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1. Wstęp 

Koleżanki i Koledzy Związkowcy! 

Działalność WZW ZŻWP na przestrzeni lat 1981 – 2016 miała swoje wzloty ale  
i potknięcia. Zmiany jakie dokonywały się w Polsce poczynając od 1980 r.,  
a ukoronowaniem czego były zmiany w systemach społeczno – gospodarczym  
i politycznym jakie dokonały się w 1989 r., zweryfikowały dotychczasową politykę państwa 
w stosunku do obronności, edukacji proobronnej, tradycji oręża polskiego i roli byłych 
żołnierzy w dalszym życiu społecznym. 

Obecnie ZŻWP pełni funkcję stowarzyszenia zrzeszającego byłych żołnierzy i 
sympatyków wojska. Jednak jego ograniczone możliwości finansowe nie pozwalają 
właściwie realizować przypisanego mu prawa do reprezentowania interesów byłych 
żołnierzy i ich rodzin. Mimo tych trudności koła ZŻWP nie zaniechały statutowej 
działalności, odważnie podejmują i rozwiązują problemy nurtujące w środowiska lokalne. 

Historia ZŻWP w Wielkopolsce jest bogata w wydarzenia. W ciągu 35. lat działalności 
tej organizacji wydano wiele zarówno pozytywnych opinii jak również nie szczędzono 
krytycznych uwag, wśród których były prawdziwe, ale również i złośliwe - mijające się  
z prawdą. 

Z okazji Jubileuszu 35 – lecia, w dniu naszego święta, pozdrawiamy wszystkich 
członków naszej organizacji. Pozdrawiamy również tych co dawniej działali w szeregach  
naszej organizacji. Pozdrawiamy wszystkich, którzy wspierali naszą organizację. 
Pozdrawiamy wszystkich ludzi , którzy na przestrzeni naszej historii byli nam życzliwi i 
służyli nam dobrą radą, ale i tych co nas krytykowali za nasze potknięcia i błędy. 
Pozdrawiamy i jednocześnie dziękujemy dowódcom jednostek wojskowych i instytucji, 
władzom samorządu lokalnego i regionalnego za współdziałanie z naszą organizacją. 
Pozdrawiamy i dziękujemy przedstawicielom administracji rządowej, a szczególności 
wszystkim byłym wojewodom za wspieranie nas.  

Życzymy wszystkim z okazji naszego Jubileuszu dalszych sukcesów w działalności 
społecznej. Chcielibyśmy wyrazić przekonanie w imieniu wszystkich członków ZŻWP  
w Wielkopolsce, że nasza organizacja mimo różnych zawirowań politycznych na przestrzeni 
jej istnienia, trwała i wychodziła zawsze wzmocniona i że tak będzie również w przyszłości. 

 
Zygmunt Maciejny, Jan Żaczek 

 

 

2. Historia ZŻWP w Wielkopolsce 

Rodowód 
Pomysł utworzenia organizacji, skupiającej środowiska byłych żołnierzy zawodowych. 

Nabrał realnych kształtów w roku 1980. Po założeniu NSZZ „Solidarność”, jego aktywiści, 
wysuwali postulaty głoszące potrzebę, odebrania praw nabytych emerytom i rencistom 
wojskowym. Wobec takich żądań dziesięciomilionowego Związku, byli żołnierze zawodowi, 
nie posiadając własnej organizacji nie mogli bronić swoich interesów, a MON nie wyrażał 
zgody na utworzenie jakiejkolwiek organizacji związkowej. Pozwolenie na założenie 
stowarzyszenia wydano w lutym 1981 roku, nazwano go: Związek Byłych Żołnierzy 
Zawodowych (ZBŻZ). W Wielkopolsce zebrania założycielskie kół odbyły się w lutym  
i marcu 1981 r., a zjazd wojewódzki w dniu 24 kwietnia 1981 r. W dniach 13 - 14 czerwca 
1981 r. odbył się w Warszawie I Krajowy Zjazd Założycielski, który powołał do życia ZBŻZ, 
na którym uchwalono założenia ideowe i statut.  

