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1. Słowo Prezesa
Koleżanki i Koledzy Związkowcy!
Grudzień, każdego roku, to miesiąc związany z planowaniem -  szeroko rozumianym- miesiąc 

refleksji, spotkań przedświątecznych, to czas składania życzeń Świątecznych i Noworocznych.
Za nami burzliwe, z uwagi na okoliczności i nie planowe zamieszania, wybory samorządowe. Przy 

okazji gratuluję Wszystkim Wyborcom za aktywny w nich udział oraz wybranym do władz 

członkom naszego Związku. Mam jednak wrażenie, że jak zwykle, byliśmy w większości w cieniu 

wydarzeń, pozostawiając pole walki innym.
Koniecznie, moim zdaniem, należy odnotować bulwersujące ustalenia zawarte w dokumentach 

Ministra Obrony Narodowej w sprawie dysponowania miejscami do pochówku byłych żołnierzy 

Wojska Polskiego na cmentarzach komunalnych w tzw. Alejach Zasłużonych oraz odwołanie ze 

stanowisk oficerów w garnizonie Koszalin, mające związek z udziałem asysty wojskowej w pogrzebie.
W materiałach Biuletynu znajdziecie stanowiska: Zarządu Głównego Związku i Zarządu 

Rejonowego w Koszalinie w ww. sprawach. Jeżeli w Kołach uznacie potrzebę zajęcia stanowiska lub 

przedstawienia swojego punktu widzenia, proszę bardzo.
W Biuletynie znajdziecie również informacje o zadaniach do realizacji w I. kwartale 2015 r. a 

także aktualny stan opłaty składki członkowskiej za 2014r. przez poszczególne Koła, zwracam uwagę 

na średnie uposażenie miesięczne Kół, będące podstawą do naliczenia wysokości składki. Wnioski 
narzucają się same, nie jesteśmy wszyscy zbyt uczciwi i rzetelni.

Zbliżamy się do finału z budową Pomnika Żołnierzom II Armii Wojska Polskiego. Planowane na 

8/9 maj 2015 r. uroczyste jego odsłonięcie będzie ważnym naszym wydarzeniem. Planujcie proszę 

udział gremialny wszystkich naszych członków w tym przedsięwzięciu.

Korzystając z okazji, tu i teraz załamach Biuletynu pragnę Koleżankom i Kolegom złożyć 

życzenia Świąteczne i Noworoczne.
ŻYCZĘ ZROWIA, KTÓREGO BRAK CORAZ CZĘŚCIEJ ODCZUWAMY W NASZYM 

ŻYCIU, KOLEJNYCH WSPANIAŁYCH JUBILEUSZY, NIEUSTAJĄCYCH WIĘZI 

RODZINNYCH, CHĘCI AKTYWNEGO ISTNIENIA ORAZ CUDOWNYCH CHWIL PRZY 

STOLE WIGILIJNYM I WESOŁEJ ATMOSFERY PRZEZ CAŁE ŚWIĘTA. W NOWYM 2015 

ROKU NADZIEI, ŻE BĘDZIE LEPSZY, PRZYNAJMNIEJ W PODSTAWOWYCH 

WYMIARACH. NIECH SIĘ DĄŻY KAŻEMU I NIECH SPEŁNIAJĄ SIĘ NASZE PLANY I 

MAŻENIA.
DOSIEGO ROKU!

Zygmunt Maciejny -  prezes WZW



2. Zadania program ow o-organizacyjne.

W  ostatnim kw artale br Prezydium  W ZW  koncentrowało się na następujących  
problemach:

- bieżące wydawanie legitymacji upoważniającej do zniżkowych przejazdów PKP;
- aktywnej pracy członków Komitetu Budowy Pomnika /H. Kania i Z. Maciej ny/ - bardziej 

szczegółowe informacje wewnątrz Biuletynu;
- gromadzenie wpłat z Kół i dokonanie przelewu do ZG II raty składki członkowskiej;
- opracowanie, opiniowanie i sukcesywne wysłanie do ZG wniosków o wyróżnienie
- opracowanie, uzgodnienie i powielenie Terminarza i Preliminarza WZW na 2015r.;
- przygotowanie przez członków Prezydium WZW materiałów do Biuletynu Nr 4/14;
- przygotowanie druków sprawozdawczych za 2014r. dla Kół;

* Uzgodnienie i podjęcie spraw organizacyjnych związanych z przygotowaniem Plenarnego 
posiedzenie WZW 10.12.14r. oraz porządku obrad:

1. Plan Działania WZW w 2015r.
2. Plan Preliminarza WZW na 2015r.
3. Podsumowanie działalności WZW w 2014r. -  wyróżnienia
4. Sprawy bieżące i komunikaty -  Biuletyn Nr 4

* czynny udział delegacji Prezydium WZW w uroczystościach:
• Wręczenie Sztandaru dla organizacji miejskiej LOK 11.10. Pomik Armii Poznań i Dom 

Żołnierza
• Doroczne Święto CSWLąd.
• Inaugurację Roku Akademickiego WSNHiD
• Święto Wojsk Radiotechnicznych, gospodarz Koło Babki
• Udział w obchodach Święta Niepodległości - 11.11, poczet Koło Pancerniak
• Święto Niepodległości w OŻW w Bydgoszczy -  udział Zarząd Koła
• Udział w uroczystym wręczenie świadectw żołnierzom Szkoły Podoficerskiej WL 

udział w obchodach rocznicy Powstania Wlkp. -  poczet Koło Nr 2 przy 2 SLT

Do głównych zadań i przedsięwzięć Prezydium  i Kół w I kwartale 2015r. zaliczam:

Posiedzenia Zarządu Głównego ZŻWP: 10.03, w Warszawie:
Wykonanie rocznej sprawozdawczości przez WZW do 28.02.2015r. i przesłanie do ZG;
PLENARNE POSIEDZENIA WZW Sala w Klubie 2 SLT ul. Libelta, godz.10.00,10 marzec 2015 r. 

Opracowywanie i wydawanie Kwartalnika „Biuletyn Informacyjny” -  po koniec marca 

Kwiecień -  podróż woskowo-historyczna do Zgorzelca /2 dni/, udział w uroczystościach rocznicowych 

forsowania Nysy Łużyckiej i Odry przez II Armię WP -  zgłoszenia i wpłaty zaliczki 100 zł do 10.03. 

W kołach należy:
- do 15.02.2015r. zorganizować i przeprowadzić walne zebrania sprawozdawcze Kół;
- do 15.02.2015r. zdać do WZW sprawozdania: statystyczne, merytoryczne i finansowe za 2014r.;

- do 28.02 wpłacić do WZW I-szą ratę składki członkowskiej;
- do 15.03 i do 15.07.2014r. opracować i złożyć wnioski o wyróżnienia dla członków Koła

- 23.02 w Rocznicę wyzwolenia Poznania -  wziąć udział z pocztem sztandarowym, Koło Żwirki i 

Wigury
Z. Maciej ny -  prezes WZW



3. K om unikat z przebiegu posiedzenia Komitetu Budowy Pomnika

Spotkania Komitetu Wykonawczego Budowy Pomnika odbyw ają się nie rzadko 2 razy w 
miesiącu z udziałem: kol. E. Skrzypczak -  wiceprzewodniczący; H. Kania -  sekretarz; członkowie: 
T. Paczek -  prezes ZO ZIW, T. Tobolewski -  prezes ZKiWWP, J. Gembalski -  syn żołnierza II 
Armii.

