktor naczelny BI przedstawił argumenty za publikowaniem kon-
trowersyjnych treści w kwartalniku ZG oraz wysoko ocenił OBI. 

Szczegółowa informacja o posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie zostanie 
opublikowana w najbliższym, majowym wydaniu Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego.

Jerzy K. Kowalewicz

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
KOŁA W KRAPKOWICACH

Zebrania sprawozdawcze poszczególnych kół stowarzyszenia w naszym województwie do-
biegają końca. W Krapkowicach odbyło się 15 marca, a zaproszono nań: prezesa ZW w Opolu 
Henryka Szczotkę, wiceprezesa ZW i zarazem członka ZG Ryszarda Żaka oraz I zastępcę komen-
danta powiatowego nadkom. Jarosława Żaka. 

Sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności zarządu i plan pracy na rok bieżący przedstawił 
prezes Koła Ryszard Szajna, który podsumowując działalność w 2012 roku z satysfakcją stwier-
dził, iż liczba członków Stowarzyszenia wzrosła do 42. W trakcie dyskusji zebrani wyrazili niepo-
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kój o fundusz socjalny, który rządzący 
zamierzają nam zmniejszyć o połowę. 
Zaakceptowano utworzenie „Dnia We-
terana Policji”, ale w wątpliwość poda-
no jego datę. Podkreślono konieczność 
wspólnych obchodów Święta Policji 
i naszego Dnia Weterana przez całe 
środowisko policyjne. 

Walne zebranie zaakceptowało 
przedstawione sprawozdania oraz plan 
pracy na 2013 rok.

Ryszard Szajna, Zdjęcie: Ryszard Żak

WYCIECZKA EMERYTÓW Z BRZEGU
W weekend 13-14 kwietnia członkowie Koła nr 10 SEiRP w Brzegu wraz z rodzinami wybrali 

się na wycieczkę krajoznawczą po ziemi opolskiej. W pierwszym dniu zwiedziliśmy:
– Kamień Śląski znany z kultu św. Jacka, bł. Czesława i bł. Bronisławy;
– Górę św. Anny, gdzie znajduje się bazylika, zespół klasztorny, pomnik Czynu Powstańcze-

go i amfi teatr – główne miejsce uroczystości upamiętniające powstania śląskie;
– Zespół pałacowy w Mosznej.
Nazajutrz pojechaliśmy do Nysy, aby podziwiać jej zabytki, a wśród nich bazylikę pw. św. 

Jakuba Apostoła. W Paczkowie warto było zobaczyć Rynek i fragmenty średniowiecznych murów 
miejskich, a w Otmuchowie – jeden z najstarszych grodów kasztelańskich na Śląsku, otoczony 
w XIV wieku murami. 

Wycieczkę zorganizował prezes Koła Emilian Garbula oraz Czesław Czekaj, a poprowadził – 
przewodnik PTTK kol. Marian Stachuła.

Zbigniew Pasternak. Foto: Jan Głowacki
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DZIEŃ KOBIET W KALISZU
Tradycyjnie od 23 lat Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Kaliszu 

wspólnie z kierownictwem KMP organizuje 8 marca spotkanie z seniorkami Policji. Na tego-
roczne przybył także wiceprezes ZW w Poznaniu Ryszard Strugliński. Panie, które w naszym 
Stowarzyszeniu stanowią 1/3 stanu osobowego, powitał prezes Koła Zbigniew Gąsiorek i życzył 
Im dużo zdrowia i satysfakcji z działalności społecznej. Do życzeń przyłączył się komendant 
kaliskiej Policji mł. insp. Mirosław Ścisły, który szczególną troską darzy wszystkie seniorki. Ko-
leżanki otrzymały w dowód uznania kwiaty i życzenia zdrowia, 100 lat życia oraz pomyślności 
osobistej tak na łonie rodziny, jak i w stowarzyszeniu. Zebrani przy kawie i ciastku wspominali 
czas minionej służby. Najstarsza z pań Mirosława Musidlak otrzymała Honorową Odznakę „Za 
Zasługi dla SEiRP z Dyplomem” przyznaną przez Zarząd Główny.

Henryk Kubik 

OSIĄGNIĘCIA KALISKIEGO KOŁA
Walne zebranie otworzył prezes 

Zarządu Koła SEiRP Zbigniew Gą-
siorek, który przywitał zaproszonych 
gości: wiceprezydenta Kalisza Jacka 
Konopkę, zastępcę komendanta miej-
skiego mł. insp. Sławomira Dziupiń-
skiego, przewodniczącego kaliskie-
go koła Związku Żołnierzy Wojska 
Polskiego Jana Stasiełuka, prezesa 
kaliskiego koła Związku Emerytów 
i Rencistów Pożarnictwa Juliana Kale-
tę, prezesa kaliskiego Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Służby Wię-
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ziennej Krzysztofa Jackowskiego, wiceprezesa ZW SEiRP Ryszarda Struglińskiego, kierownika 
ZER Jadwigę Banasiak, pracownice sekcji socjalnej – Annę Będkowską, Halinę Wójcicką i Mał-
gorzatę Poczekałę. Następnie przedstawił ubiegłoroczne osiągnięcia Koła:

– zorganizowaliśmy spotkanie weteranów Policji – osiemdziesięciolatków, z władzami sa-
morządowymi oraz spotkaliśmy się z młodymi policjantami;

– naszym seniorkom urządziliśmy, jak co roku, Dzień Kobiet;
– braliśmy udział w pracach komisji socjalnej oraz prowadziliśmy działalność kulturalną ;
– wzięliśmy udział w zawodach strzeleckich oraz zorganizowaliśmy dwa pikniki integracyjne;
– założyliśmy kronikę Koła, którą na bieżąco aktualizujemy;
– nasi członkowie uczestniczą w życiu społeczno-kulturalnym powiatu: należą do LOK, 

PTTK, klubu Honorowych Dawców Krwi, są kuratorami sądowymi i ławnikami, zasiadają 
w samorządach, studiują na uniwersytecie III wieku, wystawiają obrazy i rękodzieła;

– nasze zamierzenia i osiągnięcia propagujemy na stronie internetowej oraz w Biuletynie 
Informacyjnym Zarządu Głównego, w gazecie lokalnej „Fakty Kaliskie” i na tablicy ogło-
szeniowej przy „Poliklinice”.

