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1. Słowo Prezesa 

Koleżanki i Koledzy Związkowcy! 

Lato za nami. Pozostały wspomnienia, bagaż nowych doświadczeń, ciekawe przeżycia, 

sporo radości ale również fakt, że o kilka chwil jesteśmy starsi i przy okazji odkryliśmy nowe 

miejsca naszych dolegliwości. Empatia, nadzieja lepszej jutrzenki, mocno ugruntowany 

optymizm i wola walki z przeciwnościami to konieczne cechy lepszego samopoczucia.  

Bo przecież to się liczy, nie wykluczając terminowych emerytur /rent/ z przeświadczeniem,  

że mogą być wyższe. 

Przepraszam za melancholię, ale tak na mnie wpływa nowa pora roku i wspomnienia  

z sanatorium, tężnie i deptaki w Ciechocinku. 

Okres jesienny powinien sprzyjać konstruktywnym rozważaniom dotyczącym przyszłości  

i perspektyw działalności Koła oraz roli, miejsca i zadania każdego jego członka. 

Pragnę zainteresować wszystkich planowaniem przedsięwzięć na przyszły rok, tym bardziej,  

że będziemy obchodzić nasze 35. lecie. 

Prezydium ZG Związku planuje obchody Centralne w dniach 5 i 6 lipca 2016 r. na terenie 

Akademii Obrony Narodowej. Z okazji Jubileuszu zostanie wybity Medal 35. lecia. Jego kształt, 

treść i cena nie została jeszcze uzgodniona. 

Prezydium WZW planuje obchody 35. lecia powstania Związku obchodzić w kwietniu na 

terenie CSWLąd. Oczekujemy na propozycje, sugestie itp. 

Natomiast obchody 35. lecia Związku w Wielkopolsce obchodzić w czerwcu na terenie 

Witkowa i 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Uroczystości jubileuszowe 

Związku połączyć z uroczystym wręczeniem Sztandaru dla Koła w Witkowie. W tej kwestii 

będziemy ściśle współpracować z Zarządem Koła. 

Obchody rocznicowe w Kołach planować proszę według własnych scenariuszy jednak  

po uzgodnieniu terminu z Prezydium WZW co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem 

                                                                                             Zygmunt Maciejny – prezes WZW 

2. Zadania programowo-organizacyjne. 

    III kwartał, upalny /dla sercowców i ciśnieniowców – zakaz wychodzenia z domów/  

i rozleniwiający do granic nie przyzwoitości obfitował w szereg ważnych i ciekawych wydarzeń 

i przedsięwzięć: 

- wybory Prezydenta RP. Dzisiaj za późno płakać nad rozlanym mlekiem. Naród dokonał 

wyboru, MY braliśmy, jeśli nie to tym gorzej, udział w tym patriotycznym obowiązku’ 

- odbyło się referendum, o którym nie wielu jeszcze pamięta ale 100 milionów złotych 

przepadło; 

- Dowódca Garnizonu Poznań zorganizował w dniu 14 sierpnia br. obchody ŚWIĘTA WOJSKA 

POLSKIEGO, również w innych miejscowościach Wielkopolski święto wojska było uroczyście 

obchodzone. Refleksje i opinie pozostawiam uczestnikom uroczystości; 

- 7 lipca br. odbyła się uroczystość przekazania obowiązków Komendanta Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych. Na stanowisko powrócił płk dypl. Piotr Krese; 

- we wrześniu br. Komitet wykonał wszelkie formalności związane z faktycznym zakończeniem 

budowy Pomnika „Żołnierzom II Armii Wojska Polskiego” i przekazał dokumentację 

Prezydentowi M. Poznania. Zamknięto również bilans finansowy. Formalnie społeczny Komitet 

Budowy Pomnika rozwiązał się, a Wielkopolski Zarząd ZŻWP zaprzestał być inwestorem 

budowy Pomnika. W podsumowaniu informuję, iż wystąpiliśmy z pismem do Prezydenta 

Poznania, Wojewody Wlkp. i Dowódcy Garnizonu Poznań z propozycją, by obchody rocznicy 

zakończenia II wojny światowej każdorazowo rozpoczynały się przy Tym Pomniku; 

- do 10 września zostały opracowane i zdane do kompetentnych jednostek organizacyjnych 

wnioski o wsparcie naszego działania w ramach współpracy z MON w 2016r.; 

