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DZIAŁY TEMATYCZNE:

1. Słowo Prezesa WZW

2. Zadania programowo-organizacyjne

3. Komunikaty:
a/  z przebiegu posiedzenia Zarządu Głównego Związku 

b/ z obrad Sejmiku korespondentów GWiR 

d z narady socjalno-zdrowotnej FSSMRP 

d/ z krajowych zawodów sportowo-obronnych

4. Załączniki
• Apel Prezydium ZG ZŻWP
•  Uchwała ZG ZŻWP w sprawie składki członkowskiej na 2015r.
•  Projekt terminarza przedsięwzięć WZW na 20l5r.
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1. S łow o Prezesa

Koleżanki i Koledzy Związkowcy!

Minęło lato (III kwartał br.). Wydawać powinno się, iż jest to okres „ogórkowy” zarówno w polityce jak 

też w życiu Związku i każdego członka naszej organizacji, a tym czasem sporo ważkich i znaczących 

przedsięwzięć. Krótkie komunikaty i relacje przedstawiamy w bieżącym Biuletynie. Odsyłam do lektury i 

wnikliwej analizy, dyskusji i polemiki zarówno na forum zarządów jak również zebrań każdego Koła.

Uczestniczyliśmy w szeregu uroczystościach, w których byliśmy gośćmi lub współorganizatorami. Nie 

mogę nie wspomnieć o spotkaniu w Poznaniu z Prezesem Związku Kol. Franciszkiem Puchałą, zarówno w 

Domu Żołnierza, gdzie uczestniczył prezes w spotkaniu członków Komitetu Budowy Pomnika i promował 

swoją książkę „Szpieg CIA w Sztabie Generalnym” jak i w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych z okazji 

naszego związkowego święta i święta Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych „Dnia Czołgisty”. Mocnym 

akcentem, przy sporym zaangażowaniu i społecznym wysiłku, głównie prezesów i zarządów K ó ł: w Witkowie 

i Przeciwlotników były uroczystości: Święto Lotnictwa Polskiego i Święto Wojsk Przeciwlotniczych. Pragnę 

wyrazić uznanie i podziękowanie członkom ww. Kół na czele z ich Prezesami: kol. Janem Nowakiem i kol. 

Włodzimierzem Plutą.

Jestem pod ogromnym wrażeniem, poznanych na konferencji, rozwiązań systemowych opieki socjalnej i 

zdrowotnej realizowanych przez struktury związkowe na Ziemi Łódzkiej. Mam świadomość, iż niektóre z nich 

są nie do osiągnięcia, np.: Przychodnia lekarska dla członków służb mundurowych czy „białe soboty” 

organizowane i realizowane na tzw. osiedlach mundurowych. Jednak wzorcowa współpraca z Wojskowym 

Biurem Emerytalnym, zawarta umowa z firmą realizującą opiekę w domu chorego czy też pozyskiwanie 

funduszy unijnych i z Urzędu Marszałkowskiego jest możliwa i realna u nas w Wielkopolsce. Będziemy na ten 

temat dyskutować i poszukiwać satysfakcjonujących rozwiązań, wszakże pod warunkiem pozyskania do 

współpracy chętnych do podjęcia działań. Jeden czy dwie osoby tego nie udźwigną.

Na bazie zamierzeń Zarządu Głównego opracowaliśmy Terminarz naszych przedsięwzięć na 2015 rok. Jest 

to tylko projekt, wstępnie zaakceptowany przez Prezydium WZW oczekujemy opinii z Kół, a może propozycji 

aktywnego udziału. Plan zostanie przedstawiony do akceptacji na grudniowym posiedzeniu WZW.

Po wieloletnich staraniach, rozwiązywaniu kolejnych problemów widzę, już nie światełko lecz spore 

światło wieńczące dzieło budowy Pomnika Żołnierzom II Armii Wojska Polskiego. Otwieram dyskusję i 

oczekuję propozycji odnośnie daty jego odsłonięcia. Na początek proponujemy trzy terminy: 1/ 23 luty -  

rocznica wyzwolenia Poznania; 2/ 16.04 lub 27.04 pierwsza data to forsowanie Nysy i Odry, druga do data 

zwycięskiej bitwy pod Budziszynem i Dreznem; 3/ 8 lub 9.05 rocznica zakończenia II wojny.

Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkie Koleżanki i Kolegów i do zobaczenia na grudniowym 

Posiedzeniu Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego.

Zygmunt Maciejny



2. Zadania program ow o-organizacyjne.

O wydarzeniach, które miały miejsce w III kwartale czytelnicy dowiedzą się po przestudiowaniu całego 

Biuletynu wraz z załącznikami, bądź uczestniczyli w nich osobiście. Pragę jedynie zwrócić uwagę na: 

Posiedzenie Zarządu Głównego, a w tym przyjęte Uchwały oraz Naradę dotyczącą spraw społecznych w Łodzi 

i przyjęty Apel. Proszę nie bagatelizować również Apelu Prezydium ZG dotyczącym wyborów 

samorządowych.

Minął termin opłaty składki członkowskiej za 2014 r. Gratuluję i dziękuję Prezesom i Zarządom Kół za 

100% wykonanie zadania statutowego, a są to Koła: Ziemi Wrzesińskiej i Żandarmerii Wojskowej. Prezesów 

pozostałych Kół proszę o kontakt ze Skarbnikiem celem dokonania wpłaty bądź udzielenia wyjaśnień wobec 

członków: Witkowo -10, Pancemiak -23 , Żwirki i Wigury -14 , Nr 2 przy 2 SLT- 3, Przeciwlotnicy- 4 , przy 

WZRB -4 , Ziemia Gnieźnieńska -8 , Śrem - l i i  Babki -11.

Zakończył się okres planowania w ramach współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej na 2015 rok. 

Proszę zarządy Kół o podanie do biura WZW jakie przedsięwzięcia i terminy ich realizacji zostały uzgodnione i 

ujęte w harmonogramach poszczególnych jednostek wojskowych.

W ostatnim kwartale bieżącego roku przed nami kolejne zadania do realizacji wynikające ze Statutu, uchwał 

władz nadrzędnych i potrzeb planowego funkcjonowania Koła.

Proszę pamiętać, iż do końca LISTOPADA w każdym Kole należy, w formie uchwały określić wysokość 

składki członkowskiej na potrzeby Koła. Za podstawę powinna służyć uchwała ZG w tej kwestii, gdzie 

zwracam uwagę, iż II ratę składki należy opłacić do 15 CZERWCA.

Do końca LISTOPADA należy dokonać prenumeraty Głosu Weterana i Rezerwisty w formule zbiorowej 

lub indywidualnej. Biuro WZW jest do Waszej dyspozycji. Przy okazji przypominam, iż obowiązuje Uchwała 

ZG o prenumeracie G W i R przez osoby Funkcyjne w Związku.

Do końca bieżącego roku należy opracować, przedstawić na walnym zebraniu Koła projekt budżetu i Plan 

Pracy na 2015 rok i w głosowaniu przyjąć do realizacji.

Pozwalam sobie bardzo delikatnie przypomnieć wszystkim zainteresowanym, iż 10 GRUDNIA br. 

odbędzie się Plenarne Posiedzenie WZW, jak zwykle w Sali konferencyjnej Klubu 2 Skrzydła Lotnictwa 

Taktycznego przy ul. Kościuszki w Poznaniu (wejście przez biuro przepustek). Na posiedzenie zapraszam 

członków drużyny reprezentującej naszą organizację wojewódzką na centralnych zawodach sportowo -  

obronnych w Wesołej oraz wszystkich chętnych.

W IV kwartale będziemy uczestniczyć między innymi w uroczystościach:

11 LISTOPADA- Narodowe Święto Niepodległości ( poczet sztandarowy wystawia Koło Pancemiak);

27 GRUDNIA -rocznica Powstania Wielkopolskiego ( poczet wystawia Koło Nr 2 przy 2 SLT).

Kolejny numer Biuletynu planujemy przygotować na Plenarne posiedzenie WZW.

Z. Maciej ny -  prezes WZW



INFORMAGA Z POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY 
WOJSKA POLSKIEGO -  WŁOCŁAWEK 16.09.2014 R.