Pierwszym Prezesem Zarządu Głównego został płk dr Roman Leś. Po nim funkcje tę 
pełnili: gen. bryg. Brunon Marchewka (1988-1993), płk Antoni Przestaszewski (1993-1997), 
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płk dr Zenon Biesaga (1997 - 2005), gen. dyw. Adam Rębacz (2005 - 2013), gen. dyw. 
Franciszek Puchała (od 2013).  
Zjazdy krajowe i wojewódzkie odbywają się co 4 lata. 

Założenia statutowe 
W założeniach przyjętych na I Krajowym Zjeździe Założycielskim ZBŻZ zawarto takie 

podstawowe zadania jak: 
- troska o zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych swoich 

członków, a także reprezentowanie ich interesów wobec administracji państwowej i władz 
wojskowych, 

- aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-politycznym kraju, w patriotyczno-obronnym 
wychowaniu społeczeństwa w oparciu o tradycje oręża polskiego, 

- wspólnie z organizacjami społeczno-politycznymi i kombatanckimi, utrzymywanie więzi  
z macierzystymi jednostkami, kultywowanie zasad etyki, honoru i obyczajów żołnierskich. 

Transformacja ustrojowa po 1989 r. spowodowała, że ZBŻZ wobec istotnych zmian 
musiał sprostać nowym wyzwaniom. W uchwalonym na IV Zjeździe ZBŻZ w 1993 r. 
statucie,  pozostawiono organizacji osobowość prawną, lecz pozbawiono jej klauzuli i tytułu 
„Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności”. Ponadto, MON pod nowym kierownictwem, 
zaprzestał udzielania pomocy materialnej i rzeczowej. W znacznym stopniu rozluźniła się 
współpraca i brak pomocy ze strony patronackich Jednostek Wojskowych. 

Na V Krajowym Zjeździe ZBŻZ  w 1997 r., w statucie zmieniono nazwę organizacji  na 
Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego (ZBŻZ  
i ORWP). W następnych latach, Związek systematycznie tracił poparcie MON, co 
przekładało się na i tak już ubogą, materialną bazę działania szczególnie Kół ZBŻZ  
i ORWP. W dniu 19 kwietnia 2006 r. w drodze rejestracji sądowej nadano Związkowi status  
i tytuł „Stowarzyszenia pożytku publicznego”. Od 2010 r. organizacja nosi nazwę Związek 
Żołnierzy Wojska Polskiego (ZŻWP). 

Powstanie i działalność wielkopolskiej organizacji związkowej 
W marcu 1981 r. w Poznaniu, powołano Zespół Organizacyjny, który podjął prace nad 

powołaniem do życia kół ZBŻZ, przy jednostkach wojskowych. Powstało ich 17, 
skupiających w swych szeregach ok. 900 osób (w 2016 r. działa 10 kół liczących ogółem ok. 
370 członków). I Wojewódzki Zjazd Założycielski ZBŻZ odbył się 24 kwietnia 1981 r.  

Funkcję Prezesa Zarządu Wojewódzkiego powierzono płk Henrykowi Kudle (1981 - 
1989). Po nim, funkcje te pełnili: ppłk Zdzisław Andrzejewski (1989 - 2007), płk dr Zygmunt 
Maciejny (od 2007 r.).  

W październiku 1986 r., Zarząd Wojewódzki w Poznaniu, otrzymał sztandar z rąk 
Przewodniczącego Komitetu Fundacji Sztandaru - gen. dyw. pil. Tadeusza Krawczyca.  

W dniu 7 maja 1999 r., Zarząd Wojewódzki otrzymał nowy sztandar ze zmienioną 
nazwą Związku - ZBŻZ i ORWP, który wręczył ówczesny Prezes ZG ZBŻZ i ORWP płk dr 
Zenon Biesaga.  

Po kolejnej zmianie nazwy w 2010 r., na Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, 
Wielkopolskiemu Zarządowi Wojewódzkiemu ZŻWP, w dniu 12 kwietnia 2013 r. płk dr 
Zygmuntowi Maciejnemu - Prezesowi WZW ZŻWP sztandar wręczył gen. dyw. Adam 
Rębacz - Prezes ZŻWP. 