- we wrześniu w Toruniu odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku i kolejny Sejmik 

korespondentów Głosu Weterana i Rezerwistów. O składzie delegacji WZW, przebiegu  

i podejmowanych tematach oraz przyjętych uchwałach szczegółowo w Biuletynie; 

- wyniki reprezentacji WZW na Centralnych Zawodach Sportowo – Obronnych w oddzielnym 

komunikacie. W tym miejscu członkom zespołu składam gratulacje za osiągnięte sukcesy, 

ogromnie się cieszę i zapraszam na grudniowe posiedzenie Wlkp. Zarządu Wojewódzkiego’ 



- pod koniec września uroczystości z okazji święta powstania Państwa Podziemnego  

i konferencja w Łodzi nt: Bezpieczeństwo zdrowotne służb mundurowych, której organizatorem 

jest Prezydent Federacji Służb Mundurowych. O szczegółach w następnym biuletynie. 

W IV kwartale zarówno Prezydium WZW jak i Zarządy Kół powinny podjąć następujące 

tematy: 

- 25 października wybory do Parlamentu RP. Obecność naszą powinnością. Członków Związku 

mieszkających w Poznaniu informuję, iż z listy Nr 6 ZJEDNOCZONA LEWICA pod pozycją 

10 
Do Sejmu RP staruje nasz wspaniały kolega, działacz społeczny i samorządowy, członek 

Zarządu Głównego Związku i wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego 

ppłk mgr Henryk KANIA 
NIE MUSZĘ CHYBA NIKOGO PRZEKONYWAĆ NA KOGO MAMY GŁOSOWAĆ. 

- 3.10 br o godz. 11.00 odbyły obchody Święta Centrum Wojsk Lądowych połączone  

z uroczystą przysięgą wojskową – wstęp wolny w ramach Drzwi Otwartych Koszar.  

- do 30.11 należy przez walne zebranie uchwalić składkę członkowską na potrzeby Koła  

w 2016r. 

- do 30.11 proszę złożyć wnioski na zbiorową i indywidualną prenumeratę GWiR oraz 

Kompendium na 2016r., i dokonać stosownych opłat. Przypominam, iż obowiązuje Uchwała 

Zarządu Głównego Związku o prenumeracie przez osoby funkcyjne; 

- do końca 2015r. opracować i uchwalić na walnych zebraniach Kół plan i preliminarz na 2016r. 

* Zgodnie z Planem Pracy WZW będziemy brać udział w uroczystościach: 

- 11.11. - Narodowe Święto Niepodległości – poczet wystawia Koło Pancerniak 

- 27.12. - Rocznica Powstania Wlkp. – poczet wystawia Koło Nr 2 przy 2 SLT 

Zygmunt Maciejny – prezes WZW 

 

 

ZAMIERZENIA-TERMINARZ na 2016 rok    /projekt/ 
 

Zasadnicze zamierzenia ZG  

* cele: - kształtowanie postaw proobronnych; 

- poszukiwanie nowych form działania opieki socjalno-zdrowotnej; 

- podejmowanie inicjatyw zmierzających do poprawy warunków socjalnych członków Związku 
1. Posiedzenia Zarządu Głównego ZŻWP: 15.03 w Warszawie, 17.09 w Bydgoszczy. 

2. Posiedzenia Prezydium ZG: 1.03, 17.05, 24.08, 6.12 w Warszawie. 

3. Obchody święta Związku – 5 -6 lipca 2016r. w Warszawie AON. 

4. XIV Sejmik GWiR – III kwartał 2016r. w Bydgoszczy. 

5. Wykonanie rocznego sprawozdania przez WZW do 15.02.2016r. 

6. Opracowanie planu zasadniczych zamierzeń ZG i preliminarza na 2017r. do 20.08.2016r. 

7. Krajowe zawody sportowo – obronne – 30.06. 2016r. Wesoła 

8. Posiedzenia zarządu FPEiRW wg oddz. Planu 

9. Umieszczenie sprawozdań ZG za 2015r. do 15.07.2016r. 

 

Zasadnicze zamierzenia WZW 

Głównym zamierzeniem WZW będzie przygotowanie i godne uczczenie 35 rocznicy powstania 

Związku,  konsekwentna realizacja Planu Zamierzeń WZW w 2016r. oraz udział delegacji 

wojewódzkiej ze sztandarem w uroczystościach Świąt Państwowych, Wojskowych, 

Regionalnych i Historycznych, poszukiwanie nowych form opieki socjalno-zdrowotnej, a także 

opieka nad Pomnikiem Żołnierzom II Armii Wojska Polskiego. 