Prezes Koła podkreślił, że organizacja kaliska SEiRP, która liczy 167 członków, jest najliczniejszą 
w Wielkopolsce. Podziękował aktywowi: Iwonie Forysiak, Henrykowi Kubikowi, Karolowi Jerczako-
wi, Romanowi Wojciechowskiemu, B. Dybioch, kierownictwu KMP oraz pracownicom sekcji socjalnej. 

Plan pracy na bieżący rok przedstawił Ryszard Strugliński. Zapowiedział nie tylko kontynuowanie 
działań zeszłorocznych, ale również podjęcie nowych. Będziemy odwiedzać naszych seniorów w pode-
szłym wieku, by zaoferować im pomoc. Planujemy w czerwcu powołać na kaliskim terenie Federację 
Stowarzyszeń Służb Mundurowych, aby usankcjonować dotychczasową współpracę organizacji eme-
rytów Policji, Wojska Polskiego, Straży Pożarnej i Służby Więziennej. W lipcu będziemy obchodzić 
„Dzień Weterana” z udziałem najstarszych wiekiem emerytów, kierownictwa KMP, prezydenta Kali-
sza, starosty i posłów.

Zarówno sprawozdanie z działalności za 2012 r., jak i proponowany plan pracy na rok bieżący zo-
stały, po dyskusji, przez zebranie przyjęte.

Nasz artysta malarz Marian Ozdowski znów przekazał na licytację jeden ze swoich obrazów, a uzy-
skane środki zostaną przeznaczone na zaspokojenie bieżących potrzeb kaliskiego stowarzyszenia.

Następnie głos zabrał wiceprezydent Kalisza Jacek Konopka, który życzył wszystkim zdrowia i po-
myślności. Podkreślił, iż kaliskie stowarzyszenie jest aktywne w mieście. Wręczył ilustrowane albumy 
Kalisza: Iwonie Forysiak, Karolowi Jerczakowi i Henrykowi Kubikowi.

Prezes kaliskiego Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Jan Stasiełuk wręczył Zbigniewowi 
Gąsiorkowi Dyplom Uznania.

Prezes Gąsiorek życzył wszystkim koleżankom i kolegom dużo zdrowia, szczęścia i zadowolenia 
z przynależności do SEiRP.

Roman Wojciechowski

DOCENIONO ICH DZIAŁALNOŚĆ
Komendant Miejski Policji w Kaliszu mł. insp. Mirosław Ścisły spotkał się z zarządem kali-

skiego SEiRP. W spotkaniu uczestniczyli również: prezes ZR ZŻWP płk. rez. Ryszard Opaliński, 
płk. rez. Jan Stasiełuk, oraz wiceprezes ZW SEiRP Ryszard Strugliński.

Na wniosek prezesa kaliskiego SEiRP Zbigniewa Gąsiorka sześciu aktywistów i sympatyków 
służb mundurowych zostało wyróżnionych odznaczeniami. Mjr rez. dr n. med. Jan Andrzejak za ak-
tywną działalność społeczną w ratowaniu życia i zdrowia emerytów i rencistów służb mundurowych 
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otrzymał medal „Za zasługi dla Kombatantów RP”. Odznaczenia „XXX Lat Związku Żołnierzy 
Wojska Polskiego” otrzymali: mł. insp. Mirosław Ścisły za pomoc i wsparcie w organizacji życia 
emerytów i rencistów policyjnych, por. rez. Krzysztof Zagórski za opiekę zdrowotną nad seniorami 
służb mundurowych, podinsp. rez. Roman Wojciechowski – rzecznik prasowy naszego stowarzy-
szenia– za aktywną pracę na rzecz popularyzacji SEiRP w środkach masowego przekazu, kom. rez. 
Jerzy Jędraszczyk za działalność w zakresie popularyzacji ubezpieczeń emerytów i rencistów, plut. 
rez. Andrzej Koszak za aktywną pracę na rzecz organizowania wypoczynku seniorów.

Spotkanie przebiegało w atmosferze wspomnień z mienionych lat służby. Dyskutowano o włą-
czaniu „młodych” emerytów do działalności społecznej, o integracji środowiska emerytów służb 
mundurowych w naszym rejonie.

Roman Wojciechowski

NOWY WICEPREZES ZARZĄDU 
WOJEWÓDZKIEGO W RZESZOWIE

W związku z rezygnacją Bogusława Gajeckiego z członkostwa w Stowarzyszeniu Emery-
tów i Rencistów Policyjnych i z funkcji wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego tej organizacji, 
członkowie Prezydium ZW podziękowali Mu za całokształt pracy w czasie przynależności do 
stowarzyszenia.

W liście otwartym adresowanym do byłego wiceprezesa podkreślono Jego zasługi w założeniu 
strony internetowej i popularyzowania na jej łamach i w Biuletynie Informacyjnym naszej działalno-
ści. Jako godną uznania wymieniono inicjatywę opracowania okolicznościowego „Dyplomu Hono-
rowego” oraz wspaniałe udokumentowanie uroczystości z wręczenia sztandaru ZW SEiRP w Rze-
szowie. Członkowie Prezydium z uznaniem odnieśli się do udzielania informacji, porad prawnych 
i pomocy emerytom i rencistom w pisaniu odwołań do sądów na krzywdzące decyzje ZER MSW.

