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1. Słowo Prezesa
Koleżanki i Koledzy Związkowcy!

Za nami podsumowania i rozliczenia za 2014 rok. W większości Kół przedstawiono je rzetelnie i 

poprawnie z formalnego punktu widzenia. Niestety spóźnienia z dostarczeniem sprawozdań oraz nie 

kompletne i sprzeczne w swojej formie i treści też miały miejsca. Z bólem i rozterką informuję, że Koło 

im. Żwirki i Wigury rozwiązało się. Zasadniczy powód przedstawiany na ostatnim spotkaniu ich 

członków to wiek, choroba i brak chęci do kontynuowania działalności społecznej.

Niestety brak roboczych kontaktów z członkami Prezydium Zarządu Głównego, dochodzące 

informacje o starciach i konflikcie na linii Prezydium ZG a Zarząd Fundacji Pomocy Emerytom i 

Rencistom Wojskowym nie napawa optymistycznie. Różnice poglądów i interesów widziane z pozycji 

„warszawki”, brak wsparcia i zrozumienia oczywistej zależności -  kto jest dla kogo? — to fakty o 

których już nie chce się powtarzać.

Dlatego tak ważnym, moim zdaniem, jest integracja naszego, wielkopolskiego środowiska i 

sąsiadujących z nami Zarządów Wojewódzkich i Rejonowych.

Mimo kolejnych problemów i przeszkód zbliżamy się skutecznie do uroczystego odsłonięcia 

Pomnika Żołnierzom II Armii Wojska Polskiego. Złożyliśmy oficjalny wniosek do Prezydenta RP o 

objęcie honorowym patronatem tego przedsięwzięcia i udział w jego odsłonięciu. Proponowana data 7

-  9 maj 2015 r. jest graniczna, teraz oczekujemy na pozytywną odpowiedź. Prezydentowi Miasta 

Poznania i Dowódcy Garnizonu zaproponowaliśmy połączenie obchodów 70. rocznicy zakończenia II 

wojny światowej z odsłonięciem Pomnika i powołanie zintegrowanego Komitetu Organizacyjnego. 

Oczekując na reakcje i stosowne decyzje finalizujemy prace przy Pomniku.

Ponawiam Apel do wszystkich członków naszego Związku w Wielkopolsce i nie tylko, zabierzcie na 

te uroczystości swoje rodziny, sąsiadów, znajomych i sympatyków. Spotkajmy się gremialnie na tych 

uroczystościach niech patrzą inni, że stanowimy jeszcze znaczącą siłę i możemy dokonywać ważne 

dzieła. Szczegółowe informacje prześlemy w zaproszeniach po dokonaniu ostatecznych uzgodnień oraz 

czytajcie prasę i oglądajcie telewizję, tam również będą komunikaty.

Zygmunt Maciejny -  prezes WZW

2. Zadania programowo-organizacyjne.
W I-szym kwartale br główny wysiłek skoncentrowaliśmy na:

- pracach i działalności w ramach Komitetu Budowy Pomnika. To nie tylko opracowanie i wysłanie 

stosownych pism ale również szereg spotkań w ramach samego Komitetu, to poszukiwanie solidnych i



tanich wykonawców to planowanie kolejnych kroków, pisanie scenariuszy i rozwiązywanie 

problemów;

- gromadzeniu, skutecznym pozyskiwaniu sprawozdań z Kół ich analiza i opracowanie na potrzeby 

Zarządu Wojewódzkiego oraz sporządzenie sprawozdań, poddanie ich weryfikacji i oceny 

Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i przesłanie do Warszawy;

- przeprowadzeniu akcji związanej z przyjmowaniem składki członkowskiej za 2015r. oraz 

przesłanie I-szej raty do Prezydium ZG;

- przygotowaniu merytorycznym i mentalnym kol. Henryka Kanię do udziału w Planarnym 

Posiedzeniu ZG, mamy nadzieję iż 11. marca przekaże nam dobre wieści, może bardziej optymistyczne 

i krzepiące nasze serca i umysły;

- przygotowaniu merytorycznym, organizacyjnym i formalnym do Plenarnego Posiedzenia 

Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego, tym razem w Klubie CSWLąd. na Golęcinie;

- odbyciu spotkania części członków Prezydium WZW z Panią Hanną Pietrzak, Dyrektorem 

zarządzającym firmą „Opieka i Zaufanie”, efekty tego spotkania przedstawimy na Plenum.