21.11.14r. odbyło się spotkanie Komitetów /Honorowego i Wykonawczego/ Budowy Pomnika w 
Domu Żołnierza, o godz.13.00, któremu przewodniczyła Pani K. ŁYBACKA -  przewodnicząca 
Komitetowi Honorowemu 
W Programie spotkania m.in.:

1. Informacja o stanie zaawansowania prac -  referował kol. E. Skrzypczak, w tym:
- aktualny widok Pomnika, projekt metaloplastyki oraz kształt i treść napisu na płycie 

poziomej
* po pytaniach i dyskusji w wyniku głosowania przyjęto treść:

2 Arm ia W ojska Polskiego  
została utworzona 8 sierpnia 1944 roku na terenach Lubelszczyzny i Podlasia

Związek operacyjny liczył ponad 100 tys. ochotników i poborowych:
Żołnierzy września 1939 r., Armii Ludowej, Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich,

w tym kilka tysięcy Wielkopolan.

Szlak bojowy 2. Armii:
Lublin -  Poznań -  Wrocław -  Zgorzelec -  Budziszyn -  Drezno, Melnik k/ Pragi

WALCZYLI I GINĘLI ZA WOLNĄ I NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ
2. Plan dalszego działania Komitetu -  przedstawił kol. Z. Maciejny w tym m.in.:

- maszt i flaga zostały zamówione i wykonane -  koszt 1.415,-
- zamówiono metaloplastykę: postacie żołnierzy, orzeł i napis Żołnierzom II Armii Wojska 
Polskiego -  prace będo wykonane do końca br. i przechowywane do montażu -  koszt 18.204,-
- impregnacja płyty głównej -  koszt ok. 1.500,- zostanie wykonana przy sprzyjającej pogodzie;
- zamówienie granitowe płyty poziomej z napisem i logo II Armii w styczniu 2015r. -  koszt ok.
5.000,-

- montaż metaloplastyki i płyty poziomej -  koszt ok. 7.000,- /termin montażu -  kwiecień 2015/
- mała architektura -  koszt ok. 5.000,- /ziemia: 40mxl0=400, samochód 5x100=500= 900,-

Kostka brukowa, trawa
- tabliczki na rewersie pomnika: koszt ok. 1,500,-

- autor projektu; - wykonawcy; skład Komitetu
- podstawowe daty: powstanie Komitetu, Uchwała Rady Miasta, Konkurs, Pozwolenie na 

budowę, wmurowanie kamienia węgielnego, odsłonięcie Pomnika;

3. Przygotowania do odsłonięcie Pomnika przedstawił kol. Z. Maciejny
- termin uroczystego odsłonięcia: 7,8,9 maj 2015r.
- wniosek do Prezydenta RP o patronat honorowy i odsłonięcie Pomnika
- scenariusz przebiegu uroczystości /wg ceremoniału wojskowego/, Dca Garnizonu i Komitet
- przedsięwzięcie wpisane do Planu współpracy z MON z udziałem orkiestry;
- listę zaproszonych gości tworzą członkowie Komitetu: Prezes ZŻWP, parlamentarzyści,władze 
Wielkopolski i Poznania, wszystkie Stowarzyszenia i Związki, wszyscy żołnierze II Armii, dowódcy, 
komendanci jednostek i instytucji wojskowych, grupy rekonstrukcyjne, młodzież
- po odsłonięciu Pomnika: piknik, pokaz sprzętu wojskowego, fajerwerki

4. Sprawy finansowe zreferował kol. Z. Maciejny 
Do zbilansowania kosztów budowy brakuje ok. 5.000 zł
W przypadku drukowania Folderu, Medalu Pamiątkowego, zaproszeń i oświetlenia Pomnika oraz 
opłata Medali, wykonanie Certyfikatu, tablice edukacyjne itp. niedobory finansowe będą 
znaczniejsze. Jesteśmy optymistami i miesiąc MAJ będzie nasz.

Z. Maciejny



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

Prowadząc wywiady i wizyty domowe u podopiecznych objętych opieką specjalną -  
paliatywną, a także u osób samotnych i rodzin naszych świadczeniobiorców Wojskowego 
Biura Emerytalnego napotykam na ból i niedostatek z jakim borykają się pokrzywdzeni przez 
los. A ten los może dotknąć i nas wszystkich, obecnie w pełni sił. Dlatego powtarzałem i 
powtarzam otwórzmy się na tych, którzy cierpią. Oni czekają na naszą wizytę i liczą, że może 
im pomożemy w rozwiązaniu problemów w jakich się znajdują. Wystarczy wczuć się w ich 
dramat, wtedy łatwiej nam będzie odwiedzić przyjaciela, czy znajomego pytając o jego 
zdrowie i warunki bytowe. Po rozmowie i wysłuchaniu rozmówcy lub jego rodziny 
podpowiadamy, radzimy, pomagamy w załatwieniu spraw osobistych jeżeli osoba samotna 
nie ma najbliższej rodziny w Urzędach i Ośrodkach pomocy rodzinie .

Zbliża się rok 2015 w, którym będziemy wypełnieć zeznania podatkowe tzw. PIT-y za 
2014 rok. Dlatego chce zorganizować jednodniowy kurs wypełniania zeznań podatkowych 
dla zainteresowanych osób, które skłonne będą przekazać 1% od podatku na nasze 
Organizacje Pożytku Publicznego. Oczekuję od Prezesów Zarządów Kół do 15 stycznia 2015 
roku na listę chętnych do wzięcia udziału w proponowanym kursie. Przyjazd na własny koszt 
lub koszt koła.

Przypominam o sprawozdaniach z działalności socjalno zdrowotnej koła ,które miały 
być złożone do 30 listopada 2014 roku. Zwracam się z prośbą do Prezesów i ich Zarządów o 
wytypowanie chętnych do pracy w komisji socjalno zdrowotnej Wielkopolskiego Zarządu 
Wojewódzkiego. Proszę wszystkich członków naszego Stowarzyszenia o odpisanie 1% na 
nasze OPP, którymi są: Fundacja Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym i Związek 
Żołnierzy Wojska Polskiego. Niebawem otrzymamy promocyjne materiały naszych OPP, 
które trzeba będzie wręczać, rozkładać, zawieszać po to, aby można było promować nasze 
organizacje. Zwróćmy się z prośbą do naszych najbliższych i znajomych o pomoc i odpisanie 
1% na nasze organizacje. Szanowni Koledzy Prezesi Zarządów Kół proszę o skierowanie i 
zawieszenie tam gdzie jest to tylko możliwe apelu WZW o odpisanie 1% na wymienione 
organizacje. Informuje, że jest już podsumowanie przychodów na fundacje za 2013 rok. 
Tabela w załączeniu.

Proszę o zapoznanie z pismem wszystkich członków związku.