WZW ZŻWP w Poznaniu, w codziennej działalności skupia uwagę na realizacji 
następujących zadań: 

W działalności organizacyjnej 
1) Kontynuowanie współpracy ze stowarzyszeniami żołnierskimi i kombatanckimi, 

reprezentującymi weteranów i rezerwistów Wojska Polskiego oraz Polskich Sił 
Zbrojnych z okresu walk o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) Podejmowanie wspólnie z dowódcami jednostek i instytucji wojskowych, starań  
o jednostki patronackie dla kół Związku; 

3) Prowadzenie skutecznych działań na rzecz pozyskiwania nowych członków; 
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4) Popularyzowanie w środkach masowego przekazu, w tym szczególnie na łamach 
„Głosu Weterana i Rezerwisty”, najważniejszych wydarzeń z życia kół. 

W działalności socjalnej i zdrowotnej 
1) Aktywne działanie w celu zapewnienia wsparcia finansowego MON i WBE na rzecz 

organizowania opieki specjalnej dla osób samotnych, będących w trudnej sytuacji 
materialnej i obłożnie chorych w miejscach zamieszkania: 

2) Podejmowanie inicjatyw dotyczących poprawy opieki lekarskiej nad członkami Związku  
i ich rodzinami oraz doskonalenie dostępności do lekarzy specjalistów; 

3) Kontynuowanie wspierania przez członków Związku, działalności Fundacji Pomocy 
Emerytom i Rencistom Wojskowym. 

W działalności społecznej i promocji obronności 
1) Organizowanie działań wychowawczych służących upowszechnianiu tradycji oręża 

polskiego, poprzez wykorzystanie w tym celu rocznic, świąt związanych z historią Polski 
i historią oręża polskiego; 

2) Podejmowanie przedsięwzięć integrujących środowiska związkowe; 
3) Stwarzanie sprzyjających warunków do kontynuowania organizacji zawodów sportowo-

obronnych. 

W działalności socjalno-zdrowotnej na szczególne wyróżnienie, zasługuje 
zaangażowanie ppłk Stanisława Klimczyńskiego - Wiceprezesa WZW ds. socjalno-
zdrowotnych i członka Zarządu Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym. 

Zwrócić należy również uwagę, na aktywny udział członków WZW ZŻWP  
w realizacji budowy pomnika „Żołnierzom II Armii Wojska Polskiego” w osobach: płk dr 
Zygmunta Maciejnego - Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego i ppłk Henryka Kanię - 
Sekretarza Komitetu. Uroczyste odsłonięcie pomnika odbyło się w dniu 16 maja 2015 r., na 
Poznańskiej Cytadeli. 

Ważnym w działalności ZŻWP na terenie Wielkopolski jest fakt, że wszystkie  
z istniejących obecnie 10 kół, tj.: 

1. Koło w Witkowie      – prezes – Jan Nowak 
2. Nr 2 przy 2. SLT w Poznaniu     – prezes – Ryszard Dąbrowski 
3. Koło Pancerniak w Poznaniu     – prezes – Zygmunt Maciejny 
4. Koło ŻW w Poznaniu      – prezes – Bernard Jaroni  
5. Koło przeciwlotników – im. 79 pułku rakietowego  – prezes – Włodzimierz Pluta 
6. Koło im. Ziemi Wrześnińskiej     – prezes – Władysław Woś 
7. Koło przy WZRB w Gnieźnie     – prezes – Jan Nowak 
8. Koło im. Ziemi Gnieźnieńskiej    – prezes – Waldemar Serocki 
9. Koło w Śremie       – prezes – Bernard Strzelec 
10.  Koło w Babkach/Głuszynie     – prezes – Lucjan Maćczak 

pomimo różnych trudności z powodzeniem realizuje zadania statutowe.  
 
 

Opracował: 

Jan Żaczek  
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3. WYRÓŻNIENIA 
 

Uchwała nr 1/V/16 
Prezydium WZW ZŻWP z dnia 23.05. 2016 r. 

w sprawie odznaczeń i wyróżnień z okazji 35-lecia Organizacji Wojewódzkiej ZŻWP. 
 

Minęło XXXV lat od I-go, założycielskiego Zjazdu Związku. To w 1981 roku oddolne 
inicjatywy byłych żołnierzy Wojska Polskiego podjęły inicjatywę integracji środowiska  
i spowodowały powstanie Kół, następnie Zarządów Wojewódzkich lub Rejonowych, by 14 
czerwca w Warszawie zakończyć z powodzeniem i zamknąć etap tworzenia struktur naszego 
Związku. 