W pożegnalnym spotkaniu Wiktor Kowal, prezes ZW SEiRP w Rzeszowie, wręczył Bogusła-
wowi Gajeckiemu okolicznościowy upominek i wyraził nadzieję, że mimo rozstania się z naszym 
stowarzyszeniem, pozostanie z nami w koleżeńskich relacjach.

Uchwałą z 5 marca Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie powołało nowe-
go wiceprezesa – Andrzeja Sowę i powierzyło mu jednocześnie stanowisko rzecznika prasowego.

Andrzej Sowa

KORESPONDENCI NAPISALI



Biuletyn Informacyjny nr 2 (48) 2013

55

OKOLICZNOŚCIOWE
DYPLOMY UZNANIA W RZESZOWIE

23 kwietnia Prezydium Zarządu 
Wojewódzkiego SEiRP podzięko-
wało Bogusławowi Trzpitowi za do-
tychczasową pracę na rzecz rzeszow-
skiej organizacji. Kolega Bogusław 
od kilku lat jest administratorem 
naszej strony internetowej. Mamy 
nadzieję, że jak dotychczas, będzie 
się nią opiekował, a użytkownicy 
odwdzięczą się jeszcze częstszymi 
odwiedzinami. A zainteresowanie 
jest duże, o czym świadczy 14 tys. 
wejść na stronę. Dziś nadeszła chwi-
la, aby chociaż symbolicznie zrekompensować wysiłek kolegi, wręcza-
jąc mu okolicznościowy dyplom uznania. My ze swej strony życzymy 
mu wszystkiego najlepszego!

W tym samym dniu prezes ZW Wiktor Kowal wręczył okolicznoś-
ciowy dyplom uznania i wiązankę kwiatów Jadwidze Kupiszewskiej za 
prowadzenie Kroniki, która obecnie liczy dwa tomy, a trzeci jest w trakcie pisania. Koleżanka 
Jadwiga włożyła w nią serce i zdolności artystyczne. Jeszcze raz dziękujemy Jej za wkład pracy. 
Nad dalszym tworzeniem Kroniki czuwał będzie wiceprezes ZW Andrzej Sowa, który może li-
czyć na wsparcie i pomoc kol. Jadwigi.

Andrzej Sowa

DZIEŃ KOBIET W TARNOBRZEGU
Dzień Kobiet jest szczególną okazją, aby uroczyście podziękować w imieniu mężczyzn wszyst-

kim Paniom za to, że czynią świat piękniejszym i lepszym. Te słowa prezes tarnobrzeskiego Za-
rządu Koła Stanisław Czachurski skierował do członkiń stowarzyszenia zaproszonych na kobiece 
świętowanie. Życzył Paniom wytrwa-
łości w osiąganiu celów, spełnienia 
marzeń, długiej, szczęśliwej przy-
szłości. Z upoważnienia komendanta 
tarnobrzeskiej Policji i związkowców 
życzenia złożył asp. sztab. Henryk 
Madej. Kameralna atmosfera spot-
kania przy kawie i ciastku sprzyjała 
ożywionej wymianie poglądów. Po-
dziękowanie organizatorom złożyła 
kol. Alicja Kargul. 

Bronisław Zimny 
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UPAMIĘTNIENIE
POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY I MILICJANTÓW

6 kwietnia członkowie Koła SEiRP z Rzeszowa zorganizowali wyjazd w Bieszczady, aby upa-
miętnić poległych w latach 1944-1947 żołnierzy i milicjantów. Wspólnie z weteranami wojsko-
wymi i innymi działaczami naszego regionu odwiedzili pomniki w Bystrem, Jabłonkach, Cisnej 
i cmentarz wojskowy w Baligrodzie.

Pod pomnikiem zamordowanych milicjantów w Cisnej głos zabrał wiceprezes Zarządu Wo-
jewódzkiego SEiRP w Rzeszowie Andrzej Sowa. W swoim wystąpieniu nawiązał do wyjątkowo 
dramatycznych kart naszej najnowszej historii i w skrócie przypomniał wydarzenia sprzed 68 lat, 
które miały miejsce w Cisnej. Wyraził pragnienie, aby to zło, jakie miało miejsce w przeszłości, ni-
gdy więcej się nie powtórzyło. Wieniec z biało-czerwonych kwiatów złożyła delegacja Koła SEiRP 
w Rzeszowie: Bożena Szubart – I wiceprezes, a towarzyszyli jej Jan Ożóg – sekretarz i Andrzej Sowa 
– wiceprezes ZW. Symboliczne świece zapalili u stóp pomnika Jadwiga Michalczyk– prezes Zarządu 
Koła SEiRP w Rzeszowie, Mieczysław Czerwonka – wiceprezes zarządu tego koła, koleżanki i kole-
dzy ze Stowarzyszenia, a także członkowie innych delegacji, w tym byłych żołnierzy WP. 

W drodze powrotnej uczestnicy zatrzymali się na krótki odpoczynek i zjedzenie posiłku przy tra-
dycyjnym już ognisku w zajeździe w Nosiółkach. Zajazd sąsiaduje z Muzeum Przyrodniczo-Łowie-
ckim „Knieja”, którego zwiedzanie zostało nam gratisowo udostępnione. Można w nim było obejrzeć 
zwierzynę żyjącą w Bieszczadach, narzędzia, którymi posługiwali się do niedawna nasi dziadkowie, 
okazałe trofea łowieckie, wyroby rzemieślnicze i zabytkowe przedmioty. Miłym zaskoczeniem było 
przywitanie nas przez ubranego w strój kominiarza, harmonistę, który umilał spędzony tam czas 
piękną muzyką i śpiewem. W śpiewie pomagali mu również uczestnicy naszej wycieczki. W spotka-
niu wzięła również udział wójt Agata Pomykała, która w ubiegłym roku była również obecna przy 
pomniku na ofi cjalnej uroczystości.