 

Plenarne Posiedzenia WZW 

23.02. 2016 r. – sprawozdawcze 

17.06. 2016 r. Jubileusz Związku w Witkowie 

15.04 2016r. - z okazji Jubileuszu powstania ZŻWP w Wlkp. 

16.12. 2016 r. – planistyczne na 2017r. i spotkanie opłatkowe  



Posiedzenia Prezydium WZW 

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

miesiąca 

 

Przedsięwzięcia Prezydium WZW 

1. Opracowywanie i wydawanie Kwartalnika „Biuletyn Informacyjny” – na przełomie każdego 

kwartału. 

2. Kwiecień/Maj – podróż woskowo-historyczna Wał Pom.-Kołobrzeg /2 dni/ - zgłoszenia i 

wpłata zaliczki w kwocie 100 zł do dnia 10marca 20016r. 

3. 15 kwietnia – Jubileusz Powstania Związku w Wielkopolsce – CSWLąd, 

4. 8 maja – rocznica zakończenia II wojny przy Pomniku Żołnierzom II Armii WP – Cytadela, 

5. 20 maja - Zawody sportowo-obronne o Puchar Prezesa WZW – Biedrusko, 

6. 17.06 – Jubileusz Związku, wręczenie sztandaru w Witkowie, 

7. 11 czerwca – Święto Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych – „Dzień Czołgisty –biesiada, 

8. 10 czerwca - Święto Żandarmerii Wojskowej – Koło przy Wydz. ŻW, 

9. 15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego – spotkanie koleżeńskie – WZW, 

10. 28 sierpnia – Święto Lotnictwa, 

11. 01 września – Święto Plot – Koło Plot. I rocznica wybuchu II wojny światowej, 

12. 14 września – Święto Wojsk Lądowych – Koło Pancerniak, 

14. 12 października – Święto CSWL – dzień otwartych koszar. – Koło Pancerniak, 

15. 16 października – Święto Wojsk Radiotechnicznych – Koło Babki. 

 

Zadania dla Kół 

1. do 15.02.2016r. walne zebrania sprawozdawcze Kół, 

2. do 15.02.2016r. zdać do WZW sprawozdania: statystyczne, merytoryczne i finansowe  

za 2015r., 

3. do 28.02 wpłacić do WZW I-szą ratę składki członkowskiej, 

4. do 15.03 i do 15.05.2016r. opracować i złożyć wnioski o wyróżnienia dla członków Koła, 

5. do 10.05 wytypować i zgłosić drużynę do zawodów sport.-obronnych /startowe 20 zł./, 

6. do 30.08.2016r. złożyć pisemne wnioski do współpracy z MON w 2015r., 

7. do 15.06 wpłacić do WZW II ratę składki członkowskiej, 

8. do 15.10 wpłacić do WZW III ratę składki członkowskiej, 

9. do 30.11 uchwalić składkę na potrzeby Koła w 2017r., 

10. do 30.11 prenumerata GWiR + Kompendium na 2017r., 

11. do końca .2016r. opracować i uchwalić na walnych zebraniach Kół plan i preliminarz  

na 2017r. 

 

Udział w uroczystościach 

23.02. - Rocznica wyzwolenia Poznania – poczet, Koło ŻW, 

03.05. - Święto Konstytucji – poczet, Koło Babki, 

08.05. - Dzień Zwycięstwa – poczet Koło Pancerniak, 

15.08. - Święto Wojska Polskiego – poczet Koło ŻW, 

01.09. - Rocznica wybuchu II wojny, Św. Plot. – poczet Koło Plot., 

11.11. - Narodowe Święto Niepodległości – poczet Koło Pancerniak, 

27.12. - Rocznica Powstania Wlkp. – poczet Koło Nr 2 przy 2 SLT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Komunikaty 

 