Dziś są wśród nas członkowie Związku, założyciele Kół, wieloletni aktywni działacze, ludzie 
całkowicie oddani sprawom obronności, historii i tradycji Wojska Polskiego, czci, honoru  
i godności Żołnierza Polskiego. 

To właśnie im, w dniu pięknego Jubileuszu pragniemy szczerze i po żołniersku podziękować 
za lata służby i aktywnej działalności społecznej, a jednocześnie przeprosić za Ministra Obrony 
Narodowej, że nie chce z nami współpracować gdyż jesteśmy „gorszym sortem”. 

Z okazji Jubileuszu XXXV lecia Związku Prezydium WZW postanowiło wyróżnić wszystkich, 
obecnie jeszcze aktywnych założycieli Kół w Wielkopolsce i aktualnie czynnych działaczy 
związkowych MEDALEM XXXV-LECIA I DYPLOMEM JUBILEUSZOWYM: 
1. Kol. Stanisław Klimczyński – założyciel Koła,Honorowy członek Związku, członek Zarządu 
Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym, Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu 
Wojewódzkiego. 
2. Kol. Henryk Kania – członek Zarządu Głównego Związku, Wiceprezes Wielkopolskiego 
Zarządu Wojewódzkiego. 
3. Kol. Teofil Łopaczewski – Honorowy członek Związki, wieloletni skarbnik, dziś księgowy, 
wieloletni członek Prezydium WZW. 
4. Kol. Wiesław Szczepański – członek Prezydium, sekretarz WZW; 
5. Kol. Stanisław Wrona – członek Prezydium, przewodniczący komisji społeczno-obronnej; 
6. Kol. Krzysztof Stolc – członek Prezydium, skarbnik WZW; 
7. Kol. Jan Żaczek – członek Prezydium, Redaktor Biuletynu WZW; 
8. Kol. Czesław Dykszak – członek Prezydium, koordynator współpracy z kołami terenowymi; 
9. Kol. Włodzimierz Pluta – członek Prezydium WZW, prezes Koła Przeciwlotników  

im. 79 pułku rakietowego; 
10. Kol. Jan Nowak – prezes Koła w Witkowie, członek WZW; 
11. Kol. Bernard Jaroni – prezes Koła Żandarmerii Wojskowej, członek WZW; 
12. Kol. Ryszard Dąbrowski – prezes Koła Nr 2, 
13. Kol. Lucjan Maćczak – prezes Koła Babki/Głuszyna, członek WZW;  
14. Kol. Władysław Woś – prezes Koła we Wrześni, członek WZW; 
15. Kol. Bernard Strzelec – prezes Koła w Śremie, członek WZW; 
16. Kol. Jan Stefanek – prezes Koła przy WZRB w Gnieźnie, członek WZW; 
17. Kol Waldemar Serocki – prezes Koła im. Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie, członek WZW; 
18. Kol. Edward Biela – przewodniczący Woj. Sądu Koleżeńskiego; 
19. Kol. Hieronim Wojtkowski – przewodniczący Woj. Komisji Rewizyjnej; 
20. Kol. Jan Czajor – Honorowy członek Związku, wieloletni sekretarz WZW; 
21. Kol. Ryszard Wróbel – wieloletni prezes Koła w Śremie. 

 

Prezes WZW 

płk w st. spocz. dr Zygmunt Maciejny 
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Komunikat 
Prezydium Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP,  

17.06.2016 r. Witkowo 
 
Na wniosek Prezydium WZW za szczególne zasługi, ponad przeciętne zaangażowanie 

w działalności społecznej, sumienność, ogromne zaangażowanie oraz szereg dokonań na 
rzecz Związku i Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej Kapituła Odznaki Uchwałą  
nr 5/2016/k z dnia 6 czerwca 2016 roku postanowiła odznaczyć: 

* Najwyższym odznaczeniem - Złotym Krzyżem z Gwiazdą „Za Zasługi dla ZŻWP”: 
   - Kol. ppłk Stanisław Klimczyński 
   - Kol. ppłk Teofil Łopaczewski 

* Odznaką II Klasy – Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZŻWP”: 
   - Kol. płk Wiesław Szczepański 
   - Kol. płk Edward Biela 
   - Kol. ppłk Jan Nowak 

* Odznaką III Klasy – Srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla ZŻWP”: 
   - Kol. płk Włodzimierz Pluta 
   - Kol. ppłk Stanisław Wrona 
   - Kol. st. chor. sztab. Krzysztof Stolc 

* Odznaką Honorową „Za Zasługi dla ZŻWP”: 
   - Kol. mjr Jan Żaczek 
 

Za zgodność: 

Prezes WZW 
płk w st. spocz. dr Zygmunt Maciejny 

 
 

Uchwała nr 2/V/16 
Prezydium WZW ZŻWP z dnia 23.05. 2016 r. 

 
w sprawie odznaczeń i wyróżnień z okazji XXXV-lecia Organizacji Wojewódzkiej Związku. 