W Zespole Szkół Akademickich we Włocławku odbyło się drugie w tym roku posiedzenie 
Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z udziałem Prezesów Zarządów 
Wojewódzki i Rejonowych, którzy nie są członkami Zarządu Głównego oraz Przewodniczącego 
Głównej Komisji Rewizyjnej płk rez. Zbigniewa Domańskiego i Członka Głównego Sądu 
Koleżeńskiego płk rez. Bogdana Sędziaka. W posiedzeniu wziął udział Prezes Wielkopolskiego 
Zarządu Wojewódzkiego ZŻ WP płk rez. dr Zygmunt Maciejny. Po spotkaniu ZG z młodzieżą klas 
mundurowych i przedstawicielami władz Włocławka oraz członkami Związku Strzeleckiego 
„Strzelec" Organizacji Społeczno-Wychowawczej odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego. 
Posiedzeniu przewodniczył Prezes Związku gen. dyw. dr Franciszek Puchała.

Prezes Związku omówił główne problemy pracy związkowej jakie pojawiły się od ostatniego 
posiedzenia Zarządu Głównego.

Przewodniczący GKR płk rez. Z. Domański przedstawił informację o wynikach 
przeprowadzonych kontroli. Członek GSK płk rez. B. Sędziak o prowadzonych postępowaniach 
sądu koleżeńskiego.

W czasie posiedzenia podjęto szereg uchwał, między innymi:
1. Uchwała w/s Planu pracy na 2015 rok .
2. Uchwała w/s wysokości składki członkowskiej na potrzeby władz naczelnych, zarządów 
wojewódzkich i rejonowych ZŻWP na 2015 r.
3. Uchwała w/s zmiany na stanowisku pełnomocnika Zarządu Głównego ds. nadzoru nad spółką 
Vest & Army. Nadzór będzie sprawował płk Józef Mól.
4. Uchwała w/s nadania tytułu Honorowego Członka Związku. Tytuł ten nadano gen. bryg. w st. 
sp. Jerzemu Jaroszowi oraz płk w st. sp. Janowi Malcowi.

5. Uchwała w/s wyróżnienia tytułem „Człowieka Roku Związku". Wyróżniony: st. chor. szt. 
M irosław Błażejczyk.
6. Uchwała w/s wyróżnienia członków wpisem do „Księgi Honorowej Zasłużonych dla Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego". Wpisem tym wyróżniono trzynastu członków Związku.
7. Uchwała w/s znaków, pieśni oraz oficjalnego ubioru Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
8. Uchwała w/s objęcia patronatem Muzeum Czynu Zbrojnego w Lipcach Reymontowskich.

Podjęto również decyzje zmieniające skład Rady Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom 
Wojskowym. W uwagach dotyczących uchwały o wysokości składek członkowskich (przed jej 
przegłosowaniem) zwróciłem uwagę na problem egzekwowania składki od kolegów 
wstępujących do Związku po okresie rozliczenia składki przez poszczególne szczeble 
organizacyjne. Składka powinna być naliczona w oparciu o zasadę proporcji. W czasie 
posiedzenia rozwinęła się dyskusja w sprawie regulaminu wyboru „Człowieka Roku Związku". 
Uwagi dotyczące tego zagadnienia, po analizie regulaminu, Wielkopolski Zarząd Wojewódzki 
prześle do Sekretarza Generalnego ZŻ WP.

Członek Zarządu Głównego ZŻ WP
Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻ WP 
ppłk w st. sp. mgr Henryk Kania



XVI Sejmik Korespondentów „Głosu Weterana i Rezerwisty” 16-17.09.2014 r. Włocławek.

Kolejny, XVI sejmik odbył się we Włocławku, równolegle z obradami ZG ZŻWP. W 
pierwszym dniu korespondentów w godzinach popołudniowych oprowadzał po Włocławku 
miejscowy przewodnik, a następnie odbył się koncert pieśni patriotycznych. Drugiego dnia 
obrady sejmiku odbywającego się w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej, 
otworzył Redaktor Naczelny „GWiR” płk Marek Bielec, po nim głos zabrał Prezes Związku 
gen. dyw. dr Franciszek Puchała, następnie: Sekretarz Generalny ZG i jednocześnie Prezes 
Spółki VEST & ARMY - płk Jan Kacprzak, a w imieniu Przewodniczącego Rady 
Redakcyjnej wystąpił sekretarz rady - płk Miłosz Biały, który w swym wystąpieniu wskazał 
m.in. na katastrofalny spadek prenumeratorów czasopisma „GWiR”, co może sprawić, że 
będziemy otrzymywać nie miesięcznik lecz kwartalnik a nawet biuletyn. Po przerwie 
nastąpiła dyskusja z udziałem korespondentów. Jako pierwszy głos zabrał kol. Tadeusz Bohm 
(korespondent z Poznania), który nawiązał do wystąpienia Prezesa Związku, mówiącego 
m.in. o: problemach finansowych i trudnościach budowy „Domu Weterana Służby”.

Dla przypomnienia, inicjatywa jego budowy wyszła od piszącego ten artykuł, podjęta 
w formie uchwały przez Zarząd Koła im 31 brt. w Poznaniu - jako Apel do ZG ZŻWP, 
popartego przez WZW ZŻWP w Poznaniu. Wspólnie z kol. płk Czesławem Marmurą 
(wiceprezesem ZG ZŻWP) - mówiłem do zebranych, przygotowaliśmy niezbędne dokumenty 
lecz natrafiliśmy na procedury urzędnicze - nie do „przeskoczenia”, a także nie do przebicia 
barierę Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w sprawie pozyskania z jej zasobów, obiektu 
przydatnego na „Dom Weterana Służby” (blisko Przychodni Lekarskich, a szczególnie 
odpowiednich specjalistów, spokojnego terenu itp.).

Kolejnym poruszonym zagadnieniem były finanse. Poinformowałem zebranych, że z 
dniem 18 lipca 2014 r. przestała obowiązywać dotychczasowa ustawa o „Zbiórkach 
publicznych”, nakazująca obowiązkowo uzyskanie na nią, zgodę odpowiedniego ministra. 
Teraz wystarczy zgłoszenie elektroniczne (nie prośba o zgodę) , wypełnienie wniosku, a 
rejestracja zbiórki następuje w ciągu trzy dni. Zgodnie z nową ustawą każdy obywatel ma 
prawo zbierać pieniądze na wybrany przez siebie cel. To on, a nie urzędnik będzie decydował 
na jaki cel zbiera pieniądze. Następnie głos zabrało trzech innych korespondentów, a kolejne 
wystąpienia zostały przerwane przybyciem na obrady prof. Longina Pastusiaka, który 
podzielił się uwagami na temat „bardzo dobrych” stosunków polsko-amerykańskich w tym 
ewentualnej pomocy Polsce na wypadek wojny. Ripostował gen. dyw. Bolesław Izydorczyk 
(przebywał w USA i w Brukseli) stwierdzając, że na ten temat ma odmienne zdanie. Podzielił 
się uwagami oficerów wysokiej rangą z armii amerykańskiej, NATO i własnymi 
obserwacjami. Inny mówca zadał pytanie prof. L. Pastusiakowi dlaczego Polacy, jeśli mają 
tak dobre stosunki z Amerykanami, nadal muszą starać się o wizy do USA ?

Ze względu na ograniczoną ilość czasu, pozostali dyskutanci złożyli swoje 
wystąpienia do protokołu prowadzącego obrady, a na zakończenie Redaktor Naczelny - płk 
Marek Bielec, wraz z Prezesem Związku gen. dyw. Franciszkiem Puchałą wręczył 
wyróżnienia w postaci: statuetek „Sowy”, złote entery, „Patenty Korespondenta „GWiR” i 
dyplomy. Poinformowano także zebranych, że miejscem następnego sejmiku będzie Toruń, a 
kolejnego prawdopodobnie Bydgoszcz.

mjr dr Tadeusz Bóhm



Apel 
Uczestników Narady Koordynatorów Działalności Socjalno Zdrowotnej 

w Stowarzyszeniach tworzących FSSM RP 
odbytej w Łodzi w dniach 17-18 września 2014 r.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!