- przygotowaniu Pisma/ Stanowiska WZW w sprawie waloryzacji rent i emerytur wojskowych, 

którego inicjatorem jest Koło Pancerniak. Treść Apelu znajduje się w Biuletynie.

- aktywnym udziale delegacji związkowej w obchodach rocznicy wyzwolenia Poznania, złożyliśmy 

wiązanki kwiatów przy Pomniku Żołnierzom II Armii WP i Iglicy, na górnym tarasie Cytadeli w 

ramach uroczystości miejskich i rekonstrukcji walk o Cytadelę;

W H-im kwartale br mamy szereg ważnych przedsięwzięć, w tym o historycznym znaczeniu, ale po 

kolei:

- w dniach 16 i 17. kwietnia podróż wojskowo -  historyczna szlakiem II Armii WP do Zgorzelca, 

gdzie wspólnie z władzami samorządowymi będziemy uczestniczyć w 70. rocznicy forsowania Odry i 

Nysy i walkach pod Dreznem, prawdopodobnie z udziałem Prezydenta RP;

- w maju dwa planowe przedsięwzięcia: 70. rocznica zakończenia II wojny światowej -  odchody 

dwudniowe zakończone piknikiem w ramach spotkania pokoleń. Szczegóły będą podane w zaproszeniu

i komunikatach;

- 22 maja wojewódzkie zawody sportowo - obronne o Puchar Prezesa WZW na strzelnicy Olszynka 

w Biedrusku / miejsce zastępcze -  strzelnica CSWLąd./ Regulamin i zasady jak dotychczas z 

przejazdem autokarem -  wyjazd g. 7.45 z PKT ul. Podolańska na Golęcinie;

- 19 czerwca rocznica powstania Związku, być może połączone uroczystości z świętem Wojsk 

Pancernych i Zmechanizowanych „Dzień Czołgisty”



Proponowany Porządek obrad Plenum WZW

1. Apel WZW dot. waloryzacji emerytur wojskowych

2 . Informacja z posiedzenia ZG i Zarządu Fundacji

3. Opieka socjalno zdrowotna z udziałem Dyrektora WBE, Dyrektora Przychodni Lekarskiej i Pani 

Hanny Pietrzak -  Dyrektor „Opieka i Zaufanie

4. Sprawozdania z działalności WZW w 2014r.

5. Protokoły WKR i WSK

6. Komunikaty i sprawy bieżące

Z. Maciejny



Poznań, 10.02.2015r.

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
Pan Bronisław KOMOROWSKI 

ul. Wiejska 10 
00-902 WARSZAWA

A P E L
Panie Prezydencie członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zrzeszeni w Kole Pancemiak przy 

CSWL w Poznaniu zwracają się do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polsk i, Zwierzchnika Sił Zbrojnych 

RP z gorącym apelem o pilne zajęcie się naszymi problemami .

Koło skupia wszystkie korpusy osobowe . Każdy z nas ma za sobą niejednokrotnie bardzo długie lata 

ciężkiej służby wojskowej na różnych odpowiedzialnych stanowiskach służbowych , często w jednostkach 

operacyjnych w małych garnizonach. Stanowiska te wymagały stosownego wykształcenia, doświadczenia oraz 

poświęcenia kosztem własnego czasu, zdrowia, rodziny a bywało, że i życia.

Decydując się na służbę wojskową zdawaliśmy sobie sprawę czego oczekuje od nas Ojczyzna i zadania 

wykonywaliśmy z pełnym oddaniem ufając, że ta sama Ojczyzna odpłaci się nam tak, jak zostało to zapisane 

w ustawie z dnia 30.czerwca 1970r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Dz. U. Nr 10 poz.55 cyt.” 