 

I. Prezydium WZW postanowiło nadać tytuł Prezesa Koła XXXV-lecia Kol. ppłk. 
Władysławowi WOSIOWI. Kolega Władysław jest współzałożycielem Koła we Wrześni, 

któremu prezesuje nieprzerwanie od jego powstania. Sylwetkę kol. Prezesa przedstawiamy 
w naszym Biuletynie, a stosowne materiały przesłaliśmy do Redakcji GWiR. 

 
II. Prezydium WZW postanowiło, jak corocznie, nadać tytuł „Człowieka Związku 

Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej Roku 2015” Kol. ppłk. Janowi Nowakowi, 
członkowi WZW i Prezesowi Koła w Witkowie. Tytuł nadany w dowód uznania za aktywną  
i skuteczną działalność na rzecz rozwoju i jedności środowiska oraz podjęcie inicjatywy 
nadania dla Koła sztandaru. 

 

III. W dowód uznania za długoletnią działalność oraz dokonania na rzecz  WZW i Koła na 
wniosek Zarządu Koła Przeciwlotników Decyzją Prezydium WZW wpisem do Honorowej 

Księgi Zasłużonych dla WZW ZŻWP został wyróżniony Kol. Zdzisław Walaszczyk. 
 

Prezes WZW 

płk w st. spocz. dr Zygmunt Maciejny 
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4. PREZES XXXV-lecia ZŻWP w Wielkopolsce 
 

 
Jest takie Koło ZŻWP, na czele którego nieprzerwanie przez 35 lat kieruje Kolega  

ppłk w st. spocz. Władysław Woś.Prezes urodził się 26 czerwca 1931 roku w Chraplewie, 
powiat Nowy Tomyśl w Wielkopolsce. 

Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w 1948 roku rozpoczął edukację w Szkole 
Przysposobienia Przemysłowego w Sulęcinie. Tuż po jej zakończeniu w 1951 roku 
rozpoczął służbę wojskową w Jednostkach 5 Sudeckiej Dywizji Pancernej w Gubinie oraz 
Kostrzynie n/Odrą awansując i zajmując wyższe stanowiska. 

Po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia podjął 
działalność społeczną w Lidze Obrony Kraju w strukturach Koła Oficerów Rezerwy, obecnie 
Koła Żołnierzy Rezerwy /KŻR/ we Wrześni, w którym od roku 1979 jest Prezesem. 

W marcu 1981 roku był organizatorem i założycielem Koła ZBŻZiORWP obecnie 
ZŻWP, w którym również od chwili jego powstania do dnia dzisiejszego jest Prezesem. 

Po rozwiązaniu w 1989 roku Jednostki Wojskowej we Wrześni potrafił zintegrować 
środowisko i zorganizować stałą siedzibę, miejsce spotkań członków Koła. 

Ma duży wkład w przygotowanie rezerw kadrowych do wykonywania zadań  
w systemie obrony państwa, poprzez przygotowanie oraz rozwijanie wiedzy i praktycznych 
umiejętności fachowo – wojskowych. 

Sukcesywnie mobilizuje członków koła do aktywnego udziału w procesie 
patriotycznego wychowania lokalnej społeczności, zwłaszcza młodzieży. 

Czynnie uczestniczy w kształtowaniu i umacnianiu więzi społeczeństwa z Wojskiem 
Polskim, szacunku dla symboli narodowych i wojskowych oraz miejsc pamięci związanych  
z walkami narodowo – wyzwoleńczymi. 

Aktywnie uczestniczy we współorganizowaniu zawodów sportowo-obronnych we 
współpracy z KŻR-LOK we Wrześni, w których drużyna Koła od lat uczestniczy w lidze 
strzeleckiej. 