Mamy świadomość, że otaczająca nas rzeczywistość wymaga podjęcia działań ponad miarę możliwości 
finansowych każdego podmiotu organizacyjnego wchodzącego w skład Federacji Stowarzyszeń Służb 
Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej. To świadczenie pomocy wynikać powinno nie tylko z obowiązku 
nakreślonego w naszych statutach, a przede wszystkim z solidarności międzyludzkiej i więzi zawodowej 
środowisk mundurowych.

Możliwości takich działań potrafią znaleźć działacze, wolontariusze i wszyscy ci, którzy bez względu na 
trudności, indywidualnie świadczą pomoc osobom potrzebującym w naszych środowiskach. Emeryci i renciści 
oraz członkowie ich rodzin, w szczególności samotni i obłożnie chorzy, w tym kombatanci i inwalidzi wojenni 
mogą liczyć na wsparcie ze strony poszczególnych ogniw organizacyjnych tworzących naszą Federację.

Szanowni Prezesi Zarządów Wojewódzkich, Okręgowych, Rejonowych i K ó ł!

Powołując się na zapisy statutowe, uchwały programowe przyjęte na ostatnich zjazdach krajowych 
stowarzyszeń tworzących FSSM RP oraz na II Kongresie Federacji w części dotyczącej działalności socjalno- 
zdrowotnej, uczestnicy niniejszej Narady zwracają się z gorącą prośbą do Zarządów Wojewódzkich, Zarządów 
Okręgowych i Rejonowych oraz Zarządów Kół, koordynatorów, organizatorów opieki oraz wszystkich 
działaczy naszej Federacji uczestniczących w tej jakże potrzebnej działalności z następującym apelem:

1. Podjęcia organizacyjnych działań zmierzających do ustawowych zmian rewaloryzacji emerytur i rent 
mundurowych.

2. Utworzenia struktur organizacyjnych kontynuowania opieki nad obłożnie chorymi i 
niepełnosprawnymi świadczeniobiorcami mundurowymi.

3. Aktywnego współdziałania komisji socjalno -  zdrowotnych w poszczególnych podmiotach 
organizacyjnych z instytucjami emerytalno -  rentownymi Ministerstwa Obrony Narodowej, 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości w oparciu o resortowe 
rozporządzenie i regulaminy w celu pomagania w przygotowaniu wniosków o pomocy socjalnej i 
wyjaśnianiu wnioskodawcom o warunkach udzielania takiej pomocy.

4. Propagowania w środowisku świadczeniobioreów wojskowych i mundurowych o możliwościach oraz 
warunkach udzielanej pomocy przez fundacje takie jak: w resorcie MON wykonuje Fundacja Pomocy 
Emerytom i Rencistom Wojskowym.

5. Inspirowania własnych komisji socjalno -  zdrowotnych (wojewódzkich i rejonowych) oraz Kół do 
uaktywnienia placówek opieki medycznej na rzecz świadczeniobiorców mundurowych.

6. Zreorganizowania działalności socjalno -  zdrowotnej opierając się na Kole jako podstawowym ogniwie 
każdego Związku naszej Federacji opartym o dobre koleżeństwo i przyjazne relacje sąsiedzkie.

7. Potraktujmy rok 2014 i przyszły 2015 do przygotowania tej reorganizacji poszczególnych ogniw 
socjalno -  zdrowotnych naszych związków wchodzących w skład FSSM RP w warunkach 
ograniczonych możliwości otrzymania resortowego wsparcia finansowego wykorzystując do tego celu 
w dyskusji związkowe media i inne formy organizacyjnych przedsięwzięć.

W imieniu Uczestników Narady Apel podpisali:

Prezydent Federacji Stowarzyszeń 

Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej 

Zdzisław Czarnecki

Organizator Merytoryczny Narady - płk dr n. hum. Czesław Marmura



Komunikat d
W naradzie uczestniczył prezes WZW kol. Zygmunt Maciejny

Człowiek jest tyle wart, aa ile pozostawi wśród ludzi 
dobrych działań i dobrych wspomnień. Refleksja z łódzkiej narady.

Powyższe humanistyczne motto towarzyszyło organizatorom i uczestnikom Narady 
Szkoleniowej Koordynatorów Działalności Socjalno Zdrowotnej, która odbyła się w Łodzi w dniach 17-
18 września 2014 roku. W tej tematycznie pierwszej naradzie uczestniczyło trzydziestu przedstawicieli 
czterech największych stowarzyszeń tworzących Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych 
Rzeczypospolitej reprezentujących środowiska mundurowe: Bydgoszczy, Gdańska, Kalisza, Kielc, 
Krakowa, Łodzi, Opola, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Słupska, Warszawy i Zielonej Góry, którym 
na sercu leży dobro organizacyjnych działań wynikających z solidarności międzyludzkiej i więzi 
zawodowej środowisk mundurowych zmierzających do tworzenia konstruktywnej pomocy dla 
niepełnosprawnych lub z ograniczoną sprawnością ruchową weteranów służby w resortach 
mundurowych i przeciwdziałając wykluczeniu tych osób z życia społecznego i środowiskowego.

W gościnnych warunkach stworzonych na bazie Centrum Szkoleniowo -  Konferencyjnego 
Uniwersytetu Łódzkiego przez kolegów „środowiska mundurowego” z Łodzi i przy przyjaznej aurze 
pogodowej oraz koleżeńskiej można było spokojnie i merytorycznie podyskutować na trudne tematy 
socjalne i zdrowotne, a także i organizacyjne oraz dobrze pojętego i spożytkowanego koleżeństwa dla 
dobra członków naszych federacyjnych organizacji.

Po tematycznym otwarciu narady szkoleniowej przez Prezydenta Federacji Kol. Zdzisława 
Czarneckiego zastanawialiśmy się jaka powinna być w obecnych warunkach społecznych i 
gospodarczych organizacyjna rola Zarządu FSSM RP oraz jej organizacyjnych ogniw w kreowaniu 
działań niosących pomoc socjalną i zdrowotną dla weteranów służb mundurowych. Ten nadrzędny 
temat był merytorycznym nurtem podjętych kolejnych tematów. O aktywnym starzeniu się i aspektach 
społeczno prawnych na bazie swoich naukowo- publicystycznych publikacji mówił w swoim 
informacyjnym wykładzie kol. płk dr Czesław Marmura -  wiceprezes ds. socjalno -  zdrowotnych 
Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Odpowiedzi na postawione pytania -  jak 
dzisiaj odnaleźć drogę dla realizacji statutowych działań i zwiększania aktywności społecznej seniorów 
mundurowych w warunkach ograniczonych finansowych możliwości pozyskania środków od resortów 
mundurowych, a także funkcjonowanie w Polsce od kilku lat rządowych programów operacyjnych 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i programów Aktywności Społecznych Osób Starszych szukał 
kolejny wykładowca - zaproszona przez organizatorów narady Pani mgr Patrycja Wojtaszczyk z 
Kancelarii Urzędu Marszałka Województwa Łódzkiego. Metodyczna i merytoryczna dawka informacji 
o metodyce przygotowania oferty do pozyskania środków finansowych w ogłaszanych konkursach przez 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej celem pozyska środków z programów operacyjnych FIO i 
ASOS wzbudziła duże zainteresowanie uczestników narady. Z merytorycznym zaciekawieniem 
odbierano kolejne dawki informacji o metodyce przygotowania takich ofert konkursowych. Po 
merytorycznych pytaniach kol. Tadeusza Śliwy z ZEiRP RP reprezentującego na naradzie środowisko 
mundurowe Opola uczestnicy narady wyrażali żal, ale także i nadzieję, że sprzyjającą atmosferę 
urzędniczą i przyjaznych metodycznych urzędników będą mogli spotkać także poza Opolem i Łodzią 
kiedy podejmą się pisania tych ofert. W kolejnym wystąpieniu podjęto rozważania jak udzielać pomocy 
paliatywno -  hospicyjnej w domu chorego - członków organizacji służb mundurowych w oparciu o 
przykład doświadczeń łódzkich:
a) funkcjonowania Wojskowego Biura Emerytalnego w zakresie realizacji tych zadań zawartych w 
Rozporządzeniu MON z dn. 24.06. 2009 r., które przedstawił dyrektor tego biura Pan mgr Witold 
Brzeziński;
b) doświadczeń Zarządu Wojewódzkiego ZZWP W tym Komisji Socjalno -  Zdrowotnej ZW ZŻWP);
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c) doświadczeń funkcjonowania Firmy Usługowej Złota Jesień Weterana -  Opieka Irena Trocińska, 
założonej 1 czerwca 2010 r. oba problemy (pkt a i b) zostały zaprezentowane przez wiceprezesa ds. 
socjalno- zdrowotnych ZW ZŻWP kol. płk. dr. med. Ryszarda Serbiaka.
Problematyka łódzkich doświadczeń zaprezentowana w powyższych wystąpieniach wzbudziła 
zainteresowanie kolegów reprezentujących na naradzie ZŻWP. Do dyskusji z merytorycznym głosem