1. Posiedzenie Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego., 

2. XVII Sejmik korespondentów Głosu Weterana i Rezerwisty. 

3. Informacja o wynikach Centralnych Zawodów Sportowo-Obronnych. 

4. Działalność Socjalno Zdrowotna 

 

W dniach 15-16 września 2015 r. w Toruniu na bazie Klubu Centrum Szkolenia Artylerii 

odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  

i XVII. Sejmik korespondentów „Głosu Weterana i Rezerwisty. W posiedzeniu uczestniczył 

członek ZG ppłk w st. spocz. Henryk Kania i jako zaproszony gość prezes Zarządu 

Wojewódzkiego płk w st. spocz. dr Zygmunt Maciejny., a w Sejmiku korespondentów mjr rez. 

Jan Żaczek.  

1). Posiedzenie ZG ZŻWP 

 Posiedzenie ZG ZŻWP dotyczyło bieżącej działalności organizacji i aktywności jej 

członków w uczestnictwie w obchodach rocznicowych i innych uroczystościach o charakterze 

patriotycznym na terenie kraju. Do najciekawszych wydarzeń Prezes ZG gen. dyw. w st. spocz. 

Franciszek Puchała zaliczył min.: 

- odsłonięcie Pomnika „Żołnierzom II Armii Wojska Polskiego” w maju br. na Poznańskiej 

Cytadeli,  

- spotkanie z Przewodniczącym Sejmowej Komisji Senioralnej posłem Michałem Szczerbą  

- spotkanie z kandydatem w wyborach na prezydenta RP Marszałkiem Woj. Świętokrzyskiego 

Adamem Jarubasem.  

Prezes poruszył również sprawy finansowe, które rzutują na bieżącą działalność i realizację 

zaplanowanych przedsięwzięć.  

W dalszej części posiedzenia przestawiono ramowy plan ZG ZŻWP na 2016 r. oraz 

„Założenia organizacyjne programu jubileuszowych obchodów 35. Lecia Związku Żołnierzy 

Wojska Polskiego w 2016 r.”. Centralne obchody rocznicy utworzenia związku odbędą się  

w dniach 5-6 lipca 2016 r. w Warszawie na terenie Akademii Obrony Narodowej. Z tej okazji  

w opracowaniu jest monografia związku (w formie kroniki). Do dopracowania pozostał okres 

ostatnich 7 lat. Zarząd Główny we współpracy z Dowództwem Garnizonu Warszawa 

przygotowuje również „Poradnik Ceremonialny”, który w swoim założeniu ma ułatwić właściwe 

przygotowanie i przeprowadzenie obchodów uroczystości rocznicowych szczególnie tam, gdzie 

o udział wojska jest niezmiernie trudno. Skierowany on będzie do członków związku, władz 

samorządowych oraz nauczycieli i uczniów, którzy będą wspólnie organizowali przedmiotowe 

uroczystości. 

Kolejnym punktem posiedzenia była informacja Przewodniczącego Głównej Komisji 

Rewizyjnej o wynikach kontroli przeprowadzonej w Zarządzie Głównym i Zarządach 

Wojewódzkich. Ogółem przeprowadzono 6 kontroli. Referent skupił się głównie na 

niedociągnięciach. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest brak w szeregach związku ekonomistów  

i finansistów. Najczęściej ujawnianymi niedociągnięciami były: 

1. Braki kontroli i rozliczeń zarządów, 

2. Nieterminowe i błędne sprawozdania, 

3. Nieuwzględnianie danych dotyczących rzeczywistej liczby członków, 

4. Niewłaściwe, nieterminowe przesyłanie wniosków awansowych i o nadanie medali (często  

z pomijaniem opinii Zarządów Wojewódzkich).  

Planowanie na 2016 r. 

W zasadniczych zamierzeniach opracowywanych planów należy ująć tylko główne kierunki 

działalności tj. obchody 35. lecia związku. Należy również podać terminy realizacji 

zaplanowanych przedsięwzięć.  

Na posiedzeniu przyjęto , że w terminie do 30.09.2015 r. zostanie opracowany projekt nowego 

medalu (odznaki) związku i jej nazwa (dopóki nie zostanie przyjęta stosowna uchwałą przez ZG 

obowiązywać będzie dotychczasowa nazwa. 



Poinformowano również, że są już dostępne środki finansowe wpłacone na konto związku  

w ramach odpisu 1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. 