Z wyrazami szacunku

Stanisław Klimczyński



Stan wpływów z odpisu 1% od podatku dochodowego 
oraz przyznanej pomocy materialnej 

w stounku do liczby członków i kół ZŻWP 
w latach 2012-2013

LP
Zarz. Woj./Rej.

stan na 31 grudnia odpis 1% od podatku dochodowego pomoc materialna
członków kół w 2012 /  za 2011 w 2013 /  za 2012 w 2014 /  za 2013 w 2012 w 2013

2012 2013 2012 2013 liczba kwota liczba kwota liczba kwota liczba kwota liczba kwota
A B C D E F G H 1 J K L M N O

1 Białystok 298 310 14 15 85 2711 67 2351 66 3133 10 5500 10 5600
2 Bielsko Biała 190 188 8 7 30 903 30 1016 37 1351 2 900
3 Bydgoszcz 470 442 15 15 60 2639 43 1785 31 1152 3 1600 6 4000
4 Chełm 88 96 3 3 49 1419 56 1744 58 1730 12 6500 11 6000
5 Ciechanów 67 94 2 2 13 396 15 471 12 715
6 Częstochowa 98 101 5 5 18 525 28 777 17 469 1 500
7 Elbląg 200 200 8 8 28 1250 23 1037 12 629 3 1500
8 Gdańsk 837 803 24 22 70 4247 74 3662 45 2248 9 5300 16 8800
9 Jelebia Góra 120 125 5 5 61 1878 46 1306 44 1376 1 700
10 Kalisz 213 218 4 4 26 804 18 509 27 966 4 2000 7 4100
11 Katowice 303 299 9 9 91 3799 85 3752 93 3620 2 1400
12 Kielce 273 241 11 11 106 4441 82 2785 72 2462 5 2800 4 2400
13 Koszalin 705 672 18 18 70 3329 57 2694 59 2452 5 2700 4 2300
14 Kraków 419 402 16 16 80 3533 65 3207 51 2038 4 2400 6 3400
15 Leszno 0 0 0 0 2 68 3 122 1 65
16 Lublin 321 318 15 15 40 2036 38 1832 38 1697 10 5600 7 3700
17 Łomża 81 82 3 3 39 1643 39 1184 15 663 1 L 600
18 Łódź 345 329 14 14 172 6962 130 4838 114 4645 2 1400 1 700
19 Nowy Sącz 205 195 6 6 16 653 18 825 13 427 1 500 2 900
20 Olsztyn 329 287 14 12 54 2212 56 1901 52 2213 1 700 3 1400
21 Opole 436 429 11 11 68 2909 84 3436 87 3153
22 Piła 300 265 13 11 34 1527 21 1028 16 630 1 700
23 Piotrków Tryb. 105 103 3 3 57 1724 101 3119 46 1624 2 1000 2 900
24 Płock 120 117 4 4 32 1462 32 1192 13 420
25 Poznań 411 389 12 12 156 6384 163 6236 135 5776 9 6200 9 5500
26 Przemyśl 130 123 5 5 25 854 45 1764 20 623 7 4300 8 4400
27 Radom 117 116 2 2 56 1760 6 444 26 858 2 1100 4 2000
28 Rzeszów 438 426 13 13 48 1968 63 2588 68 2242 2 1300 1 600
29 Sanok 154 157 5 5 34 1009 29 1107 17 513 7 4100 5 2800
30 Siedlce 116 117 3 4 17 516 18 439 16 419 2 1000
31 Sieradz 176 176 3 3 40 1407 22 736 20 891 1 500 1 500
32 Skierniewice 67 62 2 2 26 1416 29 1452 31 1191 1 700 1 700
33 Słupsk 521 . 576 11 12 19 649 26 848 11 287 7 3500 6 3600
34 Giżycko 152 119 5 4 48 1950 53 2246 26 1071 6 3700 5 3100
35 Szczecin 827 788 22 20 43 1425 54 2407 43 1664 2 1200 3 1800
36 Tarnów 95 85 4 4 27 609 21 588 16 421 3 1600 2 1100
37 Toruń 318 316 10 10 50 2044 49 2016 35 1203 9 4800 4 2200
38 Kłodzko 114 111 5 5 76 1984 32 956 49 1406 1 500
39 Warszawa 2241 2081 53 44 587 39880 518 33602 410 28554 23 13200 16 8600
40 Włocławek 88 88 2 2 42 1379 45 1370 31 1033 2 1000 2 1200
41 Wrocław 819 735 19 16 303 12955 293 11731 280 12186 8 5100 7 3800
42 Zamość 81 81 3 3 5 258 4 140 5 180 1 600
43 Zielona Góra 760 743 19 19 130 3850 89 3090 104 3387 13 6700 9 5600

Razem: 14148 13605 423 404 3033 135367 2770 120333 2362 103783 171 97700 176 99400
|Uwaga: wszystkie kwoty zaokrąglone do pełnych złotych



APEL
Wielkopolski Zarząd Wojewódzki 

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (WZW ZŻWP) w Poznaniu

zwraca się z uprzejmą prośbą do Szanownych Państwa emerytów 
i rencistów wojskowych oraz sympatyków wojska 

o odpisanie 1% od podatku dochodowego za rok ubiegły 
na nasze Organizaq'e Pożytku Publicznego (OPP), jakimi są:

Fundacja Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym:
KRS 0000137138

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego: KRS 0000141267

Wypełniając PIT-37 lub inne zeznanie podatkowe wpisujemy w pozycji 123 
numer KRS wybranej OPP. Fundacja Pomocy Emerytom i Rencistom przyjdzie 
Ci z pomocą gdy znajdziesz się w trudnej sytuacji zdrowotno-materialnej. Aby 
FPEiRW  mogła realizować potrzeby naszych świadczeniobiorców Wojskowego 
Biura Emerytalnego (WBE), to musi mieć na to środki pieniężne. Właśnie teraz 
masz okazję odpisać ten 1% od podatku dochodowego, bo Ciebie nic to nie 
kosztuje, a możesz jeszcze uzyskać częściowy zwrot należności z Urzędu 
Skarbowego przedkładając faktury za wykupione leki, dojazdy własnym 
samochodem do Ośrodka Opieki Zdrowotnej lub dojazdy innym środkiem 
transportu, mając na to faktury. Odpisaniu podlegają także faktury za leczenie 
medyczne, ambulatoryjne czy zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Decydując się 
odpisać w bieżącym roku, w miesiącach luty -  kwiecień 1% na naszą FPEiRW, 
możesz przeznaczyć środki pieniężne z Urzędu Skarbowego, a tym samym 
zasilić w środki pieniężne naszą Fundację.

Szanowni Państwo, kiedy otrzymacie PIT 40A, 11A  z W BE lub ZUS 
i zechcecie odpisać 1% od podatku dochodowego na nasze OPP, a będziecie 
mieli trudności z wypełnieniem PITu - zadzwońcie do WZW ZŻWP w Poznaniu - 
nr tel. 618572744 - w każda środę w godz. 9.00 -  12.00, podając swoje imię 
i nazwisko, adres zamieszkania i nr telefonu po to, aby nasi wolontariusze mogli 
udać się do Twojego mieszkania i dokonać czynności związanych z 
wypełnieniem PITu. Uzyskacie tam też więcej informacji o sprawach socjalno -  
zdrowotnych i innych.

Wszystkim Państwu,
którzy odpiszą 1 % na nasze OPP 

Prezydium Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
ZŻWP w Poznaniu

składa serdeczne podziękowania.
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DRUGIE POSIEDZENIE KOMISJI DS WSPÓŁPRACY Z KOŁAMI TERENOWYMI W DNIU 14.10.2014 r.

Na wstępie przypomnę, że pierwsze posiedzenie tej komisji odbyło się 13 listopada 2013 roku we 
Wrześni w siedzibie LOK. Drugie spotkanie nastąpiło na lotnisku 33 Bazy Lotnictwa Transportowego /33 
BLTR/ w Powidzu dzięki uprzejmości jej dowódcy pana pułkownika pilota Mieczysława Gaudyna.

W spotkaniu udział wzięli: z Koła w W itkowie prezes Jan Nowak, członkowie zarządu Edmund 
Rybarczyk, Józef Synoradzki i Adam Kociuba; z Koła we Wrześni jego sekretarz Stanisław Graczyk i członek 
zarządu Tomczak ; z Koła Ziemia Gnieźnieńska prezes Waldemar Serocki oraz jego zastępca Wojciech 
Jerzakowski; z Koła przy WRZB Gniezno prezes Jan Stefanek, jego zastępca Mieczysław Puciałkowski i 
sekretarz Edmund Jagodziński. Spotkaniu przewodniczyłem osobiście.