Z żalem opuszczaliśmy ten piękny zakątek naszego regionu, przepełniony ciszą, spokojem, a nade 
wszystko, cudownymi widokami. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku frekwencja uczestników 
znacznie wzrośnie i zamiast dwóch autokarów, pojedzie ich kilka. Bo obowiązkiem żyjących jest 
pamiętać o ofi arach tamtych lat i czcić miejsca ich tragedii i pochówku, do czego gorąco zachęcamy.

Andrzej Sowa
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WALNE ZEBRANIE KOŁA W JAŚLE
11 kwietnia w budynku Ko-

mendy Powiatowej Policji odbyło 
się walne zebranie Koła SEiRP 
w Jaśle. Otworzył je wiceprezes 
Zarządu Koła Jan Łazowski. Powi-
tał wyjątkowo liczne grono człon-
ków, gdyż frekwencja wyniosła 
prawie 75%, oraz przybyłych go-
ści, w tym prezesa Wiktora Kowa-
la i wiceprezesa Andrzeja Sowę 
z Zarządu Wojewódzkiego w Rze-
szowie. Na zebraniu byli także 
obecni: komendant powiatowy mł. 
insp. Andrzej Wędrychowicz, wójt gminy Jasło Stanisław Pankiewicz, przewodniczący Rady Gminy 
w Jaśle Józef Dziedzic, prezes Powiatowego Związku Kombatantów Stefan Brudz, przewodniczący 
Rady Gminy w Krempnej Czesław Skocz, prezes IPA Region Jasło Bogusław Łach, przewodniczący 
Powiatowego Związku Numizmatyków Janusz Burbelka.

Następnie głos zabrał prezes Zarządu Koła Antoni Barzyk. Przedstawił sprawozdanie z ubiegło-
rocznej działalności, nakreślił plany na rok bieżący, poinformował o nowych uregulowaniach prawnych 
i omówił bieżące sprawy. Podkreślił, że piorytetem organizacji będzie pomoc osobom w trudnej sytu-
acji materialnej i zdrowotnej.

Członek Komisji Rewizyjnej Antoni Cetnar złożył obszerne sprawozdanie z jej działalności. Wyni-
kało z niego, że zarząd pracował dobrze, brak było jakichkolwiek skarg na jego działalność. Przez ostat-
ni rok odbył 19 posiedzeń, na których podejmował uchwały, rozpatrywał sprawy bieżące i rozwiązywał 
problemy nie tylko członków koła, ale wszystkich emerytów i rencistów, którzy się do niego zwrócili. 
Dotychczasowy przewodniczący tej Komisji Karol Wiertak złożył dymisję, motywując ją względami 
osobistymi. Z tej racji obecni na zebraniu członkowie uzupełnili jej skład o Kazimierza Korczykow-
skiego. Komisja wybrała nowego przewodniczącego, którym został Antoni Cetnar. 

Po sprawozdaniach przyjęto uchwały, w tym o skreśleniu czterech członków Koła; trzech z nich nie 
opłacało składek, a Jan Czernicki zmarł w wieku 91 lat. Minutą ciszy uczczono jego pamięć. W okresie 
sprawozdawczym przyjęto 2 nowych członków i aktualnie Koło liczy 62 osoby. Szkoda tylko, że jest 
wśród nich tylko jedna kobieta.

W wystąpieniach wskazywano na dobrą współpracę z miejscowymi stowarzyszeniami i zwiazka-
mi, szczególnie ze ZT NSZZ Policjantów. Zabierając głos w dyskusji, prezes ZW SEiRP w Rzeszowie 
Wiktor Kowal wysoko ocenił pracę Zarządu. Omówił bieżące sprawy i przedstawił wytyczne Zarządu 
Głównego na najbliższy rok. Poruszył problem ubezpieczeń grupowych i przekazywania 1% podatku 
na nasze stowarzyszenie. Podziękował za dotychczasową pracę zarządowi koła i życzył wszelkiej po-
myślności wszystkim jego członkom. Z planami inwestycyjnymi dotyczącymi budowy nowej komen-
dy zapoznał zebranych mł. insp. Andrzej Wędrychowicz, a na zakończenie swego wystąpienia złożył 
życzenia wszystkim członkom koła. Dzięki jego przychylności zarząd ma gdzie pracować, przyjmować 
interesantów, a jego członkowie mają miejsce do spotkań i walnych zebrań w godnych warunkach. 
Komendant nie tylko użycza pomieszczeń, ale wspiera stowarzyszenie w jego działalności, uczestniczy 
w walnych zebraniach i jest czuły na problemy emerytów i rencistów policyjnych, za co serdecznie mu 
dziękujemy.

Andrzej Sowa
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NOWE KOŁO NA PODKARPACIU
Koło SEiRP w Ustrzykach Dolnych 

swoją działalność rozpoczęło 5 lutego 
2013 r. Początkowo liczyło 18 człon-
ków, a po dwóch miesiącach działalno-
ści ich liczba wzrosła do 26. Obserwując 
zaangażowanie działaczy sądzimy, że 
wkrótce będą stanowić wzór do naśla-
dowania, czego im serdecznie życzymy. 
Dużym wsparciem dla koła jest komen-
dant powiatowy Policji w Ustrzykach 
Dolnych podinsp. Aleksander Lubas, który przybył na zebranie założycielskie. Wzorem swojego prze-
łożonego jest otwarty na nasze środowisko i to za jego zgodą zostały udostępnione dwa pomieszczenia 
w budynku komendy, które stwarzają warunki do pracy stowarzyszeniu, za co z głębi serca dziękujemy. 