Art.2.1. Żołnierze zawodowi pełnią służbę wojskową w interesie Rzeczypospolitej Polskiej. Służba ta 

wymaga w każdych okolicznościach zdyscyplinowania , lojalności i poświecenia.

2. Państwo zapewnia żołnierzom zawodowym warunki umożliwiające pełne oddanie się służbie 

Narodowi i Ojczyźnie oraz zapewniające godziwe życie, rekompensując odpowiednio trud i wyrzeczenie 

związane z pełnieniem zawodowej służby wojskowej.”

Większość z nas odeszła do rezerwy do 2004r, na podstawie powyższej ustawy niekoniecznie z własnej 

woli a w wyniku ”  wyższych racji”  w wielu przypadkach bez pełnych uprawnień emerytalnych, mając 

jednak przekonanie ,że nasze Państwo będzie wobec nas uczciwe i lojalne tak jak wymagało tego od nas.

Panie Prezydencie stan faktyczny jest ta k i, iż czujemy się rozgoryczeni i oszukani. !! przestaliśmy 

milczeć i być pokorni!!

Zmiana w ustawie z dnia 10 grudnia 1993r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich 

rodzin Art. 6.1 Cyt.”

Emerytury i renty podlegają waloryzacji w takim stopniu i terminie , w jakim następuje wzrost uposażenia 

zasadniczego żołnierzy pozostających w służbie i zajmujących analogiczne stanowiska.

2. Waloryzację emerytur i rent przeprowadza się nie później niż w ciągu trzech miesięcy od wprowadzenia 

zmian w uposażeniu zasadniczym żołnierzy zawodowych” na Art. 6 Cyt.”



Emerytury i renty oraz podstawy ich wymiaru podlegają waloryzacji na zasadach i w terminach 

przewidzianych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998r.o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U.Nrl 62,poz. 1118 z późn.zm.)” oraz wprowadzenie nowych przepisów finansowania kadry 

zawodowej ( zmiana grup zaszeregowania) w 2004r, spowodowały, że emerytury nasze zostały bardzo 

poważnie obniżone . Żenadą jest to ,że wielu starszych oficerów z pełną wysługą emerytalną otrzymuje o 

wiele niższe emerytury od obecnych podoficerów odchodzących na emeryturę z taką sama wysługą ( chyba nie 

ma armii na świecie, która by tak poniżyła starszego oficera). Jest to wielki skandal! Panie Prezydencie, że 

ani Premier , Minister Obrony Narodowej wreszcie Pan jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych nie 

zainteresował się do tej pory tą sprawą - tym bardziej, że pełnił pan funkcję Ministra Obrony Narodowej 

i zna Pan ciężką służbę wojskową od podstaw wizytując poligony i jednostki wojskowe.

Zatem mając na uwadze powagę sprawy i że do chwili obecnej Państwo Polskie a w szczególności organy 

odpowiadające za powyższe kwestie nie przejawiały najmniejszego zainteresowania aby to zmienić jeszcze raz 

apelujemy do Pana Prezydenta o pochylenie się nad naszymi problemami. Oczekujemy z Pana pomocą -  a 

ma Pan takie możliwości i instrumenty- odbudowy etosu , godności i honoru byłego żołnierza 

zawodowego w tym oficera polskiego !

Poprzez:

Utworzenie właściwych proporcji w świadczeniu emerytalnym miedzy poszczególnymi korpusami i 

przywrócenie poprzedniej waloryzacji.

Zrekompensowanie finansowe wcześniejszego zwolnienia ze służby w wyniku redukcji tym ,którzy 

chcieli jeszcze służyć . Pragniemy przypomnieć ,że każdy z nas wstępując do Wojska Polskiego decydował się 

pracować do końca a w przypadku oficerów do 58 roku życia . Umowa ta była zrywana masowo i jednostronnie 

przez Ministerstwo Obrony narodowej.

- Stworzenie przepisów ,które spowodowałyby przyspieszone awansowanie wielu kolegów na wyższe 

stopnie wojskowe , gdyż w trakcie służby wprowadzano bezprawnie limity pozbawiając ich tej satysfakcji. 

Dotyczyć to powinno grupy kadry, która spełniała formalne warunki.