włączył się uczestniczący w naradzie Dyrektor Biura Emerytalnego Służby Więziennej Pan płk SW mgr 
Grzegorz Domaszewicz, który wskazał na niektóre aspekty prostszych rozwiązań w problematyce 
socjalnej, które są stosowane w jego resorcie.
Bardzo duże zainteresowanie uczestników narady wzbudziła prezentacja i merytoryczna informacja o 
funkcjonowaniu kompleksowej opieki medycznej, rehabilitacyjnej, hospicyjno paliatywnej oraz opiece 
niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Kaśminie koło Mińska Maz., które zostały 
przedstawione prze Pana mgr. Jacka Świeżewskiego i Panią lek. med. Katarzynę Święć. Na 
podkreślenie zasługuje nowoczesny potencjał leczniczo -  opiekuńczy tej placówki, a zwłaszcza 
dyspozycja około 150 łóżek geriatryczny (najnowsze publikacje wskazują, iż w Polsce funkcjonuje 
około 700 łóżek geriatrycznych przy europejskiej normie 7000 łóżek obowiązujących dla naszego kraju
-  przyp. Autora).
Kompleksowo do podjętych tematów i poruszonych problemów odniósł się łódzki senator RP Maciej 
Grubski -  wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej, także od 2013 roku Honorowy 
Członek Związku Żołnierzy WP uczestniczący w naradzie. Bardzo ciekawe merytoryczne i ekspresyjne 
wystąpienie Pana Senatora Macieja Grabskiego zostało odebrane przez uczestników z nadzieją, że w 
polskim parlamencie są ludzie sercem i przyjaźnią związani ze środowiskiem mundurowym, dla których 
obszar trudnych problemów socjalnych i zdrowotnych jest i będzie przedmiotem troski ich działań. 
Podtrzymał swoją deklarację złożoną w Łodzi na Posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w 
listopadzie 2013 roku w obecności prezesa ZŻWP gen. dyw. dr. F. Puchały o wspieranie działań 
organizacyjnych zmierzających do zorganizowania przez Związek Żołnierzy lub Federację Domu 
Weterana Służby.

Problematykę merytorycznych problemów podjętych podczas narady podsumował moderator 
narady płk dr Czesław Marmura, który podziękował wykładowcom i uczestnikom narady dedykując im 
humanistyczne motto Phila Bosmansa dla podejmowania w przyszłości działań „Spróbuj pozostać 
młodym i zarazić innych swą radością i optymizmem. Wtedy także stary zardzewiały świat wokół 
ciebie znów będzie młody i pełen zapału”.

Następnie przedstawił projekt Apelu Uczestników Narady do Prezesów Zarządów: 
Wojewódzkich, Okręgowych, Rejonowych i Kół, a także działaczy stowarzyszeń tworzących Federację
o podjęcie organizacyjnych działań (patrz treść Apelu -  przyp. Autora).

Apel został przyjęty jednogłośnie z sugestią zamieszczenia go we wszystkich mediach 
stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji. Efekty i organizacyjny wysiłek podsumował Prezydent 
Federacji kol. Zdzisław Czarnecki, który podkreślił wysiłek łódzkich organizatorów kol. Janusza 
Kwietnia, Kol. Czesława Marmury, Ireneusza Mańko, kol. Zdzisława Pełki i kol. Franciszka Piecucha, 
którzy stworzyli dla uczestników narady przyjacielską atmosferę i sprawną organizację logistyczną, aby 
taka narada mogła się odbyć i przynieść w przyszłości merytoryczne i metodyczne efekty dla naszych 
stowarzyszeń. Jednocześnie podkreślił, że Zarząd Federacji będzie myślał o zorganizowaniu w 
przyszłości podobnych narad i konferencji, które tematycznie będą związane z głównymi kierunkami 
działań nakreślonymi w marcu 2014 roku na II Kongresie FSSM RP. Jednym z merytorycznych 
tematów zasygnalizowanych przez kol. Czesław Marmurę będzie „Problematyka bezpieczeństwa 
zdrowotnego żołnierzy, funkcjonariuszy, weteranów służby i ich najbliższych”.

Płk dr n. hum. Czesław Marmura
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Działalność socjalno zdrowotna realizowana przez WZW Związku

Jest wiele oznak na to, że sytuacja materialna rodzin w Polsce systematycznie się pogarsza. 
Szczególnie odczuwają ten problem przedstawiciele niższych grup społecznych, emeryci, renciści, 
samotne matki wychowujące dzieci i chorzy ludzie stojący -  oczekujący w gigantycznych kolejkach po 
zdrowie. W tym czasie, gdy ci ludzie zmagają się z dolegliwościami różnych chorób i biedy nasi 
politycy, bez względu na reprezentowaną opcję opływają w luksusach. W mediach przekazują, że 
czynnie biorą udział w zmienianiu i naprawianiu Państwa na lepsze. Należ zauważyć, że lepiej już 
było. Nie oczekiwano w kolejkach po zdrowie i nie szukano pracy i mieszkania na obczyźnie, bo to 
było w kraju dla wszystkich, którzy chcieli pracować i mieszkać. Dzisiejsze zadłużenie Państwa jest o 
70 razy większe od epoki Gierka. Mając to na uwadze i że nic z tym nie można zrobić, wykonuję swoją 
powinność pomagając tym najbardziej potrzebującym rodzinom i osobom obłożnie chorym fizycznie i 
psychicznie. Uszczuplając swoje fundusze, czas i zdrowie, aby ulżyć w cierpieniu i niedostatku z 
jakimi zmagają się moi i Wasi podopieczni. Bo Państwa, a w szczególności Ministra Obrony 
Narodowej nie stać na to, aby pokryć moje wydatki na używanie samochodu, na dojazdy do ludzi -  
podopiecznych, na tak rozległym terenie w jakim mi przyszło działać. Bo i od Was szanowni Koledzy 
Prezesi -  Związkowcy nie mam żadnego wsparcia. Nie robicie nic, aby powołać ludzi i utworzyć 
zespół, który mi pomoże w prowadzeniu działalności socjalno -  zdrowotnej. Dlatego jeszcze raz proszę
o pisemną informację o osobie -  zespole, który jest powołany do udzielania informacji o tym z czego 
można korzystać i jak zdobyć fundusze na opiekę, leki, rehabilitację i sprzęt rehabilitacyjny oraz do 
przeprowadzenia wywiadów i rozpoznania naszego środowiska. Osoba lub zespół, który jest 
wyznaczony do wyżej wymienionego przedsięwzięcia, proszę o jego -  ich dane, takie jak: imię i 
nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu pod, który mógłbym zadzwonić i zlecić zadanie. Tą 
informację i sprawozdanie z działalności socjalno -  zdrowotnej proszę obowiązkowo przekazać na 
piśmie do WZW Związku do dnia 30 listopada 2014.