9 kwietnia odbyło się drugie walne zebranie członków koła, na które zaproszono prezesa Zarządu 
Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie Wiktora Kowala i jego zastępcę Andrzeja Sowę.

W części roboczej przyjęto plan pracy na 2013 r. oraz podjęto uchwałę o podwyższeniu składki do 
kwoty 120 zł rocznie, co jest ewenementem w naszym województwie. Członkowie uznali, że obciąże-
nie w skali miesiąca kwotą 10 zł nie stanowi zagrożenia dla ich budżetu domowego, a nowo powstałe-
mu kołu odpowiednie środki pieniężne są niezbędne do właściwego funkcjonowania.

Na zebraniu głos zabrali przybyli goście. Prezes Wiktor Kowal pochwalił pracę koła i wskazał, 
na co należy zwrócić uwagę w dalszej jego działalności. Prosił, aby członkowie przekonywali innych 
emerytów i rencistów do wstępowania w nasze szeregi. Liczniejsza grupa ludzi będzie mogła prężniej 
i aktywniej działać na rzecz naszego środowiska. Zaapelował, by pamiętać o przekazaniu 1% podatku 
na SEiRP. Wszyscy obecni na zebraniu złożyli podpisy jako formę protestu przeciwko projektowi usta-
wy o obniżeniu o połowę corocznego odpisu na fundusz socjalny. 

Po przedłożeniu wniosków i dyskusji o problemach związanych z naszą działalnością, których 
w nowym kole nie brakuje, prowadzący zakończył zebranie, zapraszając na smaczny poczęstunek, 
którego atrakcją okazał się tradycyjny, własnoręcznie wypieczony przez członka tego koła Romana 
Glapiaka tzw. chleb Flika.

Andrzej Sowa

DZIEŃ KOBIET W GOLENIOWIE
12 marca odbyła się uroczystość z okazji 

Dnia Kobiet, w której uczestniczyło około 50 
osób. Panie otrzymały prezenty, którymi były bo-
gate kosmetyki, a nasze członkinie upiekły prze-
pyszne ciasta. Przy kawie i herbacie spędziliśmy 
miło czas na wspomnieniach. Pożegnaliśmy na-
szą wieloletnią członkinię Jasię Szalimow, która 
odeszła do koła w Szczecinie.

Zofi a Michalewicz
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DZIEŃ KOBIET W MYŚLIBORZU
9 marca w gościnnych progach restauracji 

„Myśliborzanka” Koło Nr 10 SEiRP w Myślibo-
rzu zorganizowało spotkanie z okazji Dnia Kobiet, 
w którym uczestniczyła członkini ZW w Szcze-
cinie kol. Janina Szalimow. Prezes Tadeusz Dą-
browski powitał wszystkich, szczególnie przybyłe 
Panie, którym złożył serdeczne życzenia z okazji 
Ich święta, a następnie każdą obdarował piękną 
różą. Spotkanie w miłej atmosferze trwało do sa-
mego wieczoru.

Tadeusz Dąbrowski

DZIEŃ KOBIET
W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

9 marca Zarząd Koła nr 13 SEiRP w Stargardzie Szczecińskim zorganizował spotkanie z oka-
zji Dnia Kobiet. Zaproszone Panie przywitał i złożył serdeczne życzenia prezes Koła Edward Sta-
wiński. W spotkaniu uczestniczył I zastępca komendanta powiatowego Policji mł. insp. Sławomir 
Hancewicz wraz z żoną. Paniom odśpiewano „Sto lat” i wzniesiono toast lampką szampana.

Zdzisław Kasendra 

WALNE ZEBRANIE
KOŁA W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

Koło nr 13 SEiRP w Stargardzie Szczecińskim odbyło coroczne walne zebranie sprawozdaw-
cze, na które prezes Edward Stawiński zaprosił: komendanta powiatowego insp. Zenona Atra-
sa, sekretarza miasta Marka Kisię, wiceprezesa ZW SEiRP Henryka Karcza, przewodniczącego 
WKR SEiRP Tadeusza Malinowskiego, przewodniczącego Zarządu NSZZ Policjantów w Star-
gardzie Szczecińskim Jana Podolaka.
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Na zebraniu przedstawiono: spra-
wozdanie fi nansowe za ubiegły rok 
i projekt preliminarza na rok bieżą-
cy, realizację przedsięwzięć kultu-
ralnych i turystyczno-integracyjnych 
w 2012 roku, funkcjonowanie fun-
duszu socjalnego i zasady ceremo-
nii pogrzebowej. Zebrani z uwagą 
wysłuchali przedstawionych spra-
wozdań, a podczas dyskusji doty-
czących spraw socjalnych i organizacyjnych z aprobatą przyjęli zawarte w nich informacje oraz 
propozycje na aktualny rok.

Zdzisław Kasendra

SPOTKANIE W NOWOGARDZIE
7 marca w Kole Nr 11 w Nowogardzie od-

było się coroczne spotkanie członków Stowarzy-
szenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, które 
rozpoczął prezes Koła Józef Pawlak. Na spotka-
niu poruszano sprawy związane z działalnością 
koła. Nielicznym Paniom przybyłym na spotka-
nie w przededniu Dnia Kobiet wręczono sym-
boliczny kwiatek, podkreślając, że panowie nas 
zauważają i doceniają nie tylko z okazji takiego 
święta. Podczas spotkania panowała koleżeńska 
atmosfera. Wspominkom nie było końca! 