- Wprowadzenie poprawki do "  Ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych ... ” 

pozwalające j na doliczanie do świadczenia emerytalnego w jego pełnym wymiarze (75%) i rentowego 

okresu pracy w rezerwie po 1,3% podstawy za każdy rok składkowy i po 07% podstawy za każdy rok 

nieskładkowy tak jak w systemie powszechnym

- Uruchomienie bardziej dynamicznych instrumentów, które umożliwiłby większą troskę Państwa o nasze 

losy i o wielu zasłużonych i schorowanych służbą kolegów często zapomnianych i pozostających samym 

sobie. Działanie Wojskowego Biura Emerytalnego w tym zakresie oceniamy bardzo nisko -jest ono prawie 

żadne.

Wreszcie



- Likwidację niepotrzebnych i niebezpiecznych antagonizmów miedzy nową i starszą kadrą stworzonych 

przez nasze Państwo po zmianach : w finansowaniu Sił Zbrojnych i pragmatyce kadrowej w 2004r.

Panie Prezydencie nie chcemy być traktowani jako kadra drugiej kategorii w wielu przypadkach 

zmuszana przez życie do żebrania o zapomogę właśnie w Wojskowym Biurze Emerytalnym . Chcemy 

żyć godnie tak jak obecna kadra zawodowa !! bo na to ciężko pracowaliśmy. Armia została zmniejszona 

do minimalnej wielkości i jesteśmy przekonani , że nie powinno być problemów z realizacją naszych 

chyba oczywistych i niewygórowanych potrzeb.

Uważamy jednomyślnie , że sprawy te są sprawą honoru i dobrej woli naszego Państwa oraz Pana 

jako Zwierzchnika Sil Zbrojnych.



W 2014 roku, głównym zamierzeniem W ZW  było kontynuowanie prac związanych z budow ą Pom nika 
Żołnierzom TT Armii WP . realizacia zadań statutowych i nrzedsięwzieć wvnikaiących z Planu zamierzeń 
ZG i Planu Pracy WZW.
Wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane w 2013 roku.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w 2014r.działał w 18 osobowym składzie /wszyscy społecznie/, w tym 
11 Prezesów Kół i odbył 4 Plenarne posiedzenia
Prezydium WZW działało w zasadzie w 9 osobowym składzie i w 2014r. spotkało się 14 razy. W posiedze
niach Prezydium i Plenarnych Posiedzeniach uczestniczą każdorazowo Przewodniczący WKR i WSK.

Realizacja naszych działań w roku sprawozdawczym przebiegała następująco:
1. W zakresie problematyki organizacyjnej:
- WZW jako główny inwestor budowy Pomnika wydelegował do Komitetu Budowy Pomnika dwóch przed
stawicieli: kol Z Maciejnego i H Kanię, którzy aktywnie i skutecznie realizują kolejne przedsięwzięcia;
- utrzymywano i doskonalono współpracę z Szefami/Dowódcami instytucji i jednostek wojskowych, 
zwłaszcza sprawującymi patronat nad kołami: 2 SLT, CSWLąd , Oddział Żandarmerii Wojskowej, Bazą 
Lotnictwa Transportowego w Powidzu.
- niestety związek się starzeje schorowani członkowie nie wykazują chęci i możliwości dalszego działania. 
W rezultacie dwa Koła uległy samorozwiązaniu

2. W zakresie problematyki społecznej i obronnej:
- zapewnialiśmy, w miarę możliwości, uczestnictwa członków Związku w spotkaniach i uroczystościach 
organizowanych przez jednostki wojskowe, oraz władze administracji rządowej i samorządowej;
- kontynuowano wydawanie kwartalnika WZW „Biuletyn Informacyjny” jako przekaźnik najważniejszych 
wydarzeń z życia Związku i organizacji wojewódzkiej;
- zorganizowano wojewódzkie zawody sportowo-obronne z udziałem reprezentacji Kół i innych organizacji 
i stowarzyszeń oraz szkół