Zbliżamy się do końca roku, a w 2015 roku będziemy prawdopodobnie jeszcze rozliczać się z 
Urzędem Skarbowym i będziemy mieli możliwość odpisania 1% na nasze OPPP. Dlatego zwracam się 
do Was Szanowni Koledzy Prezesi i do wszystkich członków związku o odpisanie 1% na Fundację, lub 
na Związek. Z tym, że Fundacja udziela pomocy materialnej dla wszystkich tych, którzy znaleźli się w 
trudnych warunkach zdrowotno -  materialnych. Natomiast ZZWP takiej pomocy nie udziela. Dlatego 
rozważcie to sami dla kogo chcecie przekazać swój procent od podatku. Informuję Was również 
Szanowni Koledzy Związkowcy, że są już wyniki z odpisu 1% za 2014 rok na Fundację. Dla przykładu 
podaję, że w 2013 roku Fundacja otrzymała z odpisu 1% 120333zł. A w 2014 z odpisu 1% Fundacja 
otrzymała 103783zł. Więcej informacji o Fundacji Pomocy Emerytom I Rencistom Wojskowym 
otrzymacie Koledzy od Prezesa Fundacji -  pismo skierowane do Prezesa WZW Związku w całości do 
realizacji.

Zwracam się do Was wszystkich członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego o udział 
chętnych do pracy w Komisji ds. Socjalno Zdrowotnych WZW. Otwórzcie się na tych wszystkich 
pokrzywdzonych przez los i zacznijmy działać wspólnie z pożytkiem dla oczekujących.

Z wyrazami szacunku 

Stanisław Klimczyński



XIII Centralne Zawody Sportowo-Obronne Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

W dniu 8 sierpnia 2014 r. na obiektach szkoleniowych 1. Warszawskiej Brygady Pancernej 
im. Tadeusza Kościuszki w Wesołej odbyły się XIII już edycja Centralnych Zawodów Sportowo- 
Obronnych Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Zawodnicy walczyli w trzech konkurencjach:

-  strzelanie z karabinka Beryl,
-  strzelanie z pistoletu wojskowego,
-  rzut granatem na celność.

W zawodach wzięły udział 21 trzyosobowe zespoły z zarządów wojewódzkich i rejonowych. 
Gościem specjalnym był zespół Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który w licytacji na rzecz 
Orkiestry wygrał udział w zawodach. Ponadto w zawodach, w charakterze gości wziął udział zespół
I Warszawskiego Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy.

W tegorocznych zawodach zawodnicy z odległych miejscowości przebojem wdarli się na 
podia zwycięzców. Zwycięzcy zaprezentowali wysoki poziom umiejętności. O miejscach na podium
i dalszych nie decydowały już dziesiątki czy celne rzuty, lecz skupienie i centymetry.

Bezapelacyjnym triumfatorem okazał się zespół Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego 
z Zielonej Góry, który łącznie zdobył 6 pucharów. Zdobyli oni pierwsze miejsce zespołowo 
w strzelaniu z pistoletu wojskowego oraz drugie miejsca w strzelaniu z karabinka Beryl i rzucie 
granatem na celność.

Wielkopolską organizację Związku Żołnierzy WP godnie reprezentowali zawodnicy:

-  kpr. Michał MACIEJEWSKI,

-  sierż. szt. Roman CZARNIAK,

-  kpr. Tomasz GIŻEWSKI,

zdobywając 3 miejsce wynikiem 641 pkt.: (Karabin Beryl -  267 pkt., PW -  273 pkt., Granat -  101 
pkt.)

Indywidualnie zawodnicy osiągnęli następujące wyniki:

Zawody KARABIN
BERYL PW GRANAT

kol. Michał MACIEJEWSKI 3 m. -  223 pkt. 7 m. -  93 pkt. 26 m. -  90 pkt. 2 m. -  40 pkt.

kol. Roman CZARNIAK 15 m. -  212 pkt. 21 m. -  89 pkt. 1 m. -  97 pkt. pon. 31. m-ca

kol. Tomasz GIZEWSKI 21 m. -  206 pkt. pon. 33. m-ca pon. 32. m-ca 14 m. -  35 pkt.

Sprawność przeprowadzenia zawodów zapewniali żołnierze 1 W B Panc., a smaczny obiad na 
zakończenie zawodów przygotował 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy.



PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZŻWP

Popierany jednomyślnie przez Prezydium Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego 

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, zrzeszający ok. 14 tysięcy członków, żołnierzy służby stałej, 
rezerwy i w stanie spoczynku, odgrywa istotną rolę w konsolidowaniu środowiska wojskowego.

Z refleksją odnosimy się do lat ofiarnej służby Ojczyźnie, do naszej działalności związkowej, a także 
wobec współczesnych wyzwań i dalszych planów działania. Z perspektywy tych lat, możemy z dumą 
powiedzieć, że wiernie i godnie wypełnialiśmy i wypełniamy powinności wobec naszej Ojczyzny.

Działalność Związku, to bogactwo wielu dokonań, inicjatyw i działań związanych z 
kształtowaniem pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP. Dzięki temu, prawa i interesy żołnierzy mogą 
być lepiej pojmowane i chronione. Dlatego dużą uwagę poświęcamy obronie naszych praw i 
poszanowania godności, a także niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym członkom.

Przyjęta na X Zjazdzie Delegatów Związku uchwała programowa, obliguje do efektywnego 
działania pośród związków i stowarzyszeń służb mundurowych i innych organizacji pozarządowych, a 
także do działań na forum europejskich organizacji związkowych.

Naszym ideałem jest państwo praworządne i obywatelskie, utożsamiane z prężnymi organami 
władzy państwowej, silną gospodarką, osiągnięciami nauki, bogactwem kultury i demokratyzacją życia 
publicznego obywateli.

Nie przechodzimy obojętnie wobec złożonych problemów związanych ze sferą obronności 
państwa, zjawisk społecznych i narastającej patologii, łamania prawa, czy postępującego rozwarstwienia 
ekonomicznego i materialnego obywateli.

Efekty działań Kół i Zarządów są widoczne w wielu garnizonach, miastach, czy regionach. 
Znaczone są społecznymi dokonaniami na rzecz społeczności lokalnych -  małych Ojczyzn, gdzie wiele 
naszych koleżanek i kolegów uzyskało miano zasłużonych społeczników i zasiada w składzie Rad 
samorządowych.

Wybory do organów samorządu terytorialnego wpisały się trwale w polski krajobraz polityczny. 
Restytucja samorządu, dająca formalne podstawy do pełnej aktywności społecznej, stanowiła fundament 
zbudowania w Polsce pluralistycznego społeczeństwa.

Zapoczątkowana w 1989 roku transformacja systemowa przyniosła wiele zmian, dotyczących 
zarówno politycznej, jak i ekonomicznej sfery funkcjonowania struktur lokalnych i regionalnych. Zmiana 
jakościowa odnosiła się do upodmiotowienia wspólnot samorządowych, poprzez nadanie im kompetencji 
w kreowaniu własnego bytu, a w rezultacie wdrożanie rozwiązań oczekiwanych z punktu widzenia 
społeczności.

Samorząd terytorialny jest najlepszą szkołą racjonalnego rządzenia, a wyniki wyborów 
samorządowych mają bezpośrednie przełożenie m.in. na planowanie, rzetelne zarządzanie i 
gospodarowanie posiadanym majątkiem, czy rozstrzyganie o potrzebnych dla społeczności lokalnych 
inwestycjach. Rozsądny wybór przesądza o kierunkach rozwoju cywilizacyjnego gmin, miast, powiatów i 
województw, wybrany za kilka miesięcy samorząd zdecyduje na co zostaną przebaczone fundusze 
europejskie w latach 2014-2020. To ostatnia, tak szczodra europejska perspektywa finansowa dla Polski i 
powinniśmy ją  wykorzystać.



Wybory samorządowe mają też istotne znaczenie dla kształtu systemu politycznego. To one 
decydują o sile i zakorzenieniu społecznym najważniejszych formacji politycznych, które posiadając silną 
reprezentację w samorządzie mogą skutecznie walczyć o władzę na poziomie centralnym.

Wybory do samorządu terytorialnego mają fundamentalne znaczenie dla demokracji i decydują w  
największym stopniu o jakości codziennego życia każdego obywatela.

Zaangażowanie naszego Związku oraz jego terenowych jednostek organizacyjnych w jesiennych 
wyborach do samorządu, to nie tylko wysoka frekwencja przy urnach, ale także włączenie się w nurt 
ruchów społecznych, popieranie swoich członków ubiegających się o mandat oraz kandydowanie do Rad.