Janina Szalimow

POSIEDZENIE ZARZĄDU OKRĘGOWEGO 
W ZIELONEJ GÓRZE

26 marca odbyło się posiedzenie sprawozdawcze Zarządu Okręgowego SEiRP, na które przybył 
prezes Zarządu Głównego Henryk Borowiński. Zgodnie z porządkiem dziennym, obrady otworzył 
prezes ZO Jan Papis, który po powitaniu złożył obszerne sprawozdanie z działalności Prezydium 
i Zarządu za rok 2012. Następnie przystąpiono do składania sprawozdań statystyczno-fi nansowych 
i Komisji Rewizyjnej. Zarząd Okrę-
gowy w głosowaniu zatwierdził 
uchwały Prezydium, które zreferował 
I wiceprezes Eugeniusz Czerwiński.

Po przerwie rozpoczęła się dys-
kusja, w której głos zabierali kolej-
no: Anna Brożek, Roman Pakuła, 
Henryk Borowiński, Jan Papis, Jerzy 
Pawlak, Barbara Milej i inni. W dys-
kusji poruszano sprawy związane 
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m.in. z przekazywaniem 1% z odpisów PIT na rzecz naszego stowarzyszenia, o zasadach funk-
cjonowania ubezpieczeń PZU Życie „Emeryt 2009”, o wejściu w życie nowych zasad podziału 
środków z funduszu socjalnego KWP. Zebranie przegłosowało kilka uchwał.

Na zakończenie obaj prezesi podziękowali działaczom za pracę społeczną oraz złożyli najlepsze 
życzenia wielkanocne uczestnikom, a za ich pośrednictwem wszystkim członkom i ich rodzinom.

 Zbigniew Kobryń 

KRYMINALNI
W województwie lubuskim tradycją stał się zlot integracyjny w Niesulicach emerytów i renci-

stów oraz czynnych policjantów z pionów kryminalnych Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp. Wśród 44 
weteranów służby kryminalnej znalazły się 3 panie. Spotkania te zainicjowane zostały w 1998 roku, 
a tegoroczny jest szesnastym. W ostatnim spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście: wice-
prezes ZG SEiRP Jan Papis, byli komendanci miejscy i obecnie pracujący średni aktyw kierowniczy 
wydziałów kryminalnych.

Prężnie działający w Kole nr 2 SEiRP w Zielonej Górze kol. Henryk Gromek na przywitanie 
ułożył i zadedykował wszystkim przybyłym swój wiersz. 

Imprezę zorganizował Eugeniusz Czerwiński z Zielonej Góry, a pomagali mu: Henryk Stanisław-
ski i Krzysztof Garbowski z Gorzowa Wlkp. oraz Zdzisława Musiałek z Zielonej Góry. Zabawa była 
przednia, wspólne śpiewy i rozmowy do białego rana. Do zobaczenia za rok na siedemnastym!

 Zbigniew Kobryń

MAJÓWKA
19 maja członkowie Koła nr 1 w Zielonej Górze i kół ościennych SEiRP wyruszyli na jednodnio-

wą wycieczkę w okolice Łużyc w Brandenburgii. Uczestnicy popłynęli wieloosobowymi łodziami 
po kanałach rzeki Szprewy i zwiedzili zabytkowy skansen, a w nim stare zagrody wiejskie i dawne 
stroje świąteczne Łużyczan. Była to niezapomniana majówka, którą pragniemy powtórzyć za rok.

 Zbigniew Kobryń. Zdjęcie: Janina Kowalaszek

KORESPONDENCI NAPISALI
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Warszawa 04.04.2013

G Ł O S E M E R Y T A
Z zainteresowaniem i jednocześnie uznaniem zapoznałem się z tekstem uwag emeryta zamieszczo-

nym w marcowym numerze Biuletynu Informacyjnego. Można przypuszczać, że inicjatywa pomysłu 
wzięła się z doświadczeń mediów powszechnie stosowanych w badaniu opinii społecznej.

Korzystając więc z tej możliwości pozwalam sobie zapytać „kogo trzeba”, czy w związku z pla-
nowanym kolejnym zjazdem Stowarzyszenia, rozpoczęły się już odpowiednie przygotowania do tak 
ważnego wydarzenia. Oczekuje się, że zjazd będzie miał charakter przełomowy. Aby tak się stało, musi 
być poprzedzony szeroką dyskusją wszystkich członków i władz Stowarzyszenia na temat celów i za-
dań w nowych warunkach społecznych, materialnych i zdrowotnych. Wydaje się też, że zjazd powinien 
mieć charakter konstruktywny. Na bazie rozliczeniowej dyskusji i formułowania wniosków członków 
Stowarzyszenia należy dokonać wyboru władz nie tylko dyskutujących, ale przed wszystkim aktywnie 
pracujących. Zjazd powinien też określić kryteria wyboru kandydatów do władz wszystkich szczebli.

Z poważaniem
Emeryt Policyjny

(Nazwisko znane redakcji)

Twarze prawdy

Prawdy ubierane są w zdania
i ukrywane wśród frazesów, 
bo prawdy mają skrojone ubrania
na miarę czyichś interesów.

Niektóre prawdy dlatego tak zawile
są tłumaczone, bez sukcesów, 
jakby prawd tych było tyle, 
co różnych interesów.

Zdementować się tego nie da,
potwierdza to wszak praktyka,
że prawda często ma
twarz jakiegoś polityka.

Nadaje prawdom różne twarze,
a słuchających ma za błędne owce
niejeden łgarz nad łgarze
i ludzi chce sprowadzać na manowce.

Przyglądajmy się więc maskom twarzy
pod którymi fałsz się ukrywa
i zawczasu demaskujmy łgarzy,
wtedy żaden nas nie wykiwa.