3. W zakresie problematyki socjalnej i zdrowotnej.
- utrzymano i doskonalono formy współpracy z Zarządem FPEiRW. a także z Wojskowym Biurem Emery
talnym i Dyrekcją Przychodni wojskowej w Poznaniu;
- prowadzenia opieki specjalnej (paliatywnej) dla obłożnie chorych szczególnie samotnych emerytów i ren
cistów wojskowych oraz ich rodzin - w tym kombatantów i inwalidów wojennych bez dotacji finansowych 
jest bardzo ograniczone

Wnioski i sugestie:
* W dalszym ciągu odczuwamy brak pomocy, organizacyjnej i finansowej Odnosimy wrażenie, że Prezy
dium ZG, jeżeli nie utrudni to na pewno nie pomoże w realizacji zadań. Nie czujemy się reprezentowani.
* Bez dotacji przeprowadziliśmy wojewódzkie zawody sportowo-obronne, a zwycięskie zespoły oraz zwy
cięzcy w klasyfikacji indywidualnej otrzymali puchary, medale, ryngrafy i dyplomy.
* Maleje stan ilościowy Kół a w organizacji wojewódzkiej, ubyły kolejne Koła. Główną przyczyną takiego 
stanu jest wiek członków, niechęć do opłacenie składki członkowskiej, często przez zasłużonych działaczy i 
w bardzo zaawansowanym wieku oraz brak zainteresowania Związkiem w środowisku czynnych zawodowo 
żołnierzy.
* Odnosimy wrażenie, że władze naczelne Związku (patrz; Prezydium ZG) znacząco oddaliły się od struk
tur związkowych w terenie.
* Coraz mniej jest aktywnych działaczy w Związku. Do wyróżniających się należą:

-  z grona władz wojewódzkich wszyscy członkowie Prezydium WZW, w szczególności - Wiceprezes WZW, 
kol. ppłk Stanisław Klimczyński, koordynator opieki socjalno zdrowotnej, kol ppłk Henryk Kania, drugi 
Wiceprezes WZW, koi płk Wiesław Szczepański - sekretarz WZW oraz Księgowy Kol. Teofil Łopaczewski
- spośród Prezesów K/d: kol Bernard Jarom — Koło przy Oddziale ZW  i kol Włodzimierz Pluta -  Koło w 
Przeciwlotników

Sekretarz WZW płk w st. sław Szczepański , spocz. Z. Maciejny



SPRAWOZDANIE STATRSTYCZNE I MERYTORYCZNE
z działalności Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻ WP w Poznaniu za 2014 rok

2. DZIAŁALNOŚĆ PROOBRONNA I PATRIOTYCZNO-WYCHOWAWCZA
Liczba przedsięwzięć zorganizowanych przez Koło w roku sprawozdawczym
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3. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNO-ZDROWOTNA
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4. LICZBA CZ'LONKOW WG WIEKU
Do 30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 Powyżej

90
Razem Średnia 
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5. OPŁATA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH 
Liczba członków, którzy w roku 
sprawozdawczym nie opłacili składek W tym: za cały rok . 3 Q .

Sekretarz Zarządu Koła Prezes Zarządu Koła

- s i

WAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA ORGANIZACYJNE W ROKU SPRAWOZDAWCZYM I 
WNIOSKI DO PRACY NA ROK NASTĘPNY



^ . U t w i c r i f c 1 - -  0 1  j l v m  r ?

W IELKO PO LSKI Z AR ciuszki^ 2-98 przychodach i wydatkach z działalności statutowej
n!p? 778^0^512 , KRS: 0000141267 za 2014 rok

tel.: 61 857 27 44

I. Pozostałość środków pieniężnych na 01-01-2014 r. 6 596,24
w tym:
nieodprowadzona część składek do wyższej instancji 0,-

II. Przychody w 2014 r.
1. Składki członkowskie przekazane przez Koła 10 185,45
w tym: za lata ubiegłe 0,-

2. Wpływy za zaświadczenia, znaczki organizacyjne, legitymacje, Statuty itp. 628,-

3. Inne (bez działalności finansowej z dotacji na opiekę specjalną)________________ _________ 11 015,67
_____________ __________ Razem: 21 829,12