Spotkaliśmy się 14 października o godzinie 10.00 w Powidzu na parkingu przy bramie wjazdowej do 
33 BLTR gdzie dowództwo nad nami przejął mjr Grzegorz Schmidt- kierownik sekcji wychowawczej 33 
BLTR, który był naszym przewodnikiem po lotnisku, gdzie udaliśmy się autobusem wojskowym. W drodze 
na lotnisko pokazał nam nowo budowane strzelnicę i park samochodowy. Pierwszym obiektem na 
lotnisku do którego się udaliśmy był nowo wybudowany budynek straży pożarnej. Tam czekał na nas pan 
płk Dariusz Płóciennik zastępca dowódcy 33 BLTR, który podjął nas kawą i ciastkam i, zapoznał ze 
strukturą organizacyjną i zadaniami 33 BLTR oraz perspektywami.

Po jego wystąpieniu zapoznałem kolegów z projektem przedsięwzięć i zadań na 2015 rok oraz 
najważniejszą problematyką jaką zajmowało się prezydium Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego i 
następnie odbyła się na powyższe tematy dyskusja po, której rozpoczęliśmy dalsze zwiedzanie lotniska.

Zapoznanie się z obiektami lotniska rozpoczęliśmy od zwidzenia nowoczesnej siedziby straży 
pożarnej. Trzeba przyznać, że rozwiązania funkcjonalne i wyposażenie budynku oraz nowoczesny sprzęt 
straży zrobiły na nas ogromne wrażenie. Wrażenie to jeszcze bardziej zostało spotęgowane po 
zademonstrowaniu nam sprawności w zakresie osiągnięcia gotowości do działania przez strażaków.

Kolejnym punktem naszej wycieczki był nowoczesny hangar w, którym obejrzeliśmy samolot 
transportowy C130 HERKULES i to nie tylko z zewnątrz ale i wewnątrz. Inne samoloty transportowe, 
które nam pokazano to M-28B/PT BRYZA, C-295 CASA oraz śmigłowce Mi-17 i W-3 SOKÓŁ. W sąsiednim 
hangarze zademonstrowano nam wyposażenie, sprzęt oraz zapoznano nas z zasadami działania służby 
wysokościowo-ratowniczej lotnictwa transportowego. Na koniec naszego pobytu na lotnisku nasz 
znakomity przewodnik mjr Schmidt pokazał nam jeszcze inne ciekawe obiekty lotniskowe, 
poinformował nas o ich przeznaczeniu i sposobie wykorzystania.

Z lotniska udaliśmy się do Powidzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który znajduje się nad Jeziorem 
Powidzkim przy ul. Bilskiego 11. Ośrodek położony jest w uroczym miejsc Powidza. Jest to bardzo dobre 
miejsce np. na spędzenie wspólnie sobotnio-niedzielnego wypoczynku z najbliższymi od wczesnej wiosny 
do późnej jesieni.

Było to spotkanie koleżeńsko-integracyjne w, którym udział wzięli również panowie płk Płóciennik



/opiekun naszego koła w W itkowie / i mjr Schmidt. W trakcie spotkania wywiązała się dyskusja m.in. na 
temat planowanych przedsięwzięć na 2015 rok, możliwości organizowania wycieczek w celu zwiedzania 
lotniska w Powidzu przez poszczególne koła w 2015 roku oraz współpracy między kołami. Ciekawe 
propozycje i formy tej współpracy przedstawił kolega Edmund Jagodziński sekretarz Koła przy WRZB w 
Gnieźnie.

Na kolejne spotkanie w ramach tej komisji umówiliśmy się na wiosnę przyszłego roku w Gnieźnie w, 
którego zorganizowaniu pomoc deklarowali koledzy z Gniezna.

Szczególne podziękowanie kierujemy do Panów pułkowników Gaudyna i Płóciennika oraz majora 
Schmidta.

Przewodniczący Komis

Czesław Dykszak



SPRAWOZDANIE
z działalności Zarządu Koła...................................... ....................ZŻWP w ................ za 2014 rok

1. ZMIANY W STANIE CZŁONKÓW.
Liczba członków Zmiany w roku sprawozdawczym
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1 Generałów

2 Oficerów

3 Podoficerów, w tym 
chorążych

4 Szeregowych

5 Wdów /Wdowcy

6 Małżonki żołnierzy 
zawodowych i innych

7 Razem (1-6)

W tym:

8 Żołnierzy służby czynnej

9 Żołnierzy rezerwy

10 Żołnierzy w st spocz.

11 Żołnierzy kobiet

12 Kombatantów w 
Związku

13 Weteranów działań 
poza granicami kraju

14 Liczba czł. wspier.

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

90
Razem Średnia 

wieku Koła

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

Sekretarz Zarządu Koła Prezes Zarządu Koła

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



/nazwa Koła -  pieczątka/

SPRAWOZDANIE
o przychodach i wydatkach z działalności statutowej 

Kota ..............................................................za 2014 rok

I. Pozostałość środków pieniężnych na 01.01.2014r - ...................... .
w tym: nie odprowadzona część składek do Zarządu Wojewódzkiego ..

II. Przychody w 2014r.
1. Składki członkowskie ogółem 

w tym za lata ubiegłe
2. Wpływy za legitymacje, statuty medale, GWiR itp.
3. Inne-różne /np.darowizny, wpisowe, składki itp./

Razem

III. Wydatki
1. Odprowadzenie składek członkowskich do Zarząd Woj. 

w tym: składki za lata poprzednie
2. Wydatki na zakup znaczków, statutów, legitymacji, medali, GWiR itp.
3. Wydatki własne
4. Inne /jakie?/

Razem
IV. Pozostałość środków pieniężnych na 31. 12. 2014r. 

w tym: nie odprowadzona część składek do Zarządu Woj.

V. Wartość wyposażenia, środków trwałych oraz wartości
______ niematerialnych /będących własnością sprawozdawcy/________________
VI. Informacje dodatkowe dotyczące roku sprawozdawczego

1. Stan ilościowy członków Koła na dzień 1.01.2014r. - .......
2. Stan ilościowy członków Koła na dzień 31.12.2014r. - .......
3. Liczba członków, którzy opłacili skł. członk. za cały 2014 rok - .......

w tym: I ratę.................; II ratę.................
4. Liczba członków, którzy nie opłacili składek w 2014r. ........

w tym: I ratę.................; II ratę...............

SKARBNIK PRZEWODNICZĄCY PREZES
KOMISJI REWIZYJNEJ

/Im ię i nazwisko -  podpis/ /Im ię i nazw isko -  podpis/ /Im ię i nazwisko -  podpis/



Dot.: odwołania ze stanowisk oficerów w garnizonie Koszalin
STANOWISKO

ZARZĄDU REJONOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
w Słupsku z dnia 21.10.2014r.

Statut Związku Żołnierzy Wojska Polskiego stanowi między innymi, że Związek nasz w swojej 
działalności kieruje się następującymi głównymi celami (§1, pkt 4):
1) integrowanie środowiska byłych i obecnych żołnierzy wokół spraw obronnych państwa polskiego 

oraz tradycji walki narodu polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność,
2) wspieranie byłych i obecnych żołnierzy w obronie ich praw nabytych w czasie służby wojskowej i 

pracy, udzielanie im pomocy prawnej i socjalnej,
3) utrzymywanie i rozwój więzi koleżeńskich byłych i obecnych żołnierzy.

Uwzględniając powyższe, Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku poczuwa się do powinności, a 
nawet obowiązku zająć stanowisko, w bulwersującej nasze środowisko sprawie, natychmiastowego 
odwołania dowódcy Garnizonu Koszalin płk dypl. Zbigniewa Zalewskiego oraz komendanta tego 
garnizonu kpt. Zbigniewa Izraelskiego, będącego konsekwencją przydzielenia wojskowej asysty 
honorowej do uroczystości pogrzebowej płk. Wacława Krzyżanowskiego.

