
Informacja z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Koła  

SEiRP w Kielcach 

 

W dniu 1 marca 2018 roku podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-

Wyborczego Członków Koła SEiRP w Kielcach wybrano Zarząd Koła  

w składzie: 

 

Prezes   - Zenon Kopyciński 

Wiceprezes   - Tadeusz Krępczyński 

Wiceprezes   - Andrzej Rupniewski 

Sekretarz   - Stanisław Mańko    -   rzecznik prasowy Koła 

Skarbnik   - Barbara Bąbel 

Członek   - Adam Bartosiewicz 

Członek   - Maria Kieza 

Członek   - Andrzej Płaszczyński 

 

Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: 

 

Marian Żyła   - przewodniczący 

Eugeniusz Obarski - v-ce przewodniczący 

Tadeusz Felis  - członek 

 

Delegatami na Wojewódzki Zjazd Delegatów zostali; 

 

1. Izabella Jaros 

2. Józef Libuda 

3. Mirosław Łagan 

4. Elżbieta Nowek 

5. Zenon Fedor 

6. Tadeusz Krępczyński 

 

Stan osobowy Koła to 115 członków.  

 

W mijającej kadencji Koło borykało się z brakiem lokalu. W 2015 roku,  

w związku z kapitalnym remontem Komendy Miejskiej przy ul. Wesołej, 

musieliśmy opuścić dotychczasowy lokal. Mimo usilnych starań ówczesnego 

Prezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP Józefa Libudy nie uzyskaliśmy lokalu 

zastępczego. Pomimo tego, posiedzenia Zarządu Koła odbywały się 

systematycznie. Korzystaliśmy z uprzejmości zaprzyjaźnionych firm  

i prywatnych mieszkań członków Zarządu Koła. Od listopada 2016 roku 

kierownictwo KWP udostępniło nam lokal przy ul. Kusocińskiego 51  

w obiekcie Wydziału Zaopatrzenia. 



W mijającej kadencji Zarząd Koła podjął 24 uchwały.  Dotyczyły one 

m.in. przyjęć nowych członków, organizacji spotkań integracyjnych i sposobu 

ich finansowania, udziału w uroczystościach pogrzebowych naszych członków, 

delegowania osób do Soczewki oraz Łodzi na krajowe spotkania dotyczące 

ustawy represyjnej.  

W maju 2017 roku Zarząd Koła zorganizował spotkanie z mecenasem 

Damianem Sucholewskim,  który przedstawił sytuację prawną po wprowadzeniu 

ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku. W spotkaniu uczestniczyło ok. 250 byłych 

emerytów i rencistów policyjnych.   

W  sierpniu  2017 roku zostało zorganizowane spotkanie z Andrzejem 

Rozenkiem i gen. Markiem Dukaczewskim. Tematem spotkania była inicjatywa 

obywatelska zbierania podpisów pod projektem ustawy naprawczej.  

W spotkaniu udział wzięło ponad 200 osób.  

Na cotygodniowych dyżurach członkowie Zarządu Koła udzielali pomocy 

przy pisaniu odwołań od decyzji obniżających świadczenia emerytalne  

i rentowe. Ogółem wydrukowano ok. 300 kompletów wzorów odwołań.  

Z naszej pomocy korzystali również emeryci, którzy nie należeli do naszego 

Stowarzyszenia. 

Członkowie Koła uczestniczyli w manifestacjach oraz w ogólnopolskiej 

akcji zbierania podpisów poparcia dla projektu Ustawy opracowanej przez 

Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych w sprawie odrzucenia ustawy 

obniżającej świadczenia emerytalne i rentowe.  

Członkom Koła udało się  zebrać 1992 podpisy.  

Stronę internetową kieleckiego SEiRP prowadzi kol. Agnieszka Augustyn 

z naszego Koła zamieszczając na niej ciekawe i ważne informacje oraz artykuły 

prasowe dotyczące naszego środowiska. 

Zarząd Koła organizował spotkania integracyjne dla członków i ich 

rodzin. 

Staramy się docierać do każdego emeryta z informacjami o aktualnej 

sytuacji i przekonywać każdego członka SEiRP do aktywnego uczestniczenia  

w wyborach samorządowych i parlamentarnych.  

 

 

 

 

 