III. Wydatki
1. Odprowadzenie składek członkowskich do wyższej instancji 5 092,-
w tym: za lata ubiegłe 0,-

2. Wydatki na zakup zaświadczeń, znaczków organizacyjnych, legitymacji, Statutów itp. 300,00

3. Inne (bez działalności finansowej z dotacji na opiekę specjalną)_______________________ 15 573,23
________________ _________ Razem: 20 965,23

IV. Pozostałość środków pieniężnych na 31 -12-2014 r. 7 460,13
w tym: nieodprowadzona część składek do ZG 0,-

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA O PRZYCHODACH I WYDATKACH 
Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOW EJ ZA ROK 2014

Ad. I Pozostałość środków pieniężnych z ubiegłego roku na 01-01-2014 r. 6 596,24
z tego:

-  do zapłacenia przez użytkowników basenu za media komunalne - 125,26
-  nadpłata za media komunalne przez Koło Pancerniak 9,36
-  wpłata przez Prezydium WZW dot. nadzwyczajnego posiedzenia 600,-
-  za nie sprzedane dla Kół znaczki organiz.koloru złotego29 szt. x 5 zł -145.-
-  za nie sprzedane legitymacje związkowe 25 szt. x 5 zł - 125,-
-  fundusz statutowy WZW na rok 2015 6 389,-
-  wynik finansowy -  nadwyżka kosztów nad przychodami -  strata za 2013 r. - 6,86

Ad. II/2 Wpływy za zaświadczenia, legitymacje, znaczki organizacyjne, statuty itp. 628,-
z tego za:
-  ulgowe zaświadczenia na przejazdy kolejowe 263,-
-  znaczki organizacyjne koloru złotego 48 szt. x 5 zł 240,-
-  legitymacjezwiązkowe25szt x 5 zł 125,-

Ad.II/3 Inne-różne 11015,67
z tego za:
-  wpłata za „Głos Weterana i Rezerwisty” za 2015 r. z Kół 2 364,-
-  sprzedane cegiełki FPEiRW 1 879,-
-  odznakę honorowązłotą srebrną ibrązową odznakę ZŻWP 2 260,-
-  książlcę„0 Ryszardzie Kuklińskim bliżej prawdy” 450.-
-  Kompendium Weterana i Rezerwistyza 2015 r. -  27 szt. x 11 zł 297,-
-  media komunalne -  pomieszczenia Koła Pancerniak 267,55
-  media komunalne -  basen 978,76
-  wpłata za grochówkę na zawodach strzeleckich oraz za one uroczystości 2 344,50
-  dyplomy urodzinowe i inne wydawnictwa 93,-
-  prowizja za sprzedane cegiełki FPEiRW 75,-
-  pokrycie straty finansowej za 2013 r. 6,86



Ad. I1I/2 W ydatki na zakup zaświadczeń, znaczków organizacyjnych, legitymacji, sta
tutów itp. 300,-

z tego za:
-  znaczki organizacyjne koloru złotegoprzek.do ZG (40 szt. x 5,-) 200,-
-  legitymacje członkowskie przek. do ZG (20 szt. x5,-) 100,-

Ad. III/3 Inne 15 573,23
z tego przekazano za:

-  „Glos W eterana i Rezerwisty” do VETS&ARM Y Sp. z o.o. za 2015 r. 2 364,-
-  sprzedanecegiełki FPEiRW  do ZG 425,-
-  odznaki honorowe, złotą, srebrną i brązow ą odznakę ZŻWP 2 260,-
-  książkę „O Ryszardzie K uklińskim bliżej prawdy” 450,-
-  Kompedium W eterana i Rezerwisty za 2015 r. -  27 szt. x 11,- 297,-
-  media komunalne -  pom ieszczenia Koła Pancerniak 276,91
-  media komunalne -  basen 1 006,54
-  grochówkę na zawodach strzeleckich oraz za inne uroczystości 2 710,-
-  zaliczkę do RWT za rozmowy telefoniczne za 2014 r. 20,-

-  wydatki własne W ZW  5 763,78
z tego na:

1) zużycie materiałów 883,-
2) usługi obce 918,37
3) pozostałe koszty rodzajowe 3 962,41