Drużyny strzeleckie reprezentujące Koło plasują się zawsze w czołówce, nie rzadko 
wygrywając je zarówno w klasyfikacji drużynowej jak i indywidualnej, a w zawodach 
wojewódzkich o puchar prezesa WZW Związku na ogół zdobywają puchar, złote medale  
i nagrody. Corocznie reprezentanci Koła stanowią trzon reprezentacji wojewódzkiej na 
centralne związkowe zawody sportowo-obronne w Wesołej, przywożąc również puchary  
i złote medale. 

Kolega Władysław Woś za osiągnięcia w służbie, a następnie aktywną działalność 
społeczną i związkową w szeregach ZŻWP był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany, m.in.: 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotymi 
Medalami: Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny i za Zasługi dla Obronności Kraju, Złotym 
Medalem za Zasługi dla LOK, Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZŻWP, Porcelanowym 
Krzyżem Zasługi dla KŻR, Medalami 30 i 35-lecia ZŻWP i Medalem 50-lecia Pożycia 
Małżeńskiego. 

 

Opracował: 

Stanisław Graczyk 
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5. Sprawozdanie finansowe WZW ZŻWP za rok 2015 
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6. Pomoc socjalna 

 

Informacja 

Szanowni Koledzy! 

Zwracam się do Was wszystkich z prośbą o przekazanie i informowanie emerytów  

i rencistów wojskowych oraz ich rodzin o tym że mogą liczyć na Waszą - pomoc  

w rozwiązywaniu ich trudnych problemów w uzyskaniu pomocy materialnej, rzeczowej  

i innej dotyczącej naszego środowiska wojskowego. Emeryci renciści i członkowie ich 

rodzin, a w szczególności osoby samotne i obłożnie chore mogą liczyć na to, że im 

pomożemy w rozwiązywaniu ich trudnych problemów informując gdzie i kiedy można 

uzyskać wsparcie materialne, rzeczowe i rehabilitacyjne. Jednocześnie informuję, że od  

1 marca 2016 r. obowiązują nowe wytyczne i limity w ubieganiu się o pomoc materialną  

Dochód uprawniający do korzystania emerytów, rencistów i członków ich rodzin  

w ubieganiu się o pomoc materialną z Wojskowego Biura Emerytalnego. 

- dochód w rodzinie na osobę 2 382,91 zł; 

- dochód dla osoby samotnej 2 515,30 zł. 
 

Świadczeniobiorca może korzystać z następujących świadczeń socjalnych. 

- zapomogi pieniężnej;  

- zwrotu kosztów opieki – hospicyjnej; 

- częściowego zwrotu kosztów leczenia w sanatoriach, uzdrowiskach oraz w zakładach 

rehabilitacyjnych. 
 

Opieka paliatywno-hospicyjna 

Zwrot kosztów opieki na wniosek świadczeniobiorcy z niezdolnością do samodzielnej 

egzystencji na podstawie rachunku lub faktury oraz zaświadczenia lekarskiego  

o konieczności opieki nie więcej niż 7939,87zł  

Częściowy zwrot kosztów pobytu i leczenia w sanatoriach, uzdrowiskach oraz zakładach 

rehabilitacyjnych(świadczeniobiorcy albo członka rodziny) 
 

Informacja Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistą wojskowym z odpisu od podatku 1% . 

W 2015 roku na fundacje odpisało 2000 osób na kwotę 93000zł w porównaniu do 2007 

gdzie odpisało 6500 osób na kwotę 340000zł. 

Z Województwa Wielkopolskiego na FPEiRW w 2015 roku odpisało 110 osób na kwotę 

4476,10zł natomiast w 2014 na Fundacje odpisało 137 osób na kwotę 5894,60zł. 

Zarząd Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kaliszu w 2015 odpisało 28 osób na kwotę 

1096,70zł natomiast w 2014 odpisało 27 osób na kwotę 966,40zł.  

Zarząd Rejonowy Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile w 2015 roku odpisało 18 osób na 

kwotę 708,10zł natomiast w 2014 roku 1 odpisało 16 osób na kwotę 630,10zł.  

Na zakończenie prośba. Koledzy otwórzmy swoje serca i pomagajmy chorym, cierpiącym  

i tym najuboższym żyjącym w niedostatku i biedzie. 