Pospieszne działanie w kwestii natychmiastowego odwołania powyższych oficerów, a także 
stanowisko Pana Ministra w sprawie ograniczeń w dopuszczalności miejsc pochówku byłych żołnierzy 
LWP wyrażone w wypowiedzi, w ramach politycznej wrzawy, jaka się przy tej okazji rozpętała w 
mediach, odbieramy jako nieprzychylne, wręcz wrogie przy ocenie dorobku i życiowych osiągnięć 
wszystkich żołnierzy pełniących służbę w Wojsku Polskim w okresie PRL.

Nie można żołnierzy pełniących służbę wojskową w okresie PRL traktować jak żołnierzy (ludzi) i) 
kategorii, bo istniejące wtedy uwarunkowania wymagały od nich większego osobistego wysiłku niż 
wymaga służba od obecnych żołnierzy. System obronny państwa był wtedy o wiele sprawniejszy 
(ponad 60% wojsk operacyjnych osiągało pełną gotowość bojową w ciągu 2 - 3  dni, łącznie z ich 
mobilizacyjnym rozwinięciem), co przy obecnym stanie organizacyjnym wojsk nie jest możliwe do 
osiągnięcia.

Nie umniejszamy osiągnięć naszych kolegów, obecnie pełniących służbę wojskową. Realizują oni 
swoje zadania w obecnych uwarunkowaniach, zgodnie z obowiązującymi dziś rozwiązaniami 
organizacyjnymi i szkoleniowymi, wynikającymi głównie z ograniczeń finansowych w środkach 
przeznaczanych na obronność.

Nie domagamy się uznania, że pułkownikowi Wacławowi Krzyżanowskiemu należała się
które teraz oceniane są przez niektóre środowiska jako niegodne postawy poisKiego oncera. jeanaK 
dla usprawiedliwienia decyzji dowódcy garnizonu Koszalin, zmarły pułkownik Wacław Krzyżanowski 
przez ostatnie 20 lat swego życia otrzymywał rentę inwalidy wojennego i państwo prawa do tej renty 
mu nie zabrało, ani jej nie obniżyło, a Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu, w grudniu 2000 r. oraz 
Sąd Najwyższy -  Izba Wojskowa w 2001 roku, wydały wyroki uniewinniające tego oficera od 
stawianychi mu zarzutów, pomimo wielkich starań IPN-u w tej sprawie.

Uważsmy, że Pan Minister z oficerów, o których mowa, zrobił kozłów ofiarnych zaistniałej 
sytuacji, ponieważ ani nie mieli oni uprawnień ani instrumentów by zweryfikować prawomocne wyroki 
polskich organów sprawiedliwości. Skoro specjalistyczne organy państwowe, powołane do 
rozsądzenia stawianych zarzutów, w tym Sąd Najwyższy, po przeprowadzonej, przez 25 lat wolnej 
Polski, n ie uznały zasadności zarzutów stawianych zmarłemu oficerowi, to jakie możliwości w tym 
względzie miały organy garnizonu Koszalin (dowódca i komendant), aby przez dwa dni, od śmierci do 
pochówku, dokonać ponownej oceny zarzutów stawianych zmarłemu płk. Krzyżanowskiemu. W  
państwie prawa, za jaki uważamy nasz kraj, same zarzuty nie oznaczają winy, zatem do czasu 
uznania ictn przez niezawisłe sądy za uzasadnione, człowiek jest niewinny, i według tej zasady działali 
przedmiotowi żołnierze.



Dowódca Garnizonu Koszalin asystę honorową wystawił, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
na wniosek koła nr 6 Związku Żołnierzy WP w Koszalinie, a tym samym zaufał organizatorowi 
pogrzebu, który takie uroczystości organizuje w miarę często, uwzględniając średnią wieku naszego 
stowarzyszenia. Pogrzeb zorganizowano członkowi tego koła, który nigdy nie został pozbawiony 
stopnia wojskowego, który nigdy nie został skazany za zdradę państwa, którego nigdy sąd nie 
pozbawił odznaczeń państwowych, a Minister Obrony Narodowej nie pozbawił go odznaczeń 
resortowych.

Pytamy zatem Pana Ministra, cóż to za „przestępstwo” popełnili oficerowie czynnej służby 
(pułkownik i kapitan) przydzielając na wniosek Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wojskową asystę 
honorową'?

Jak wynika z głoszonych w środowisku wojskowym garnizonu Koszalin opinii, to dowódca 8. 
Pułku Przeciwlotniczego, jak i komendant garnizonu, do czasu tego wydarzenia, właściwie wykonywali 
swoje obowiązki służbowe, całe swoje dotychczasowe życie poświęcili służbie wojskowej dla dobra Sił 
Zbrojnych i Ojczyzny, należycie dbali o dyscyplinę i porządek wojskowy w pułku i w garnizonie oraz 
osiągali dobre wyniki w wyszkoleniu żołnierzy pułku, na wymaganym poziomie utrzymywali gotowość 
bojową jednostki i sprawność techniczną powierzonego sprzętu bojowego. I to wszystko nie ma 
znaczenia i wpływu na ich ocenę, ta dotychczasowa wzorowa służba oficerów się po prostu w tym 
majestacie nie liczy.

Ponadto informujemy Pana Ministra, że Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Koszalinie płk 
rez. Józef Kisielnicki, współorganizator pogrzebu, oświadczył publicznie, że Zarząd nie miał 
szczegółowej wiedzy na temat tak zagmatwanej i skomplikowanej przeszłości zmarłego oficera.

Panie Ministrze!
Uważamy, że problem winy i niesłusznej kary jest sprawą niezwykle delikatną i wymagającą 

dogłębnego namysłu oraz rozważenia za i przeciw w spokoju. Podejmując pochopnie niewłaściwą 
decyzję bardzo łatwo jest komuś złamać dobrze zapowiadającą karierę zawodową a nawet całą drogę 
życiową. Podejrzewamy, że tocząca się aktualnie kampania związana z wyborami samorządowymi i 
ostre wzajemne ataki medialne pomiędzy poszczególnymi partiami, też nie były bez wpływu na takie a 
nie inne decyzje w stosunku do tych oficerów -  co nie powinno mieć miejsca.

W  naszym przekonaniu ukarani oficerowie są  ofiarami mało precyzyjnych przepisów dotyczących 
warunków przyznania asysty wojskowej do ceremonii pogrzebowej. Ostatnia decyzja Ministra Obrony 
Narodowej, która weszła w życie 30 września 2014 roku, w żaden sposób nie określa za jakie 
przewinienia dowódca garnizonu może odmówić rodzinie zmarłego pochowanie go z honorami 
wojskowymi. Sprawa koszalińska stanowi precedens, który może powtórzyć się w najbliższym czasie 
w innych garnizonach. Uważamy zatem, że zdymisjonowanie wymienionych oficerów w żaden sposób 
nie załatwia problemu. Jedynie szybka naprawa obowiązującego w tym zakresie prawa może uchronić 
w przyszłości dowódców od podejmowania wadliwych decyzji, takich aby dowódca garnizonu

W  imi eniu byłych i obecnych żołnierzy mieszkających i służących w rejonie słupskim zwracamy 
się do Pan-a Ministra z prośbą o zrewidowanie swojej, naszym zdaniem, niesprawiedliwej decyzji.

Zwracamy się również do Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego o zajęcie 
stanowisks w przedmiotowej sprawie.