Pochwała milczenia

Życie się w słowa obleka
i bywają w nim chwile
trudne dla niejednego człowieka,
wtedy słowa są jak wentyle.

Są też takie momenty,
gdy słowo, jak łańcuch zaklęty,
zniewala i bezwładnością oplata
albo jak kamień ciężarem przygniata.

Smuci, sprawia ból, rani,
jak pocisk działa, więźnie w krtani.
Bo choć słowa są treści sługami
nie zawsze biegną tymi tropami.

Nie każde posłuszne intencji autora.
Nieraz naiwne jak obraz Nikifora,
nie zawsze znaczy, co znaczyć ma,
czy słowo zawsze na coś się zda.

By, więc słowa, jak stwory
nie wychodziły poza rozumu rygory,
miejmy dla tych zrozumienie,
u których słowa zastępuje milczenie.

WIERSZE KAZIMIERZA OTŁOWSKIEGO
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63ODESZLI Z NASZYCH SZEREGÓW

MARIA NIEDŹWIECKA
/19512013 /

W sobotę 6 kwietnia ze smutkiem pożegnaliśmy naszą koleżankę Ma-
rię Niedźwiecką – asp. sztab. w stanie spoczynku. Uroczystości pogrzebo-
we w asyście kompanii honorowej i pocztu ze sztandarem Komendy Woje-
wódzkiej Policji odbyły się na cmentarzu komunalnym w Gorzowie Wlkp. 

Ż E G N A J M A R I O
 
Kilka słów o Marii, która odeszła,
W kwiecie wieku swojego.
Jak „jasny piorun” smutna wieść nadeszła
I zmroziła Jej kolegów.
 
Troszeczkę o drodze życia Marysi,
Wczesną Jej młodość pominę,
Bez dokładności, bo w żalu to piszę,
W żalu  za Naszą Dziewczyną.
 
Szkołę średnią w Sulechowie kończyła,
Liceum Nauczycielskie.
W powszechnej /w tym mieście/ dzieci uczyła.
Lata Jej „sielskie – anielskie”.
 
Za rodzicami przeniosła się do Żar,
Podjęła pracę w milicji.
Kradzież, zabójstwo, gwałt, rozbój i pożar,
Prozą kryminalnej misji.
 
No i nadeszła reorganizacja -
Rok siedemdziesiąty piąty.
Wybrała dla się kierunek północny,
„Wymiatać” gorzowskie kąty.
 
Najpierw w Izbie Dziecka z trudną młodzieżą,
Kolejno: w dochodzeniówce.
Nastały związki, policjant Jej wierzył,
Została szefem – związkowcem.
 
Miast odpoczywać na emeryturze,
Społecznie się angażuje.
Działa w stowarzyszeniowej strukturze,
Gdzie SEiRP-em zawiaduje.
 
Czuła na niedolę i krzywdy ludzkie,
Pomocy nie odmówiła.
Wiedziała, że podział ma loty krótkie.
Za integrowaniem była.

Dla integracji, w zjazdy policyjne,
Osobiście się włączała.
Atmosferę koleżeńską, rodzinną,
Faktycznie pielęgnowała.
 
Charakter, dusza Wielkiego Człowieka,
Taką Ją zapamiętamy.
Serdeczna, miła nasza lubuszanka,
Żal, że zostaliśmy sami.
 
Opowiadała o Tomku, wnuczętach,
Z rozradowaniem, z uśmiechem.
Kres dramatyczny, jakże niepojęty:
Zdradliwa nocna kostucha.
 
Sześć krzyży dźwigała, ostatni „pański”,
Walkę toczyła z chorobą.
Gdy, jak się zdało, pokonała draństwo,
Musi, tak młodo, do grobu.
 
Kilka dni temu z Marią rozmawiałem,
Cieszyły Ją Niesulice.
Odeszła, Jej Bliscy w bólu zostali,
W żalu Lubuska Policja.
 
Hołd Ci Marysiu za dobroć, za serce,
My policjanci składamy.
Tu nad Twym grobem w żałobnej podzięce,
Mogiłę łzami zraszamy.
 
Jeżeli gdzieś tam, gdzie Marysiu trafi sz,
Sprawiedliwość będzie jakaś,
Zasługi Twoje docenić potrafi .
I tak chcę sobie popłakać.
 

kwiecień 2013
Za koleżanki i kolegów,
czynnych i wysłużonych

HG Leśniczy
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BRONISŁAW SOBCZYK
2 kwietnia zmarł po krótkiej chorobie ppłk w st. spocz. Bronisław 

Sobczyk, przeżywszy 88 lat. Już jako nastolatek został zmuszony przez 
hitlerowskie władze okupacyjne do niewolniczej pracy. W tym czasie 
związał się z ruchem oporu. Po wyzwoleniu, w marcu 1945 r. został 
słuchaczem Ofi cerskiej Szkoły Piechoty w Lublinie, a po jej ukończe-
niu pełnił służbę w VII Zapasowym Pułku Piechoty. W 1947 r., wstąpił 
w szeregi Milicji Obywatelskiej. Pracował w Rzeszowie i Tarnobrzegu, wypełniając różne obo-
wiązki na kierowniczych stanowiskach. Na emeryturę odszedł z funkcji zastępcy naczelnika 
Wydziału Ruchu Drogowego WUSW w Tarnobrzegu. 

Był aktywnym działaczem społecznym. Współtworzył od podstaw w ówczesnym woje-
wództwie tarnobrzeskim struktury Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Resortu Spraw We-
wnętrznych RP. Zaangażował się w ruch kombatancki. W 196l r. wstąpił do Związku Bojow-
ników o Wolność i Demokrację. Przez wiele lat był we władzach tego związku, pozostając na 
stanowisku prezesa zarządu koła powiatowego aż do swej śmierci. 

