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 Czuję się zaszczycony mogąc przedstawić Państwu mojego kolegę  
i przyjaciela niezwykle zaangażowanego w sprawy zawodowe, naszego dzisiejszego 
Jubilata – Benedykta Jancerowicza. 
 Wielce Szanowny Jubilat urodził się 23 sierpnia 1931 roku w Raciborowie 
w powiecie Kutnowskim. W  roku 1952 ukończył Technikum Ekonomiczne w Kutnie, 
następnie studiował w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Łodzi, gdzie uzyskał tytuł 
magistra ekonomii. Po zdobyciu odpowiedniego wykształcenia rozpoczął aktywność 
zawodową spowodowaną otrzymaniem nakazu pracy w Katowicach w firmie 
ENERGOPROJEKT w dziale projektów,gdzie zajmował się kosztorysowaniem, do 
roku1959.W tym czasie, a dokładnie 1 maja 1958 roku poznał młodą i śliczną 
absolwentkę farmacji Elżbietę, swoją przyszłą żonę. Pani Elżbieta z zawodu 
farmaceutka pracowała w aptece w Katowicach. Po roku znajomości zakochany i 
zauroczony Benedykt oświadcza się i młoda para wspólnie decyduje - zawrzeć 
związek małżeński. 
Młode małżeństwo zaczęło poszukiwać własnego kąta do zamieszkania,które zostało 
znalezione w rodzinnym Kutnie. W Kutnie ze względu na braki kadrowe farmaceutów 
Pani Elżbieta otrzymała pracę i mieszkanie. Pracowała w Kutnie w aptece i pełniła 
funkcję kierownika apteki kolejowej. 
Dnia 19 lutego 1964 roku na świat przyszedł ich pierwszy i jedyny syn Piotr.  
 Szanowny Jubilat rozumiejąc wyzwania jakie niesie współczesna gospodarka 
światowa ciągle doskonalił swoje umiejętności w zawodzie księgowego czego 
potwierdzeniem było zostaniem Głównym Księgowym podczas pracy w POLFIE w 
Kutnie. W czasie pracy wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień finansowo 
– księgowych. Chwilę później dzięki swojej determinacji zdał pozytywnie egzaminy w 
Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, oddział w Łodzi i otrzymał tytuł Biegłego 
Księgowego. Doskonalił się wciąż awansując i uzyskując kolejne tytuły, tym razem 
Głównego Ekonomisty. 
Przełożeni dostrzegli walory i zalety Naszego Jubilata i we wrześniu 1975 roku 
Dyrektor Zjednoczenia POLFA Pani Tarchalska zaproponowała przeniesienie 
służbowe do Warszawy. Propozycja została przyjęta i Państwo Jancerewiczowie 
przenieśli się do stolicy, gdzie zamieszkują po dzień dzisiejszy. Nowe miejsce pracy 
Jubilata to Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne gdzie pracował od 1 
października 1975 roku na  stanowisku Głównego Księgowego. 
Po reorganizacji Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych powstał Instytut 
Biotechnologii i Antybiotyków, w którym  został Dyrektorem ds. ekonomicznych.  
Pracował tam do emerytury, na którą przeszedł w wieku 70 lat tj. w roku 2001. 
Jego niezwykła wnikliwość i zaangażowanie zawodowe wyrażało się wielokrotnym 
uznaniem przełożonych oraz znajdowało swoje potwierdzenie w awansach 
zawodowych. Działalność Szanownego Pana Benedykta znajdowała ogromny 
szacunek i uznanie wśród przełożonych oraz współpracowników.  
W latach 2001 do 2007 pracował jeszcze jako Zastępca Dyrektora ds.ekonomicznych 
w Zakładzie Farmaceutycznym Biovena. 
Jako biegły rewident badał różne podmioty z obszaru farmacji i chemii wraz z 
najbliższym kolegą w firmie audytorskiej DORFIN, której szefem był Janusz Tarka. 
Reasumując: życie prywatne Benedykta było związane z Kutnem i Warszawą oraz 
przejściowo z Katowicami, chociaż Katowice właśnie miały istotny wpływ na jego 
kształt, gdyż tam się pojawiła wspomniana Pani Elżbieta, która była zawsze 
ogromnym wsparciem dla Benedykta i wpływ na życie zawodowe, które było 
związane z farmacją.  
Drogi Jubilacie dziękując za wszystko co zrobiłeś dla nas biegłych rewidentów 
ośmielam się uprzejmie prosić w imieniu środowiska biegłych rewidentów o dalsze 
zaangażowanie w pracę dla rozwoju naszego zawodu.  
 
Z wyrazami szacunku i uznania 