My!
Jako stowarzyszenie zrzeszające byłych i obecnych żołnierzy poczuwamy się do obowiązku 

stawać w ich obronie, zawsze gdy dzieje im się krzywda. Stąd przesyłamy Panu Ministrowi nasze 
stanowisko, w którym przedstawiamy naszą ocenę zaistniałego faktu, mając nadzieję na jej 
uwzględnienie.

PREZES

ppłk w st. spocz. Romuald DETMER



Pan Tomasz Siemoniak 
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej

Szanowny Panie Premierze!

Członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i podobnych organizacji pozarządowych 

bulwersują ostatnio ustalenia zawarte w dwóch dokumentach opublikowanych w Dzienniku 

urzędowym Ministra Obrony Narodowej, a także ich praktyczne egzekwowanie i wypowiedzi 

Pana w środkach masowego przekazu oraz interpretacja tych dokumentów przez podległe 

Panu osoby funkcyjne. Pierwszy z tych dokumentów to Decyzja nr 392/MON o Ceremoniale 

Wojskowym z 30 września 204 r., a drugi to Decyzja nr 389/MON z 24 września 2014 r. w 

sprawie dysponowania miejscami grzebalnymi przydzielonymi na cmentarzach komunalnych 

m.st. Warszawy. Ubolewamy nad używaniem przez Pana Premiera wobec uczciwych 

żołnierzy, którym żadnych win nie udowodniły niezawisłe organy sprawiedliwości 

Rzeczypospolitej Polskiej obrażającego miana w postaci ponurych, komunistycznych 

kacyków.

Z całą mocą podkreślamy, że nie należymy do zwolenników bezkarności osób, w 

tym także wojskowych, które ewidentnie łamały prawo łub nadużywały go w zlej wierze, 
zwłaszcza w okresie stalinowskim. Natomiast nie rozumiemy pewnych aspektów 

przywołanych decyzji i prosimy o wyjaśnienie kwestii zawartych w poniższych pytaniach.

1. Czy nie uważa Pan, że wymienionymi decyzjami łamie Pan elementarne zasady 

obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (na przykład niektóre postanowienia art.

7, 32, 40, oraz A5) w tym zasady równości wszystkich obywateli wobec prawa i 

domniemania niewinności oraz zakaz stosowania odpowiedzialności zbiorowej, a także 

postanowienia Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych

Wolności - Artykuł 3 (Nikt nie może być poddany [.......  ] poniżającemu traktowaniu albo

karaniu) i art. 6 (Prawo do rzetelnego procesu sądowego) oraz art. 7 (Zakaz karania bez 

podstawy prawnej) a także art. Artykuł 17 (Zakaz nadużycia praw)?

2.Czy według Pana żołnierze walczący z Niemcami w szeregach I i II Armii Wojska 

Polskiego nie zasłużyli się w walce o wolność i niepodległość Polski i w związku z tym nie 

można im przydzielać wojskowej asysty honorowej?
3. Dlaczego rzecznik prasowy Pana Premiera, dezinformuje opinię publiczną w tzw. sprawie 

koszalińskiej, twierdząc (PAP), że wniosek w sprawie asysty honorowej spełniał warunki

formalne, ale zabrakło czujności ze strony dowódcy i że przed podjęciem decyzji o 

przydzieleniu wojskowej asysty honorowej dowódca i komendant garnizonu powinni 
zasięgać m.in. opinii Instytutu Pamięci Narodowej? W Ceremoniale Wojskowym 

(załącznik do Decyzji nr 392/MON, Rozdział V str.114) IPN-u nie wymienia się. Zapis 

dotyczący IPN-u figuruje tylko w Decyzji nr 389/MON z 24 września 2014 roku dotyczącej 

pochówków generałów w miejscach grzebalnych na powązkowskim cmentarzu komunalnym, 

których gestorem jest dowódca garnizonu Warszawa.



4. Jak w „sytuacjacn pocnowKOwycn iraKiuwac umny i K a w m w u w  u iu c iu w . u a iu  u i u i c g u ,  

Virtuti Militari albo Odrodzenia Polski, którzy otrzymali je w okresie PRL? Są wśród nich na 

przykład żołnierze Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. O nadanie im orderów 

każdorazowo występowała uprawniona do tego kapituła.

5. Czy żołnierzy walczących w czasie II wojny światowej na froncie wschodnim nie zalicza 

Pan do kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski?

6. Na podstawie jakich kryteriów generałów mieszkających w Warszawie zalicza Pan do 

generałów komunistycznych i dlaczego tylko oni są dyskryminowani przez Pana?

7. Czy generałowie Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej mogą być pochowani w 

grobach, w których spoczywają już ich małżonki, a groby te znajdują się w miejscach 

grzebalnych w „kwaterze wojskowej” na Powązkach,?
8. Dlaczego zdecydował się Pan naruszać pośrednio godność członów rodzin generałów 

mieszkających w Warszawie i utrudniać im życie ?
9. Dlaczego i jak o charakterze pochówków ma współdecydować Instytut Pamięci 

Narodowej? (Procesy sądowe osób oskarżonych przez tę instytucję o kłamstwo lustracyjne 

trwały po kilka lat i kończyły się umorzeniami lub uniewinnieniami).

10. Czy wojskowa asysta honorowa należy się profesorom (w tym także cywilnym), którym 

tytuły naukowe nadała Rada państwa PRL, a nie prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej?

11. Czy podziela Pan przekonanie niektórych „działaczy”, którzy twierdzą, że (cyt.): 

Przyjdzie czas, kiedy wszystkich komunistycznych zbrodniarzy wykopiemy z Powązek, tak, aby 

cmentarz ten stał się wreszcie nekropolią chwały polskiego oręża, a nie zdrady i zaprzaństwa?

12. Czy w ślad za sugestią upowszechniającego klątwę nienawiści „rzecznika” z Krakowa

zaangażuje się Pan w realizację oczekiwań, że (cyt.): po Pana regulacjach pochówkowych

żaden komunistyczny prominent nie zostanie już pochowany ani na Powązkach Wojskowych,

ani w alei bądź w kwaterze zasłużonych jakiegokolwiek polskiego cmentarza, a gdziekolwiek

spocznie, w ostatniej drodze nie będzie mu towarzyszyć asysta honorowa ?
Siewcy nienawiści nie widzieli chyba wspólnego cmentarza-mauzoleum w Dolinie

Poległych w górach Guadarrama gdzie spoczywają Hiszpanie walczący przeciwko sobie w
okresie wojny domowej w ich kraju. Owi siewcy nie wiedzą też chyba, że Siły Zbrojne II
Rzeczypospolitej zgodnie organizowali oficerowie polscy wywodzący się z armii państw
zaborczych.

Panie Premierze!
Służyliśmy w Siłach Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, państwa o ograniczonej 
suwerenności, na który to status nie mieliśmy wpływu. W czasie gdy decydowano o tym w 
Teheranie, Jałcie i Poczdamie mieliśmy po kilkanaście lat łub dopiero się rodziliśmy. Z 
podobnych powodów większość z nas nie mogła zwalczać niepodległościowego podziemia. 
Mimo udziału wojska w operacji polityczno-administracyjnej w postaci stanu wojennego 
poparliśmy zmiany systemowe jakie następowały w Ojczyźnie po transformacji ustrojowej, 
składaliśmy nową przysięgę wojskową, w ramach Partnerstwa dla Pokoju pokazywaliśmy 
pozytywne wartości Wojska Polskiego i wspieraliśmy starania władz o wstąpienie Polski do 
NATO. Zaakceptowaliśmy zasady cywilnej kontroli nad siłami zbrojnymi. Wielu spośród 
jeszcze żyjących żołnierzy zawodowych służyło w międzynarodowych komisjach Nadzoru i 
Kontroli (na przykład w Korei, Wietnamie, Laosie, Kambodży), uczestniczyliśmy w procesie 
kształcenia oficerów, którzy dziś zajmują jakże odpowiedzialne stanowiska służbowe w 
Wojsku Polskim oraz w organach kierowania i dowodzenia NATO. W organach tych służyli



Bulwersuje nas podział na obywateli lepszej i gorszej kategorii w naszym kraju. 