Ad. IV Pozostałość środków pieniężnych na dzień 31-12-2014 r. 7 460,13
z tego:

-  za sprzedane cegiełki FPEiRW  1 454,-
-  do zapłacenia przez użytkowników basenu za media komunalne - 153,04
-  zaliczka do umowy z RW T -  rozmowy telefoniczne - 20,-
-  za niesprzedane dla Kół znaczki organizacyjne koloru złotego 21 szt. x 5 zł - 105,-
-  za niesprzedane legitymacje związkowe 20 szt. x 5 zł - 100,-
-  fundusz statutowy WZW na rok 2015 6 389,-
-  wynik finansowy -  nadwyżka kosztów nad przychodami -  strata za 2014 r. - 4,83

SKARBNIK WZW 
Krzysztof Stole

PREŻE5  W2W 
Zygmunt Maciejny



Działalność socjalno-zdrowotna realizowana przez Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego.

Szanowni Koledzy. Zwracam się do wszystkich Członków Związku naszego Stowarzyszenia 
aby uzmysłowić to, że Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, a wcześniej Związek Byłych 
Żołnierzy Zawodowych, który od chwili powstania w 1981 roku przyjął na siebie obowiązek 
obrony warunków socjalno-zdrowotnych emerytów, rencistów, oraz członków ich rodzin. Kolejne 
Krajowe Zjazdy Członków Związku utrwalały tą  formułę-przedsięwzięcie podjętych działań. Dziś 
powinniśmy uszanować i realizować zawarte w Statucie Związku te zobowiązania. Ale z tym 
zapisem i jego realizacją bywa różnie. W zależności od wrażliwości Prezesów i członków naszego 
Stowarzyszenia, którzy powinni być inicjatorami i organizatorami tego przedsięwzięcia. Dziś 
postępująca i utrwalająca rzeczywistość zaczęła narastać i zmieniać reguły gry ekip rządzących 
partii. Po dwudziestoletniej transformacji i reformatorskich rozwiązań, zmniejszając ustawą z 1993 
wskaźnik podstawy wymiaru emerytury z 85% , który obowiązywał w systemie emerytur 
wojskowych w IIRP i po wojnie - do 75% w roku 1993. Dlatego też, aby pomóc tym najsłabszym 
z naszego środowiska trzeba z nimi rozmawiać. Jest to jedno z najważniejszych narzędzi każdego 
członka związku i wolontariusza, który może zaobserwować i rozpoznać warunki socjalno- 
zdrowotne naszych świadczeniobiorców Wojskowego Biura Emerytalnego, pod warunkiem że ma 
się otwarte oczy i serce. Szanowni koledzy informuję Was, że coraz częściej zdarzają się przypadki 
że do naszych świadczeniobiorców WBE puka i wkracza komornik, który fantuje rzeczy i 
przedmioty domowego użytku. Jest wiele takich przypadków. I żeby uniknąć podobnych 
przypadków i egzekucji komorniczych tym ,którzy spełniają poniżej zawarte normy mogą się 
ubiegać o dopłatę do kwatery. A o dopłatę do kwatery z Urzędu Gminy mogą się ubiegać osoby 
które są właścicielami mieszkania i nie przekraczają dochodu na członka w rodzinie 1055,56 zł a na 
osobę samotną 1477,99 zł .Natomiast mieszkanie nie może przekroczyć niżej podanych norm aby 
uzyskać dopłatę do kwatery. I tak :

Na jedną osobę według przepisów przypada - 45,05 m.
Na dwie osobę według przepisów przypada - 52,00 m.
Na trzy osoby według przepisów przypada - 58,05 m.
Na cztery osoby według przepisów przypada - 71,5 m.
Na pięć osób według przepisów przypada - 84,05 m.
Na sześć osób według przepisów przypada - 91,00 m.

Osoby i rodziny zamieszkałe na terenie miasta Poznania mogą składać wnioski do: Poznańskiego 
Centrum Świadczeń Rodzinnych ul. Wszystkich Świętych. Natomiast osoby i rodziny 
zamieszkujące poza Poznaniem mogą składać wnioski w swoich gminach w Miejskich Ośrodkach 
Pomocy Społecznej.