Takie działania pozwolą na kształtowanie losów naszych środowisk żołnierskich w zgodzie z interesem 
szerokich grup społecznych.

Trudno jest się nie zgodzić, że w niektórych przypadkach wybór kandydata jest bardzo 
ograniczony, co nie znaczy, że Twój głos jest nieistotny i że nie masz żadnego wpływu na działalności 
Samorządu.

Z doświadczenia możemy powiedzieć, że frekwencja w wyborach samorządowych i 
kandydowanie członków naszego Związku ma kluczowe znaczenie, zarówno dla wybranych 
przedstawicieli Samorządu, jak i nowych władz.

W listopadzie br. wybierzemy radnych gmin, powiatów, sejmików województw, a także 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Po raz pierwszy w całej Polsce wybory do rad gmin - 
oprócz miast na prawach powiatu - odbędą się w jednomandatowych okręgach wyborczych.

Idąc do urn wyborczych wykorzystajmy naszą wiedzę i nasze doświadczenie, dokonajmy 
racjonalnych wyborów i oddajmy głos na ludzi mądrych i odważnych, uczciwych i sprawiedliwych, 
którzy uzyskując mandat społeczny stanowić będą o sile samorządów, na chwałę Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Dlatego już teraz, apelujemy do wszystkich członków Związku, Waszych rodzin i bliskich o 
aktywny udział w jesiennych wyborach. Podejmujcie działania i dokładajcie wszelkich starań, aby nasi 
kandydaci zyskali, jak największe społeczne poparcie.

Czas na samorząd stojący po stronie ludzi!



UCHWAŁA Nr /IX/2014 
Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego 

z dnia 16 września 2014 roku

w sprawie uchwalenia wysokości składki członkowskiej na potrzeby władz naczelnych, zarządów
wojewódzkich i rejonowych ZŻWP na rok 2015

§ 1
1. Na podstawie § 32 ust. 2 pkt. 8 i § 64 ust.2 pkt.l i 2 Statutu, Zarząd Główny Związku Żołnierzy WP uchwala 

następujące zasady płacenia składek czł. na potrzeby władz naczelnych, wojewódzkich i rejonowych na rok 2015.
2. Przyjmuje się jednolitą, dla całego Związku, podstawę naliczania miesięcznych składek członkowskich na rzecz 

władz naczelnych, wojewódzkich i rejonowych tj. 10 groszy od każdych 100 zł. przychodów netto.
3. Wysokość pozostałej części składki na potrzeby kół ustala walne zebranie koła zgodnie z § 64 pkt. 2 ppkt.4b 

Statutu Związku.
4. Składka członkowska może być opłacana w jednej lub dwóch ratach w roku kalendarzowym.
5. Składkę członkowską pobiera w w/w terminach zarząd koła

1) części składowe składek członkowskich na potrzeby władz naczelnych, wojewódzkich i rejonowych 
Związku zarząd koła przekazuje zarządowi wojewódzkiemu lub rejonowemu Związku:

a) pierwsza rata do 28 lutego,
b) druga rata do 15 czerwca,
c) podając jednocześnie następujące dane:

stan ilościowy członków koła;
ilość członków koła, którzy opłacili składki członkowskie za cały rok lub opłacili pierwszą 
albo drugą ratę;

2) 50% składek członkowskich na potrzeby władz naczelnych zarządy wojewódzkie i rejonowe Związku 
przekazują na konto bankowe Zarządu Głównego:

1) pierwsza rata do 15 marca;
2) druga rata do 30 czerwca;
3) podając jednocześnie następujące dane:

a) stan ilościowy członków organizacji wojewódzkiej lub rejonowej na dzień 31 .grudnia roku 
poprzedniego;

b) ilość członków organizacji wojewódzkiej lub rejonowej, którzy opłacili składki członkowskie za 
cały rok oraz opłacili pierwszą lub drugą ratę.

§2
1. Z dniem 1 stycznia 2009 r. funkcjonują następujące numery kont bankowych w Banku PEKAO SA:

1) konto Zarządu Głównego - numer 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055
2) konto Związku, na które wpłaca się darowizny oraz odpisy od podatku na Organizację Pożytku Publicznego 
numer 63 1240 6104 1111 0000 4787 3928 -KRS 0000141267.

2. 1) Przychody uzyskane przez Zarząd Główny Związku powinny być zaewidencjonowane, a koszty odpowiednio
udokumentowane w dokumentach finansowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości 
(Dz. U. z 1994r.nr 121 poz. 591 z późn. zm.);

2) przychody uzyskane przez wszystkie pozostałe szczeble organizacyjne Związku powinny być zaewidencjonowane,
a koszty odpowiednio udokumentowane w dokumentach finansowych zgodnie wewnętrzną instrukcją Związku
o gospodarce finansowej i rachunkowości;

3) Zarząd Główny, zarządy wojewódzkie i rejonowe powinny przechowywać środki finansowe na wybranych 
kontach bankowych, na rachunkach bieżących (terminowych);

4) ustala się wysokość pogotowia kasowego:
a) w Zarządzie Głównym do kwoty - lO.OOOzł;
b) w zarządach wojewódzkich i rejonowych do kwoty - według ustaleń prezydiów tych Zarządów .

3.1) Zaległe składki członkowskie zarządy kół przekazują do zarządów wojewódzkich i rejonowych do 30 września, 
zarządu wojewódzkie i rejonowe do Zarządu Głównego do 15 października;

2) wobec członków zwyczajnych Związku, którzy zalegają z opłatą składki członkowskiej przez 12 miesięcy, zarządy
kół powinny zastosować § 21, pkt.2 ppkt a) Statutu Związku.;

3) z dniem 31 grudnia 2014 r. traci moc UCHWAŁA Nr 8/Vin/2013 Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wysokości składki członkowskiej i zasad jej podziału.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Zarząd Główny

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego



ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO WIELKOPOLSKI ZARZĄD
WOJEWÓDZKI 

ul. Kościuszki 92/98 61-716 POZNAŃ 13 , te i (61) 8 57 27 44 
TERMINARZ na 2015 rok

Przedsięwzięcia Prezydium ZG 
Posiedzenia Zarządu Głównego ZŻWP: 10.03,15.09.2015 r. w Warszawie i Toruniu. 
Obchody święta Związku - 1 4  czerwiec 2015 r. w Warszawie.
XIV Sejmik G W i R -  III kwartał 2015 r. w Toruniu.
Wykonanie rocznej sprawozdawczości przez WZW ZŻ WP do 31.01.2015 r. 
Opracowanie planu zasadniczych zamierzeń ZG i preliminarza na 2016r. do30.08.2015r. 
Wdrażanie związkowej sieci telefonii komórkowej -  w ciągu roku.
Krajowe zawody sportowo -  obronne -  27 sierpień 2015 r.
Posiedzenia zarządu F P E i R W wg oddz. planu.
Umieszczenie sprawozdań ZG? do 15.07.2015 r,

PLENARNE POSIEDZENIA WZW Sala w Klubie 2 SLT ul. Libelta, godz. 10.00 
Głównym zamierzeniem będzie utrzymanie skutecznej i satysfakcjonującej współpracy z 
członkami Służb Mundurowych, Konsekwentna realizacja Planu Zamierzeń WZW w 
2015 r. oraz udział delegacji wojewódzkiej ze sztandarem w uroczystościach Świąt 
Państwowych, Wojskowych, Regionalnych i Historycznych, poszukiwanie nowych form 
opieki socjalno-zdrowotnej, a także kontynuacja prac w ramach Komitetu Budowy 
Pomnika oraz przy odsłonięciu Pomnika Żołnierzom II Armii Wojska Polskiego.

10 marzec 2015 r. - sprawozdawcze;
12 czerwiec 2015 r. - z okazji Jubileuszu powstania ZŻ WP ;
10 grudnia 2015 r. - planistyczne na 2016 r. i spotkanie opłatkowe .