Dotyczy to nawet dzielenia zasług żołnierzy w walkach na frontach II wojny światowej i 

posądzania środowiska weteranów służby w ludowym Wojsku Polskim o brak patriotyzmu. 

Smuci nas brak szacunku dla pomników upamiętniających bohaterstwo żołnierza polskiego w 

czasie II wojny światowej i przejawy dzielenia żołnierskiej krwi na lepszą i gorszą według 

kryteriów politycznych. Ofiary życia i krwi żołnierzy walczących na rożnych frontach -  na 

przykład pod Lenino i pod Monte Casino - są według nas tak samo ważne i godne szacunku. 

Chociaż nie służymy już w wojsku, to bliskie są nam żywotne sprawy Ojczyzny. Stąd też 

przyświeca nam hasło: Zawsze wierni Ojczyźnie.

Panie Premierze!
Oficerowie, chorążowie i podoficerowie w stanie spoczynku i w rezerwie posiadają 

doświadczenie w wielu dziedzinach życia społecznego, zwłaszcza w zakresie obronności 
kraju, są do dyspozycji władz w każdej potrzebie. Należymy do stowarzyszeń pozarządowych 
działających zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Celem naszej działalności jest 
głównie integrowanie środowiska byłych i obecnych żołnierzy wokół spraw obronnych 
naszego państwa oraz tradycji walk Narodu Polskiego o wolność, niepodległość i 
suwerenność, a także działalność socjalno-zdrowotna, wspieranie byłych i obecnych żołnierzy 
w obronie ich praw nabytych w czasie służby wojskowej oraz udzielanie im pomocy prawnej
i socjalnej. Sam tylko Związek Żołnierzy Wojska Polskiego zrzesza około 14,5 tysiąca 
członków, w tym około 2.500 weteranów wymagających specjalnej opieki zdrowotnej oraz 
dziesiątki wdów po zmarłych żołnierzach zawodowych. Staramy się być partnerem

społecznym resortu obrony narodowej w wykonywaniu zadań na rzecz środowiska żołnierzy i 
umacniania obronności państwa chociaż nasza aktywność obywatelska bywa lekceważona, a 
nawet wyszydzana. Życzliwa krytyka wyrażana w ramach dyskusji na tematy związane z 
obronnością kraju bywa powodem utrudniania nam działalności statutowej.

Panie Premierze!
Mając świadomość ciężaru coraz to nowych wyzwań stojących przed Ministerstwem 

Obrony Narodowej, życzymy Panu Premierowi niezawodnego zdrowia i wytrwałości 
prowadzącej do pomyślnej realizacji wynikających z nich zadań. Apelujemy do Pana 
Premiera, aby zechciał się Pan wycofać z kontrowersyjnych decyzji (włącznie z tą o 
odwołaniu dowódcy garnizonu i komendanta garnizonu w Koszalinie) podjętych pod 
presją z zewnątrz i w atmosferze pełnej emocji. Nasi przedstawiciele są gotowi do udziału 
w dyskusji nad Ceremoniałem Wojskowym, w której dotychczas nie mogliśmy być obecni. 
Nie jest dobrze, kiedy o charakterze pochówku żołnierza sprzed 1990 roku decydujące słowo 
ma praktycznie należeć do Instytutu Pamięci Narodowej. To przecież nie do uczonych i 
prokuratorów z IPN należy ferowanie wyroków. W demokratycznym państwie prawnym 
(Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, art.2) powinny być brane pod uwagę przede 
wszystkim prawomocne wyroki sądowe, również te, które dotyczyły lustracji, często 
przegrane przez IPN. Warto też uwzględniać obowiązującą w polskim prawie zasadę 
domniemania niewinności. Nie zaszkodzi chyba także kierowanie się nauką Papieża Polaka, 
Świętego Jana Pawła II o godności i podmiotowości osoby ludzkiej (Antropologia 
teologiczna - Człowiek jako osoba).



Apelujemy do Pana Premiera, aby w swojej działalności nie zapominał Pan, że oprócz 
bohaterskich weteranów naszych misji wojskowych z ostatnich lat, istnieje całkiem liczna 
grupa emerytów Wojska Polskiego (ponad 160.000 ), z których wielu żyje w coraz gorszych 
warunkach socjalnych i zdrowotnych. Prosimy Pana Premiera jeszcze o jedno. Według 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (cyt.): z punktu widzenia liczby osób, które angażują 
się w działalność społeczną -nuin. w organizacjach pozarządowych - Polska nie należy do 
krajów z największym sukcesem, nawet w kręgu krajów postkomunistycznych. To jest wielki 
problemy bo bez aktywności obywatelskiej wyrażającej się w różnych formach - ale nuin. 
także w uczestnictwie w życiu publicznym, w rozwiązywaniu problemów lokalnych i 
centralnych - dalszy rozwój polskiej demokracji może być po prostu utrudniony albo będzie 
chromy (Bronisław Komorowski, Belweder 16. X. 2014 r.)
W nawiązaniu do powyższego pragniemy przypomnieć, że nie pytano nas nie tylko o treści 
wspomnianego ceremoniału i zasady pochówków w Warszawie. Nie dane nam było 
uczestniczyć w dyskusjach nad projektami reform o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i systemu obronnego państwa.

Panie Premierze!
Wielu Polaków, mimo doznanych krzywd i różnic światopoglądowych uważa, że 

przeszłości trudnej, często jakże dramatycznej i dzielącej Polaków nie da się zmienić. 
Możemy natomiast kształtować wspólną przyszłość. Ma rację Pani Premier mówiąc, że 
Polska swoje największe sukcesy osiągała wtedy, kiedy Polacy potrafili ze sobą 
współpracować ponad podziałami politycznymi. Możemy się różnić, ale nie musimy się 
zwalczać bo na tym tracą Polacy (Ewa Kopacz, Katowice 3.11. 2014 r.). Uważamy, że 
rozpamiętywanie tego co kiedyś dzieliło może utrudniać współdziałanie wybiegające w

przyszłość. Zwłaszcza w obecnej sytuacji międzynarodowej istnieje potrzeba odbudowania 
wspólnoty Polaków, zjednoczenia sił, aby oddalić pojawiające się zagrożenia, nie dopuścić 
do destabilizacji i rozkładu państwa polskiego. Pan, Występując w nadzwyczajnej, bo 
podwójnej roli: Wicepremiera i Ministra Obrony Narodowej (zdarza się to po raz drugi w 
powojennej historii Polski) może się do tego przyczynić bez angażowania się w wojnę 
przeciw bezbronnym staruszkom będącym u kresu życia i przeciw osobom zmarłym.



Kontynuacja i dla Członków ( rodziny) Związku. Składka taka sama.