Cechowało Go ogromne poczucie odpowiedzialności za czyny i słowa. Jako były żołnierz, 
milicjant i działacz społeczny przeciwstawiał się konsekwentnie zniekształceniom historycz-
nym. Odwoływał się do rozważań historyka Pawła Jasienicy o wojnie domowej, cytując: „Każ-
dy człowiek ma prawo rozpatrywania historii w świetle doświadczeń tej epoki, w której jemu 
samemu przyszło żyć.”

Za swoją wieloletnią pracę zawodową, za aktywną działalność społeczną w wielu wymia-
rach, był nagradzany i honorowany między innymi: Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Ofi cer-
skim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Grunwaldu, Za Zasługi dla Obronności Kraju.

W pamięci tych, którzy Go znali, pozostanie jako człowiek zawsze pogodny, przyjacielski, 
gotowy podać pomocną dłoń innym.

Cześć Jego Pamięci! 
Grono Przyjaciół 

Zarząd Koła SEiRP w Tarnobrzegu

ODESZLI Z NASZYCH SZEREGÓW

Stanisław ŁASZCZYŃSKI
1929  2013

14 maja zmarł major w st. spocz. Stanisław Łaszczyński. Służbę roz-
począł w 1959 roku, a po 35 latach odszedł ze stanowiska naczelnika 
Wydziału Prewencji KRP w Ostrowi Mazowieckiej. Na emeryturze włą-
czył się w prace na rzecz Koła SEiRP w Ostrowi Mazowieckiej, którego 
był założycielem i przez 4 kadencje prezesem. Uhonorowany przez zjazd tytułem „Honoro-
wy Prezes Koła”. Ujmował spokojem, bezpośredniością, opanowaniem w sytuacjach krytycz-
nych. Problemy starał się rozwiązywać bez konfl iktów, poprzez taktowne, szczere rozmowy. 
Na wieczny odpoczynek odprowadziło go grono działaczy na czele z prezesem Mazowieckiego 
Zarządu Wojewódzkiego, przyjaciele, koledzy, rodzina i sąsiedzi. 

Cześć Jego Pamięci



SERDECZNIE ZAPRASZAMY NAD MORZE
Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny ARKA Stefan Kwiatkowski,

ul. Bałtycka 103, 76-107 Jarosławiec
tel./fax 59 8108118, 59 8109540, kom. 509 316 608, 509 316 607

www. arka.jaroslawiec.pl, www.jaroslawiec.com/arka
e-mail: owk.arka@wp.pl

Ośrodek posiada wpisy do rejestru ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych: 
OD/32/0001/13 ważny do 30.03.2016, OR/32/0012/13 ważny do 26.06.2016

Turnusy 14-dniowe

W cenie turnusu 14-dniowego zapewniamy: zakwaterowanie w pokojach 2-3-osobowych 
z pełnym węzłem sanitarnym, TV, czajnik bezprzewodowy; wyżywienie – 3 posiłki dzien-
nie - śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego, obiady porcjowane, obsługa kelner-
ska. 40 zabiegów rehabilitacyjnych zgodnie z zaleceniami lekarza na podstawie informacji 
o stanie zdrowia. Całodobowa opieka pielęgniarki; wieczorki taneczne, karaoke, 2 ogniska 
z grillowaniem i muzyką, biesiada turnusowa z poczęstunkiem, spotkania integracyjne, 
pogadanki, wspólne spacery, wycieczki piesze po okolicy, wycieczki rowerowe, marsze 
Nordic Walking, świat dziecka, turnieje sportowe, warsztaty terapii zajęciowej (plastycz-
ne, psychoterapeutyczne i komputerowe), drzewoterapia,  jodowanie z gimnastyką odde-
chową na plaży, zajęcia programowe w terenie.
Opłata miejscowa zgodnie z cennikiem UG Postomino 2,15 zł od osoby za dzień.

TERMIN TURNUSU Standard podstawowy
Cena za osobę 14 dni

Standard hotelowy
Cena za osobę 14 dni

06.07 - 19.07.2013 1600 1900
20.07 - 02.08.2013 1600 1900
03.08 - 16.08.2013 1600 1900
17.08 - 30.08.2013 1500 1800
31.08 - 13.09.2013 1400 1700
14.09 - 27.09.2013 1300 1600
28.09 - 11.10.2013 1200 1500
12.10 - 25.10.2013 1200 1500

Turnusy 7-dniowe
06.07 - 12.07.2013 900 1100
13.07 - 19.07.2013 900 1100
20.07 - 26.07.2013 900 1100
27.07 - 02.08.2013 900 1100
03.08 - 09.08.2013 900 1100
10.08 - 16.08.2013 900 1100
17.08 - 23.08.2013 800 1000
24.08 - 30.08.2013 800 1000
28.09 - 04.10.2013 700 900



EMIL WYGODA – insp. w st. spocz., licencjonowany przewodnik tatrzański, pilot wycieczek, 
członek naszego Stowarzyszenia, od ponad 20 lat prowadzi wycieczki turystyczne po szlakach Tatr 
polskich, słowackich i Pienin. Przybliża turystom uroki krajobrazu górskiego, piękna przyrody, 
ciekawe zakątki Podhala, Spiszu, Orawy, Liptowa oraz zabytki sztuki i kulturę tego regionu. Stara 
się w sposób profesjonalny zainteresować uczestników wycieczek z naszego środowiska, dzieci, 
młodzież i turystów indywidualnych  aktywnym spędzaniem czasu wolnego oraz wypoczynkiem.
www.emilprzewodnik.republika.pl