Przedsięwzięcia WZW 
Opracowywanie i wydawanie Kwartalnika „Biuletyn Informacyjny” -  na przełomie 
każdego kwartału.
14 kwietnia -  Jubileusz Powstania Związku w Wielkopolsce.
22 maja - Zawody sportowo-olbronne o Puchar Prezesa WZW- Biedrusko.
19 czerwca -  Święto Związku, Święto Wojsk Panc. i Zmech. -  „Dzień Czołgisty” -  
biesiada - spotkanie w mundurach.
12 czerwca - Święto Żandarmerii Wojskowej -  Koło przy Wydz. ŻW.
15 sierpnia -  Święto Wojska Polskiego -  spotkanie koleżeńskie.
29 sierpień -  Święto Lotnictwa .
01 wrzesień -  Święto Plot -  Koło Plot. i rocznica wybuchu II wojny światowej.
14 września -  Święto Wojsk Lądowych -  Koło Pancerniak.
02 października -  Święto CSWL -  dzień otwartych koszar.
16 październik -  Święto Wojsk Radiotechnicznych -  Koło Babki.

POSIEDZENIA PREZYDIUM WZW 
Biuro Zarządu, ul. Kościuszki 92/98, godz. 11.00 w każdy ostatni lub przedostatni

piątek miesiąca



Z A D A N IA  D L A  K Ó L
- do 31.01.2015r. zdać do WZW sprawozdania: statystyczne, merytoryczne i finansowe 
za 2014 r.;
- do 28.02.2015 r. wpłacić do WZW I- wszą ratę składki członkowskiej;
- do 15.03. i do 15.07.2015 r opracować i złożyć wnioski o wyróżnienia dla członków 
Koła;
- do 10.05. wytypować i zgłosić drużynę do zawodów sport.-oforonnych; /startowe 20 zł./;
- do 30.08.2015 r. złożyć pisemne wnioski do współpracy z MON w 2016 r.;
- do 15.06. wpłacić do WZW II -gą ratę składki członkowskiej;
- do 30.11. uchwalić składkę na potrzeby Koła w 2016 r.;
- do 30.11. prenumerata G W i R + Kompendium na 2016 r.;
- do końca 2015 r. opracować i uchwalić plan i preliminarz na 2016 r.

UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCIACH 
23.02. Rocznica wyzwolenia Poznania -  poczet, Koło Żwirki i Wigury;
03.05. Święto Konstytucji -  poczet, Koło Babki;
09.05. Dzień Zwycięstwa -  poczet Koło Pancemiak;
15.08. Święto Wojska Polskiego -  poczet Koło ŻW;
01.09. Rocznica II wojny, Św. Plot. -  poczet Koło Plot.;
11.11. Narodowe święto niepodległości -  poczet Koło Pancemiak;
27.12. Rocznica Powstania Wlkp. -  poczet Koło Nr 2 przy 2 SLT.

D Y Ż U R Y  F U N K C Y JN Y C H  C Z Ł O N K Ó W  P rezyd ium  W Z W  
Biuro Zarządu WZW, ul. Kościuszki w godz. 09.00 — 12.00 w  każdy poniedziałek

tygodnia

- prezes Zygmunt Maciejny -  dom 618 238 358, kom. 604 152 192 ;
- wiceprezes Stanisław Klimczyński -  dom 618 305 092, kom. 694 379 890;
- wiceprezes Henryk Kania -  dom 618 788 334, kom. 501 479 340;
- sekretarz Wiesław Szczepański -  dom 618 238 727, kom. 606 260 115;
- księgowy Teofil Łopaczewski -  dom 618 489 263, kom. 695 607 212;
- skarbnik Krzysztof Stole -  kom. 601 073 044 ;
- kom. obronna Stanisław Wrona -  dom 618 238 870, kom. 600 574 032;
- kom. Terenowa Czesław Dykszak -  kom. 605 209 598;
- Przewodniczący WKR -  Hieronim Wojtkowski -  kom. 691 764 213;
- Przewodniczący WSK -  Edward Biela -  dom 618 627 538;
- Prezes Koła Plot. -  Włodzimierz Pluta -  kom. 602 134 429.



U C H W A Ł A  N r........../IX/2014
Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z dnia 16 września 2014 r.

w sprawie znaków, pieśni oraz oficjalnego ubioru Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
Na podstawie § 4 statutu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego uchwala się, co następuje:

Postanowienia ogólne 

§1
1. Znakami Związku Żołnierzy Wojska Polskiego są:

1) znak Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,
2) sztandar Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,

2. W jednostkach organizacyjnych Związku mogą być używane inne znaki nie wymienione w pkt. 1, 
ppkt. 1. Zgodę na ich używanie wydaje Prezydium Zarządu Głównego, w formie uchwały.

Znak Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
§2

1. Znakiem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego jest orzeł w koronie otwartej, ze wzniesionymi 
skrzydłami, z głową zwróconą w prawo, siedzący na prostokątnej podstawie, na której znajduje 
się napis ZŻWP.

2. Znaku Związku Żołnierzy Wojska Polskiego używa się:
l)na sztandarach jednostek organizacyjnych Związku,2) na elementach ubioru związkowego,
3)jako materiał ilustracyjny, 4) na drukach i wydawnictwach związkowych,
5)w innych przypadkach, za zgodą Prezydium Zarządu Głównego.

Sztandar jednostek organizacyjnych Związku
§3

1. Sztandar jest znakiem jednostki organizacyjnej Związku. Jest on symbolem tradycji i wierności, 
honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swych obywateli.

2. Do posiadania sztandaru są uprawnieni: Zarząd Główny, zarządy wojewódzkie i rejonowe oraz 
koła Związku.

3. Prezydium Zarządu Głównego jest uprawnione do wydawania zezwoleń na wykonywanie 
sztandarów przez zarządy wojewódzkie i rejonowe oraz koła Związku, jak również ich aktów 
nadania.

4. Sztandar składa się z płata, głowicy, drzewca i szarfy.
5. Płatem sztandaru jest tkanina biała w kształcie kwadratu o wymiarach 80x80 cm, po której 

obu stronach znajduje się krzyż kawalerski wykonany z tkaniny czerwonej. Barwy sztandaru są 
białe i czerwone ustalone dla barw Rzeczypospolitej Polskiej. Jeden bok sztandaru wszyty jest 
w białą skórę przymocowaną do drzewca 7 gwoździami z białego metalu, po każdej stronie 
płata (drzewca). Boki sztandaru, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, obszyte są 
frędzlą złotą

6. Na stronie głównej płata, pośrodku krzyża kawalerskiego, w czerwonym kręgu znajdują się 
znajdują się dwie gałązki wawrzynu, ułożone w kształcie wieńca otwartego w górnej części, 
haftowanego złotym szychem. Pośrodku wieńca jest umieszczony wizerunek znaku 
organizacyjnego Związku, haftowany srebrnym szychem. W części górnej płata umieszczony 
jest napis haftowany złotym szychem - nazwa Związku oraz w drugim wierszu nazwa organu 
władzy. W części dolnej płata umieszcza się haftowany napis złotym szychem - nazwa 
miejscowości- siedziba danego organu władzy.



7. Na stronie odwrotnej płata, pośrodku krzywd kawalerskiego, znajduje się wieniec, taki jak na 
stronie głównej, w środku którego może być umieszczony w trzech wierszach napis "BÓG 
HONOR OJCZYZNA" albo w dwóch "HONOR I OJCZYZNA" lub "ZAWSZE WIERNI OJCZYŹNIE" 
haftowany złotym szychem.
Pomiędzy ramionami krzyża, w rogach płata, są umieszczone emblematy w postaci herbów, 
a w ich polach mogą być umieszczone herby: województwa, powiatu, miejscowości siedziby 
organu władzy Związku i symbole związane z patronacką jednostką wojskową oraz emblematy 
lub iniq'ały fundatorów sztandaru.

8. Głowica sztandaru składa się z orła i podstawy, wykonanych z białego metalu. Korona, dziób i 
szpony orła są koloru złotego. Na przedniej ścianie podstawy są umieszczone inicjały Związku. 
Wewnątrz podstawy jest umieszczony zminiaturyzowany akt nadania sztandaru.