Przybliżę Szanownym Kolegom cel i działalność Fundacji i Pomocy Emerytom i Rencistą 
Wojskowym. Głównym celem jest gromadzenie środków, aby udzielać pomocy materialnej byłym 
żołnierzom zawodowym oraz wdowom i sierotom po zmarłych żołnierzach zawodowych, którzy 
znaleźli się w trudnej sytuacji materialno-zdrowotnej spowodowanej długotrwałą 
chorobą, wymagającą długotrwałego leczenia. Fundacja udziela pomocy także tym byłym 
żołnierzom i ich rodzinom, którzy ze względu na podeszły wiek utracili sprawność fizyczną i nie 
posiadają materialnego zabezpieczenia swojej egzystencji, a także zdarzenia losowe, które 
doprowadziły do degradacji rodzinę czy osobę samotną. W każdej sytuacji fundacyjna pomoc ma 
charakter doraźny i jest adresowana do ściśle określonego stanowiska. A dochody i wydatki 
fundacji poniżej:

ROK Ilość osób Kwota w złotych
2007 około 6,5 tysiąca 340635,00 zł
2008 4322 264700,05
2009 4078 227481,01
2010 3627 165343,69



2011
2012
2013
2014

4103
3033
2762
2366

178509,73
135366,68
120333,41
103961,98

Kwoty uzyskane z jednego procenta z Poznania i gmin ościennych to 6235 zł. Z pomocy 
materialnej Fundacji w WZW skorzystało 15 osób na kwotę 7000,00 zł, która została przekroczona. 
Dlatego bardzo proszę o promowanie i zachęcanie do odpisania jednego procenta od podatku a 
wtedy nie będzie problemu z udzielaniem pomocy materialnej przez Fundację w przydzielaniu 
pomocy materialnej. W fundacji bierze się pod uwagę wpływy z odpisu jednego procenta od 
podatku z danego Zarządu Wojewódzkiego czy Rejonowego. Informuję o wysokości wydatków i 
przychodów w streszczeniu:

-przychody z odpisu jednego procenta od podatku od osób fizycznych 103.961,98
-darowizny od osób fizycznych 8.756,00
-pozostałe darowizny 6.536,22
-przychody z fundacyjnych cegiełek 6.676,50
-z oprocentowania lokat na kontach bankowych 31.010,87

Razem przychody w roku 2014 156.941,57

Informacja o poniesionych wydatkach w 2014 roku:
-na pomoc potrzebującym emerytom i rencistom wojskowym wydano 106.600,00
-na promocję Fundacji druk, ulotek, kalendarza ściennego i wizytowego, cegiełek, znaczków, oraz 
druk apeli w prasie itp. 19.789,01
-prowadzenie biura zarządu opłaty telefonu, bankowe, pocztowe, materiały biurowe 12.702,92 
-na organizacje posiedzeń Rady i Zarządu 189,39
-na prace zlecone i umowy o dzieło 54.500,00
-na podróże służbowe 7.032,52
-na konserwację i naprawę sprzętu komputerowego 628,53
-na czynsz i media 5.773,84
-strata bilansowa 108.927,58

Razem wydatki w roku 2014 316.143,79

Wydatki na wynagrodzenia z umów o dzieło dla dwóch lekarzy i zlecenia wykonania 
niezbędnych prac w 2014 roku, którzy przyj ęli 1342 pacj entów : 16.100,00
Na cele administracyjne : 38.400,00
Środki Fundacji ulokowane są na dwóch kontach bankowych 1.238.574,54

Dlatego bardzo proszę o odpisanie 1% na fundację aby wystarczyło dla wszystkich piszących z 
naszego WZW ZŻ WP do Fundacji na pomoc materialną.
Gdy dochody z odpisu 1% i ze sprzedaży cegiełek w WZW ZŻ WP będą mniejsze to pomoc 
materialna naszym świadczeniobiorcom może być odmówiona ze względu na brak funduszy.

W-CE PREZES WZW ZŻ WP 

Stanisław KLIMCZYŃSKI