 

2). XVII Sejmik korespondentów GWiR 

Sejmik rozpoczął się w godz. popołudniowych dnia 15 września od zwiedzania Torunia  

z przewodnikiem, które zostało zakończone na terenie fortu IV „Żółkiewski” wchodzącego  

w skład XIX wiecznych umocnień Torunia. Po pasjonującej i ekscytującej eskapadzie wszyscy 

uczestnicy spotkania zasiedli do kolacji w zabytkowych pomieszczeniach wspaniale 

utrzymanego fortu. 

16 września w godzinach porannych rozpoczęły się obrady. Otwarcia Sejmiku dokonał 

Redaktor naczelny Głosu Weterana i Rezerwisty - płk w st. spocz. Marek Bielec. Obrady 

Sejmiku prowadził płk w st. spocz. Lech Pietrzak. Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego płk 

w st. spocz. Bogdan Miller w oparciu o § 5 Statutu Związku stwierdził, że istnieje obowiązek 

prenumeraty miesięcznika. Obecną sytuację Głosu (ze względu na niski nakład - tylko 1319 egz. 

prenumeraty, a próg opłacalności to minimum 2 tys. nakładu) określił jako deficytową i poniżej 

kosztów druku. Na podstawie przedstawionych danych statystycznych poziom prenumeraty 

miesięcznika prze członków zrzeszonych w strukturach Wielkopolskiego Zarządu 

Wojewódzkiego przedstawia się bardzo dobrze i wynosi – 1 egz. na 4 członków (ogółem 

prenumerujemy 87 egzemplarzy). Poruszona została również tematyka artykułów. Radzie 

Redakcyjnej zależy głównie na tematyce informacyjnej i publicystycznej. 

 Pan Jan Kacprzak Prezes Spółki Vest&Army – wydawca miesięcznika stwierdził,  

że czasopism było dotowane prze MON tylko do końca 2002 r., a obecnie musi samo na siebie 

zarobić. W ubiegłym roku to deficyt wyniósł 53 tys. złotych.  

 Płk w st. spocz. Miłosz Biały – Sekretarz Rady Redakcyjnej  stwierdził, że trzeba 

forsować głównie kierunek e-wydania, zastrzegł jednak, że starsze pokolenie członków związku 

woli formę papierową. 

 Płk Marek Bielec w swoim wystąpieniu stwierdził, że głównymi zadaniami dla członków 

związku i korespondentów odnośnie opracowywania artykułów lub innych materiałów  

do miesięcznika powinna być odwaga, rzetelność i sumienność. Przez co możliwa jest zmiana 

profilu „Głosu” na miesięcznik ciekawy, poruszający aktualne sprawy nurtujące członków 

związku i informujący ich o wprowadzanych wszelkiego rodzaju zmianach. Przyjęcie takiej 

formuły miesięcznika spowoduje na pewno wzrost liczby czytelników. 

 W prowadzonej później dyskusji na uwagę zasłużyło wystąpienie płk w st. spocz. Marka 

Rudnickiego, który przytaczając kilka archiwalnych artykułów zwrócił uwagę, że wypowiedzi 

ich autorów zawierały skrajne sformułowania i odzwierciedlały ich poglądy polityczne.  

W przeszłości takie formy wypowiedzi należy wyeliminować. Zmiany powinny iść w kierunku 

apolityczności wydawnictwa. 

 Na zakończenie XVII. Sejmiku głos zabrał Prezes Związku gen. dyw. w st. spocz.  

Franciszek Puchała, który określił priorytety jakimi powinni zajmować się korespondenci, 

artykuły powinny dotyczyć następującej tematyki: 

- walki o godność aktualnych i byłych żołnierzy, 

- działania na rzecz anulowania Dec. MON z 2014 r. o pogrzebach (opinia cz zmarłemu należy 

się asysta wojskowa), 

- integracja środowiska byłych żołnierzy, 

- relacje z ordynatami wyznaniowymi, 

- współpraca z samorządem lokalnym. 