 

Opracował: 

 

Stanisław Klimczyński 
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7. Sytuacja w ZŻWP po rozwiązaniu przez Ministra Obrony Narodowej 
 porozumienia o współpracy 

 

Byliśmy zaskoczeni decyzją o rozwiązaniu, „Porozumienia o współpracy MON ze 

Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego” z dnia 15 lipca 2013 roku ze skutkiem 

natychmiastowym i bez jakiegokolwiek uzasadnienia. Brak uzasadnienia w jaki to sposób 

Związek naruszył zasadę neutralności w sprawach politycznych lub działał niezgodnie ze 

statutem i innymi wewnętrznymi dokumentami, co zarzucono w tej decyzji. Podobno 

powodem jej był postkomunistyczny charakter związku. Nie sposób zrozumieć na czym 

polega ten „postkomunistyczny” charakter naszego stowarzyszenia, czyżby decydowały  

o tym życiorysy jego członków. Zasady działalności określone w Statucie związku są 

przestrzegane, związek wywiązywał się ze zobowiązań wynikających z porozumienia  

z MON. Do związku należą żołnierze wszystkich stopni wojskowych. Związek współpracuje 

z różnymi legalnymi organizacjami pozarządowymi. Terenowe struktury związku w wielu 

przypadkach były inspiratorami zawiązywania lokalnych porozumień organizacji 

kombatanckich i żołnierskich. Zgodnie z porozumieniem stowarzyszenie prowadziło różne 

formy działalności na rzecz wspierania obronności i bezpieczeństwa narodowego. 

Uczestniczyło w procesie przygotowania obronnego młodzieży, podejmując różne działania 

na rzecz kształtowania jej świadomości społecznej i patriotyzmu. Uczestniczy w nich licznie 

młodzież. Szanujemy i krzewimy tradycje narodowe i wojskowe, bierzemy udział  

w obchodach wielu różnych wydarzeń historycznych. Wspomagamy działalność organizacji 

pro obronnych, w tym także klas mundurowych. 

Nie kwestionujemy zasad cywilnej kontroli nad Siłami Zbrojnymi RP, związek 

współpracuje z Europejską Organizacją Stowarzyszeń Wojskowych (EUROMIL) oraz 

uczestniczy w wielostronnej współpracy w ramach Międzynarodowej Konfederacji Oficerów 

Rezerwy przy NATO (CIOR). 

Rozwiązanie porozumienia ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, to działanie czysto polityczne, formę zbiorowego ukarania prawie14 tysięcy 

członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego za to tylko, że kierownictwu MON nie 

podobają się życiorysy lub wypowiedzi niektórych z nich. Nikt nie zabrania polemizować  

z nimi ani ich krytykować.  

Biorąc pod uwagę marazm w poczynaniach ZG ZŻWP Prezydium WZW ZŻWP 

przyjęło uchwałę w dniu 29 kwietnia br. dotycząca wypowiedzenia przez MON porozumienia 

o współpracy.  

W odpowiedzi z dn. 10 maja 2016 r. Prezes ZŻWP gen. dyw. dr Franciszek Puchała 

określił, że zasady postępowania ZG ZŻWP w przedmiotowej sprawie zostały przyjęte 

większością głosów członków ZG. Podkreślił również nikłe zainteresowanie tematem ze 

strony mediów. Zarzuca nam (co jest przynajmniej dziwne) brak aktywności w nagłośnieniu 

sprawy wypowiedzenia przez MON porozumienia o współpracy. Na dodatek w swoim 

piśmie Prezes ZŻWP stwierdza, że stanowisko Prezydium WZW ZŻWP z dnia 29 kwietnia 

2016 r. jest elementem zbliżającej się kampanii wyborczej przed XI Krajowym Zjazdem 

Delegatów.  
 

Opracował:  

Jan Żaczek 
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a) Decyzja MON z dn. 05.02.2016 r. 
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b) Odwołanie ZG ZŻWP od decyzji MON 
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c) Uchwała Prezydium WZW ZŻWP w sprawie sytuacji w ZŻWP 

z dnia 29 kwietnia 2016 r. 
dotycząca wypowiedzenia porozumienia o współpracy ZŻWP z resortem  

przez Ministra Obrony Narodowej. 
 