9. Drzewce sztandaru jest sporządzone z drewna toczonego. Drzewce jest dwudzielne, połączone 
tuleją z metalu białego. Na górnym końcu jest umieszczona głowica, na dolnym - stożkowate 
okucie z metalu białego. Na drzewcu mogą być umieszczone gwoździe pamiątkowe;

10. Szarfa o barwach Rzeczypospolitej Polskiej jest umieszczona na drzewcu poniżej podstawy z 
orłem po głównej stronie płata. Jej oba końce dochodzą do dolnego brzegu płata i są 
zakończone frędzlą koloru złotego, taką jak płat sztandaru;

11. Na czas ceremonii pogrzebowych (żałobnych) z udziałem wojskowej asysty honorowej na 
sztandarze umieszcza się szarfę z kiru, związaną w kokardę, mocowaną na drzewcu poniżej 
szarfy o barwach Rzeczypospolitej Polskiej

12. Sztandary związkowe używane są podczas:
1) uroczystych obchodów świąt narodowych, państwowych i wojskowych,
2) uroczystości o charakterze patriotycznym i religijnym (apeli lub zbiórek żołnierzy, parad 

wojskowych, capstrzyków, apeli poległych, apeli pamięci, odpraw wart, pogrzebów z 
wojskową asystą honorową),

3) uroczystości związkowych,
. 4) pogrzebów zmarłych kolegów, byłych żołnierzy zawodowych lub oficerów rezerwy 

Wojska Polskiego oraz osób szczególnie zasłużonych dla Związku.
13.W celu realizacji przedsięwzięcia zmierzającego do uzyskania sztandaru dla zarządu 

wojewódzkiego, rejonowego lub koła Związku należy:
1) ustalić fundatora i powołać komitet fundacyjny sztandaru;
2) dokonać wyboru dewizy na sztandarze z „Zawsze Wierni Ojczyźnie", „Honor Ojczyzna lub 

Bóg Honor Ojczyzna" poprzez przeprowadzenie ankiety wśród członków organizagi 
wojewódzkiej, rejonowej lub koła;

3) uzyskać zgodę Prezydium Zarządu Głównego, po przedstawieniu wzoru sztandaru oraz planu 
realizacji przedsięwzięć związanych z wykonaniem sztandaru i jego wręczeniem;

4) w porozumieniu z dowództwem garnizonu lub jednostki wojskowej oraz przedstawicielami 
organów władzy państwowej i samorządowej przygotować i przeprowadzić akcję 
popularyzacyjną związaną z uroczystością wręczenia sztandaru.

14. Fundatorami sztandaru mogą być: ministerstwa i instytucje państwowe, organy władzy 
państwowej i samorządowej, jednostki i instytucje wojskowe, organizacje społeczne i 
młodzieżowe, w tym członkowie organizacji wojewódzkiej, rejonowej lub koła Związku, 
społeczeństwo miast, osiedli i gmin oraz inne osoby prawne i fizyczne.
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1) osobę lub zespół, który będzie odpowiedzialny za przebieg uroczystości wręczenia 
sztandaru;

2) datę, miejsce i organizacje współtowarzyszące wręczeniu sztandaru;
3) skład pocztu sztandarowego i personalne wskazanie osoby wręczającej i przyjmującej 

sztandar;
4) wykaz osób zapraszanych na uroczystość wręczania sztandaru reprezentujących 

Ministerstwo Obrony Narodowej i Sztab Generalny Wojska Polskiego, dowództwa rodzajów 
Sił Zbrojnych, władze państwowe i samorządowe, jednostki wojskowe oraz fundatorów 
sztandaru;

5) osoby i kolejność wbijania gwoździ pamiątkowych w drzewce sztandaru.
16. Wręczenie sztandaru należy planować w dni świąt wojskowych, państwowych oraz 

związkowych. Organizację i przebieg uroczystości wzorować na obowiązujących w Siłach 
Zbrojnych RP przepisach (np. ceremoniale wojskowym) z uwzględnieniem lokalnych warunków. 
Uroczystości wręczenia sztandaru zarządom wojewódzkim, rejonowym i kołom Związku 
powinny być, w miarę możliwości, organizowane z asystą wojskową (kompania honorowa, 
pluton itp.), pocztów sztandarowych organizacji społecznych oraz miejscowej ludności.

17. Wręczenia sztandaru dokonuje:
1) prezes Zarządu Głównego Związku lub z jego upoważnienia inne osoby funkcyjne Zarządu 

Głównego;
2) w razie przyjęcia zaproszenia sztandar może wręczyć: Minister Obrony Narodowej, Szef 

Sztabu Generalnego WP lub ich terenowi przedstawiciele.
3) realizacja pkt. 2 winna być wcześniej uzgodniona z prezesem Zarządu Głównego Związku.

18. W razie rozwiązania jednostki organizacyjnej Związku, sztandar przekazuje się do izby pamięci 
Zarządu Wojewódzkiego lub Rejonowego, a jeżeli takiej nie posiadają do Zarządu Głównego, 
wraz z aktami ufundowania i nadania sztandaru. Przy przekazywaniu sztandaru sporządza się
protokół zdawczo-odbiorczy. Wraz z protokołem powinien być przekazany zarys dziejów 
sztandaru.

19. W przypadkach nieprzewidzianych w niniejszej uchwale stosuje się postanowienia przepisów 
obowiązujących w Siłach Zbrojnych.

Pieśń Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
§4

1. Pieśnią Związku Żołnierzy Wojska Polskiego jest utwór „To jeszcze nie tak dawno".
2. Tekst literacki pieśni.
3. Tekst muzyczny pieśni, w układzie na chór, umieszczony jest na stronie internetowej Związku.
4. Podczas wykonywania lub odtwarzania pieśni Związku obowiązuje zachowanie powagi i 

spokoju. Osoby obecne podczas publicznego wykonywania lub odtwarzania pieśni stoją w 
postawie wyrażającej szacunek, a ponadto mężczyźni w ubraniach cywilnych -  zdejmują 
nakrycia głowy, zaś osoby w umundurowaniu obejmującym nakrycie głowy, niebędące w 
zorganizowanej grupie -  oddają honory przez salutowanie. Poczty sztandarowe jednostek 
organizacyjnych Związku podczas wykonywania lub odtwarzania pieśni oddają honory przez 
pochylenie sztandaru.



1. Oficjalny ubiór członków Związku składa się z:

1) granatowej marynarki typu klubowego (jednorzędowej),

2) jasnych, popielatych spodni (w przypadku członkiń spódnicy),

3) granatowego krawatu (w przypadku członkiń chusty) ze znakiem Związku.
4) białej koszuli (bluzki). £
5) beretu (furażerki) w kolorze rodzaju wojsk, w którym członek Związku ostatnio pełnił 

służbę, z posiadanym stopniem wojskowym.

2. Dopuszcza się umieszczanie na lewej stronie marynarki na kieszeni naszywki ze stylizowanym 
znakiem Związku.

3. Na lewej klapie marynarki umieszcza się miniaturkę znaku Związku koloru złotego.
4. W stroju oficjalnym członkowie Związku występują:
1) w czasie uroczystości państwowych, wojskowych i związkowych,
2) w czasie uczestniczenia w jakichkolwiek uroczystościach organizowanych przez organizacje

kombatanckie i militarne,

3) w czasie składania wizyt oficjalnych władzom samorządowym, państwowym lub wojskowym,

4) w czasie uczestniczenia w pogrzebach członków Związku lub jako oficjalna delegacja w
pogrzebach innych osób,

5) w czasie występowania w składzie pocztu sztandarowego, o ile nie poczet nie występuje w
mundurach,

6) w innych przypadkach, na podstawie decyzji władz jednostek organizacyjnych Związku.

§ 5

Postanowienia końcowe 
§6

1. Tracą moc obowiązującą:
1) uchwała Nr 7/VII/2006 z dnia 16 maja 2006 roku Zarządu Głównego Związku Byłych 

Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego w sprawie czasowego 
zawieszenia niektórych sformułowań ujętych w uchwale VII Krajowego Zjazdu Delegatów 
ZBŻZiORWP z dnia 26 października 2005 r.

2) uchwała Nr 22/VIII/2010 Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z dnia 9 
września 2010 roku w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Sztandaru" określającego 
zakres i sposób realizacji zamierzeń dotyczących uzyskania sztandaru przez jednostki 
organizacyjne Związku,

3) wszystkie dokumenty organizacyjne wydane na podstawie statutu Związku Byłych 
Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Główny