 

Komunikaty 1 i 2 opracował: 

Jan Żaczek 

 

 

3). Informacja o wynikach Centralnych Zawodów Sportowo-Obronnych 

W dniu 24 września 2015 r. na obiektach szkoleniowych 1. Warszawskiej Brygady 

Pancernej im. Tadeusza Kościuszki w Wesołej odbyły się XIV Centralne Zawody Sportowo-

Obronne członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. W zawodach wzięło udział łącznie 25 



trzyosobowych zespołów w tym: 21 zespołów reprezentujących zarządy wojewódzkie  

i rejonowe oraz 4 zespoły zaproszonych gości. 

Konkurencje w jakich zostały rozegrane zawody:  

1) strzelanie z karabinka „Beryl”,  

2) strzelanie z pistoletu wojskowego P-8 (każdy zawodnik miał do dyspozycji 3 strzały próbne 

i 10 ocenianych w czasie odpowiednio: 5 i 7 minut).  

3) rzut granatem RG 42 do figury w pierścieniach (figura bojowa nr 40 stojąca w odległości  

25 m w środku trzech kręgów o średnicy 1,5 m, 4,5 m, 7,5 m). Każdy zawodnik wykonywał 

trzy punktowane rzuty na celność z postawy stojącej, bez rozbiegu. Czas na wykonanie 

jednego rzutu 30 sekund od komendy „Ognia”.  

W zawodach mogli brać udział tylko żołnierze rezerwy, co oznaczało wiekowe ograniczenie 

do 60 lat. 

Prowadzona był klasyfikacja drużynowa i indywidualna zawodów. 

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki ZŻWP reprezentował zespół w składzie: 

Kol. Michał MACIEJEWSKI  koło z Wrześni, 

Kol. Tomasz GIŻEWSKI   koło z Wrześni, 

Kol. Roman CZARNIAK   koło WZRB Gniezno. 

 

Wyniki osiągnięte przez nasz zespół w zawodach centralnych: 

Zespołowo:     – III miejsce z wynikiem 624 pkt., (Beryl – 260 pkt. , PW – 273 pkt., Granat – 

91 pkt.). 

Indywidualnie: – I miejsce  kol. Tomasz Giżewski z wynikiem 233 pkt. 

 

Pozostali reprezentanci uzyskali następujące wyniki: 

kol. Michał MACIEJEWSKI  189 pkt,  

kol. Roman CZARNIAK   202 pkt.  

Wyniki indywidualne w poszczególnych konkurencjach: 

Karabinek Beryl  – II miejsce kol. Tomasz GIŻEWSKI z wynikiem 97/ 100 pkt., 

Pistolet wojskowy  – I miejsce kol.  Roman CZARNIAK z wynikiem 97/100 pkt., 

Rzut granatem  – I miejsce kol. Tomasz GIŻEWSKI z wynikiem 45/45 pkt. 

 Pod względem ilości zdobytych pucharów (5) nasz zespół ustąpił tylko drużynie 

reprezentującej Lubuski Zarząd Wojewódzki ZŻWP (8). 

Zawody sportowo-obronne to praktyczny wkład Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  

w utrzymywanie przez żołnierzy rezerwy umiejętności przydatnych dla obronności kraju oraz 

praktyczna realizacja deklaracji złożonej w ramach Społecznej Inicjatywy Proobronnej. Drużyna 

reprezentująca kolegów z Wielkopolski po raz kolejny udowodniła najwyższy kunszt 

wyszkolenia strzeleckiego rywalizując z powodzeniem o najwyższe lokaty z wynikami 

wzbudzającymi szacunek i uznanie. Serdecznie gratulujemy Im osiągniętych sukcesów. 

Przewodniczący 

 Komisji Społeczno-Obronnej WZW ZŻWP 

Stanisław Wrona 

 

 

 

4.) Działalność Socjalno Zdrowotna 

Realizowana przez WZW Związku Żołnierzy Wojska Polskiego 

 

Aktualna rzeczywistość społeczno-polityczna i gospodarcza która nas otacza wymaga 

podjęcia przez Organizatora i Koordynatora opieki socjalno zdrowotnej działań ponad miarę 

możliwości zdrowotnych i finansowych z jakimi na co dzień zmaga się Organizator  

i Koordynator WZW Związku. Uszczuplając własne fundusze dla prowadzenia tej szlachetnej  

i potrzebnej działalności jaką jest niesienie pomocy bliźniemu, obłożnie choremu fizycznie  

i psychicznie, a także żyjącym w biedzie i niedostatku. Świadczenie pomocy dla tych wszystkich 