Z ogromnym zaskoczeniem i oburzeniem przyjęliśmy decyzję Ministra Obrony Narodowej  
o wypowiedzeniu porozumienia o współpracy z naszym Związkiem z jednoczesnym poleceniem dla 
Dowódców, Szefów i Komendantów instytucji wojskowych o zerwanie w trybie natychmiastowym 
wszelkich umów. W rezultacie w bardzo krótkim czasie znaleźliśmy się na bruku. Zabrano nam 
przepustki osobowe i klucze do wynajmowanych pomieszczeń. Zostaliśmy odcięci od dokumentacji, 
sprzętu i sztandaru związkowego. Powiadomiono nas, że nie będą realizowane żadne 
przedsięwzięcia, w tym wynikające z Planu Współpracy na 2016 rok.  

Od rozwiązania porozumienia /5.02.2016r./ minęły 3 miesiące i do chwili obecnej jesteśmy bez 
siedziby, adresu i miejsca na posiedzenia zarządu Kół i Prezydium WZW, a nasze przedmioty 
znajdują się w depozycie lub w prywatnych mieszkaniach. 
Zdumiewająca jest postawa Prezydium Zarządu Głównego, które co prawda odwołało się od decyzji 
MON o zerwaniu porozumienia. Przygotowane po prawie miesiącu przez Prezydium Zarządu 
Głównego oświadczenie, z którego nic nie wynika i nie wiadomo kto jest jego adresatem.  
Bez konkluzji i planu działania w sytuacji kryzysowej zakończyło się ostatnie nadzwyczajne 
posiedzenie Zarządu Głównego Związku. Bierna postawa, oczekiwania na kolejne ruchy MON 
świadczą jedynie o naszej uległości, braku umiejętności podejmowania szybkich decyzji, marazmie  
i strachu. Prezydium WZW stoi na stanowisku, że tak dalej być nie może, chyba że czekamy na 
dogodną chwilę i okoliczności by „sztandary wyprowadzić”. 

Pokażmy naszą jedność, zorganizowanie i zdecydowanie oraz postawę godną byłego Żołnierza 
Wojska Polskiego. Nie zgadzamy się by traktowano nas przedmiotowo i bez szczegółowego 
uzasadnienia o przyczynach rozwiązania porozumienia wyrzucano na przysłowiowy bruk, zresztą to 
już nie pierwszy raz. Nie powinniśmy pozwolić, komukolwiek, by nas obrażano, pomawiano i 
poniżano. Przecież pozostała w nas, chyba jeszcze, szczypta honoru i godności. Chcemy być 
traktowani podmiotowo z godnością i poważnie, zasługujemy na szacunek i właściwe postrzeganie 
naszych osiągnięć w historycznej przestrzeni. 

Prezydium WZW domaga się od Prezesa Związku i wszystkich członków Prezydium Zarządu 
Głównego zdecydowanego, aktywnego i roszczeniowego działania. Panowie w Warszawie nadszedł 
Wasz czas, a my mówimy EGZAMIN. 

Naszym zdaniem należy niezwłocznie: 
- możliwie najszerzej upublicznić w mediach bezprawne postępowanie MON wobec organizacji 

/Głos Weterana i Rezerwisty to zdecydowanie za mało/; 
- zwrócić się do zwierzchnika Sił Zbrojnych, parlamentarnych Klubów opozycyjnych o pomoc  

i wsparcie /interpelacje i zapytania poselskie/, przecież my też jesteśmy suwerenem w czasie 
wyborów; 

– zwrócić się do innych organizacji pozarządowych /paramilitarnych/, stowarzyszeń służb 
mundurowych z prośbą o wsparcie i zajęcie stanowiska; 

– rozważyć zorganizowanie w ramach protestu podczas lipcowego szczytu NATO w Warszawie 
pikiety. Poinformować o tych planach media.  

- W przededniu 35 rocznicy powstania Związku, hołdując naszej dewizie „Zawsze Wierni 
Ojczyźnie” będziemy mimo wszystko z optymizmem patrzeć w przyszłość i wspominać chlubną 
przeszłość. 

Członkowie Prezydium ZŻWP w Poznaniu 

Do wiadomości: 
- Prezes Związku 
- Członkowie Prezydium ZG 
- Prezesi ZW i wybranych ZR 
- Prezesi Zarządów Kół Wielkopolski 