1. Śmierć ubezpieczonego spowodowana
1

Koatynnacjs
jffidywidsiŁalEa

2
Świadczenia dla 

Członków 
Związku

Nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym 18 OM 63 000
Nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy 18 63 000
Zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 9 000 45 000
Nieszczęśliwym wypadkiem Ig 000 40 500
Przyczyną naturalną 9 000 22 500

I. Z tytułu zgonu współubezpieczonych:
1. Śmierć małżonka

Naturalna 9 00® 10 800
Spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 9 000 10 800

2. Dziecka (do 25 roku życia) 2 700

3. Rodziców 1 800 2 000
4. Rodziców małżonka 1 80® 2000

n . Świadczenia zdrowotne 
1. Uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym 

wypadkiem
100% trwałego uszczerbku 36 00© 36 900

1 % trwałego uszczerbku 360 369
Uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca i krwotokiem 
śród mózgowy m
100% trwałego uszczerbku

Brak

27 000
1% trwałego uszczerbku 270

Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego: 3 000

Wystąpienie ciężkiej choroby małżonka ubezpieczonego: 3 000

Operacja chirurgiczna ubezpieczonego: 
Klasa I 
Klasa U 
Klasa III

1 500 
900 
300

Leczenie szpitalne ubezpieczonego -  spowodowane:
wypadkiem komunikacyjnym 135
wypadkiem przy pracy 135
zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 67,50
nieszczęśliwym wypadkiem 100 112,50
nieszczęśliwym wypadkiem, zawałem serca, krwotokiem 
śródmózgowym powyżej 14 dnia Brak

45

Chorobą 45
OIT -  jednorazowe świadczenie 100 450
Rekonwalescencja (za 1 dzień zwolnienia po minimum 14 dniowym 
pobycie 
w szpitalu)

Brak 22,50

Rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu leczenia szpitalnego poza 
terytorium Polski np. kraje UE

TAK

III. Prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia Nie dotyczy TAK
Składka miesięczna §1,30 52,00



^  och-joacłiy  ̂pit^tiiuujcniy i z.apraszainy uo sKorzysiania z nowatorskiego programu ochrony 
ubezpieczeniowej w warunkach ubezpieczenia grupowego, który został opracowany przy udziale jednego 
z największych zakładów ubezpieczeniowych w Polsce. Ten - doskonale dotąd oceniany przez 
zainteresowanych program - przygotowaliśmy wyłącznie na potrzeby byłych żołnierzy zawodowych — 
członków Związków i Stowarzyszeń. Uwzględnia on specyfikę środowiska, a przede wszystkim Państwa 
oczekiwania i faktyczne potrzeby w zakresie ochrony ubezpieczeniowej.

Przystąpienie do programu umożliwia i zapewnia:
A. DLA POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW ZWIĄZKU (STOWARZYSZENIA):

- możliwość powrotu do warunków ubezpieczenia z okresu pełnej aktywności zawodowej bez zmiany 
dotychczasowej składki miesięcznej, a tym samym znaczący wzrost ilości świadczeń ( zwiększa się 
zakres opieki i ochrony ubezpieczeniowej) oraz wyraźny wzrost wysokości odszkodowania:
- przedłużenie atrakcyjnych warunków ubezpieczenia aż do 75 roku życia i możliwość kontynuowania 
ochrony w terminie późniejszym na warunkach indywidualnych;
- przystąpienie do ubezpieczenia na tych samych warunkach małżonków ( partnerów) oraz pełnoletnich 
dzieci;
- brak obowiązku badań medycznych przed przystąpieniem do ubezpieczenia oraz karencji na 
świadczenia.

B. DLA STRUKTUR ZWIĄZKÓW ( STOWARZYSZEŃ):

- atrakcyjność oferty ubezpieczeniowej skierowanej wyłącznie do członków organizacji jest niewątpliwą 
zachętą i motywacją do wstąpienie do Związków ( Stowarzyszeń ) nowych, dotychczas niezrzeszonych - 
byłych żołnierzy oraz członków ich rodzin;

- zapewniamy wsparcie finansowe dla struktur organizacji częścią środków pochodzących ze składek
z przeznaczeniem ich na cele statutowe w ramach poszczególnych struktur (nie będą one przekazywane 
do szczebla wyższego, lecz pozostają w strukturze terenowej);

- zapewniamy wsparcie przez zakład ubezpieczeń środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność 
prewencyjną ( profilaktyczną ) w ramach poszczególnych struktur terenowych (szczepienia ochronne, 
programy prozdrowotne i inne, szkolenia tematyczne z zakresu opieki i ochrony zdrowia, itp.);

Szanowni Państwo.

Naszym celem nie jest zachęcanie do ubezpieczenia, lecz stworzenie warunków, które 
w optymalnym stopniu zabezpieczą Państwa potrzeby i spełnią oczekiwania. Nie prezentujemy ogólnych 
ofert (tzw. gotowych pakietów) lecz takie, które uwzględniają specyfikę środowiska -  w tym przypadku 
środowiska byłych żołnierzy, którzy jakże często pozostawieni sami sobie nie mają dostępu i możliwości 
skorzystania z optymalnych, odpowiadających społecznemu zapotrzebowaniu wariantów.
Nie reprezentujemy interesów towarzystw ubezpieczeniowych, lecz z powodzeniem - naszych Klientów. 
Trudno kwestionować korzyści wynikające z przygotowanej oferty grupowego ubezpieczenia skoro 
zapewnia ona - bez zmiany składki - rozszerzenie warunków ochrony ubezpieczeniowej, przy 
jednoczesnym wzroście poszczególnych świadczeń.

Jest to możliwe jedynie przy ubezpieczeniu grupowym. Informujemy, że współpraca z naszym 
biurem jest dla Państwa całkowicie bezpłatna.

W załączeniu przesyłamy zestawienie ( porównanie) oferty indywidualnej oraz grupowej przy tej 
samej składce miesięcznej ( kolumna 1 -  dotychczasowa oferta indywidualna, kolumna 2 -  nasza 
propozycja).



PRELIMINARZ DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2015

Poz.
prel. Uzasadnienie i wyliczenia Kwota preliminarza Wykonano

na pocz.roku po zmianach zł %

1.
PRZYCHODY
Składka członkowska
1. do przekazania do ZG
2. pozostająca w WZW

10 000,-
5 000,- 
5 000,-

3. pozostałe przychody Związkowe
1. znaczki organizacyjne
2. dyplomy urodzinowe i inne wydawnictwa
3. ulgowe zaśw. kolej, (w części przezn. dla 

WZW)
4. inne nieprzewidz. dobrowolne wpłaty kół
5. prowizje ze sprzedaży cegiełek FPEiRW

950,-

60,-
600,-

215,-
75,-

4. Przychody finansowe 
1. odsetki bankowe

2.
KOSZTY
zużycie materiałów
1. materiały kancelaryjne, druki, dyplomy itp.
2. kwiaty na różne uroczystości i pogrzeby
3. prenumerata GWiR i Kompendium dla WZW
4. znaczki pocztowe
5. wyposażenie maszyn biurowych
6. medale i odznaki dla wyróżnionych członków

1 444,-
250,-
300,-
194,-
150,-
100,-
450,-

3. Usługi obce
1. usługi telekomunikacyjne
2. usługi bankowe i opłaty pocztowe
3. konserwacja i naprawa maszyn biurowych
4. opłaty za pomieszczenia biurowe WZW
5. wykonanie pieczęci

2 110,-
10,- 
50,- 

100,- 
1 900,- 

50,-
4. Wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych -
5. Pozostałe koszty

1. koszty działalności statutowej władz WZW
2. diety i zwrot koszt, dla osób wyk. czyn. spo.
3. koszty reprezentacyjne
4. koszty podróży służb, i diety władz WZW
5. pozostałe koszty
6. koszty wydatków komisji:

obronności 
korespondentów 
soej alno-zdro wotna 
Wojewódzka Komisja Rewizyjna

2 400,-
100,-

100,-
600,-
100,-

1 000,-

500,-

6. Rozliczenie kosztów
rozliczenie straty bilansowej z poprzedniego roku

-
- .......

SKARBNIK WZW 
Krzysztof Stole

PREZES WZW 
Zygmunt Maciej ny