świadczeniobiorców WBE żyjących w biedzie i niedostatku wynika nie tylko z obowiązku 

nakreślonego w statucie ZZWP, ale przede wszystkim powinna wynikać z solidarności  

i życzliwości międzyludzkiej i więzi zawodowej środowiska wojskowego. Możliwości takich 



działań potrafią znaleźć działacze, wolontariusze naszego stowarzyszenia i wszyscy ci którzy bez 

względu na trudności indywidualne świadczą pomoc tym najbardziej potrzebującym,  

a szczególnie osobom samotnym obłożnie chorym. Prowadzona opieka socjalno zdrowotna 

powinna opierać się na kołach naszego stowarzyszenia ponieważ tam występują najsilniejsze 

związki koleżeństwa uwarunkowane wieloletnią wspólną służbą w jednostkach i oddziałach 

wojskowych przy stosunkowo bliskich odległościach zamieszkania. Korzystającym z opieki 

paliatywnej zapewnia się przynajmniej dwie wizyty lekarskie w ciągu miesiąca oraz wizyty 

pielęgniarskie w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu. Dodatkowo 

przysługują odwiedziny psychologa i fizjoterapeuty, a także Organizatora i Koordynatora  

w zależności od potrzeb podopiecznego. 

Informacja na temat korzystania z świadczeń socjalnych. Świadczenia socjalne przyznaje 

Dyrektor WBE na wniosek osoby zainteresowanej, zawierający udokumentowane okoliczności 

od których uzależnia się przyznanie zapomogi (zaświadczenie o dochodach, odcinek renty lub 

emerytury współmałżonka, zaświadczenie o uczęszczaniu dzieci do szkół, ksero wypisu leczenia 

szpitalnego, zaświadczenie od lekarza rodzinnego o przewlekłej chorobie świadczeniobiorcy lub 

członka rodziny powodujących pogorszenie warunków materialnych). 

Dochód uprawniający do korzystania ze świadczeń socjalno zdrowotnych: 

1. Dochód na członka w rodzinie to jest 90% kwoty stanowiącej 2641,35 zł = 2377,22 zł, 

2. Dochód dla osoby samotnej to jest 95% kwoty 2641,35 = 2509,29 zł, 

3. Dopłata do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w zależności od dochodów  

na członka w rodzinie, 

4. Częściowy zwrot pobytu i leczenia w sanatoriach uzdrowiskach, zakładach rehabilitacyjnych 

dla świadczeniobiorcy i członków rodziny, 

5. Zwrot kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej na wniosek świadczeniobiorcy z niezdolnością  

do samodzielnej egzystencji  na podstawie rachunku lub faktury, oraz zaświadczenia 

lekarskiego o konieczności opieki nie więcej niż 7870,05 zł (uśredniona). Świadczenie 

przyznaję się też raz na dwa lata kalendarzowe w wysokości 10% kwoty stanowiącej 

trzykrotność najniższej emerytury 264,14 zł. 

Dochody Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym z odpisu 1% podatku 

uzyskany z WZW odpisało 110 osób na kwotę 4476,01 zł. Dane z urzędów skarbowych 

województwa wielkopolskiego kształtują się: 

Gniezno: 22 osoby na kwotę 655,30zł 

Konin: 1 osoba na kwotę 39,20zł 

Koło: 2 osoby na kwotę 39,00 zł 

Oborniki Wlkp: 2 osoby na kwotę 110,00zł 

Śrem: 2 osoby na kwotę 50,90 zł 

Września: 1 osoba 28,60 zł 

Poznań: 80 osób na kwotę 3552,60 zł 

Dokonanie odpisu 1% podatku na Fundację Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym może 

świadczyć moje, Twoje zaangażowanie i promocja naszych Organizacji Pożytku Publicznego.  

A dane liczbowe niech świadczą o wrażliwości i koleżeństwie w  środowisku emerytów  

i rencistów wojskowych. 

W roku 2014 z województwa wielkopolskiego na Fundację odpisało 1% - 135 osób na kwotę 

5776zł. Natomiast do lipca 2015 roku z pomocy materialnej w naszym województwie 

skorzystało już 9 osób na kwotę 5500 zł to jest średnia 611zł 

 

Opracował:  

Stanisław Klimczyński 

 


