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"Twoja solidarność z drugim człowiekiem jest jak
ciepły promień słońca, gdziekolwiek się zatrzyma,
pozostawia ciepło, które promienieje dalej, dając
świadectwo wskazujące, jak wielką wartością jest dla
Ciebie Ojczyzna."
(ks. Józef Tischner)

KWARTALNE
AKTUALNOŚCI
ZWIĄZKOWE
str. 2

www.zzwpprzemysl.pl

Aktualności Związkowe

Z ŻYCIA ZARZĄDU REJONOWEGO
Spotkanie opłatkowe w 5 batalionie strzelców
podhalańskich
Dowódca przemyskiego Garnizonu ppłk Dariusz Czekaj
zorganizował spotkanie wigilijne. Zaproszeni goście
przybyli do 5 batalionu strzelców podhalańskich
w Przemyślu w dniu 18 grudnia na godz. 12.00. Spotkanie
swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele władz
samorządowych, poszczególnych służb mundurowych,
związków i stowarzyszeń kombatanckich, żołnierze
1 batalionu czołgów z Żurawicy oraz gospodarze: żołnierze
i pracownicy wojska 5bsp. Spotkanie rozpoczął ppłk
Dariusz Czekaj serdecznym powitaniem wszystkich
zebranych oraz odczytaniem bożonarodzeniowego
fragmentu Pisma Świętego z Ewangelii św. Łukasza (2, 114). Proboszcz Garnizonu Przemyśl ks. por. Grzegorz Bechta zaintonował kolędę, po której odmówił
okolicznościową modlitwę, odczytał życzenia kierowane do wszystkich od biskupa polowego Jerzego
Guzdka, a ks. ppłk Jerzy Mokrauz podzielił się z zebranymi adwentowym rozważeniem. Po życzeniach
zebrani podzielili się poświęconym opłatkiem wigilijnym – symbolem pojednania i przyjaźni. Zespoły
wokalne z Klubu 5 bsp przedstawiły bożonarodzeniową inscenizację.
Wśród zaproszonych gości byli także przedstawiciele ZR ZŻWP w Przemyślu: prezes Zbigniew Łąka,
sekretarz Tadeusz Dec, wiceprezes ds. organizacyjnych Józef Guściora, skarbnik Józef Bojarski oraz
prezes koła nr 2 Stanisław Kępczyński.

Źródło: http://www.21bsp.wp.mil.pl
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Spotkanie z dyrektorem WBE i radnym Przemyśla
W dniu 12 grudnia, dzięki uprzejmości dowódcy 5 bsp Pana ppłk Dariusza Czekaja w klubie
żołnierskim odbyło się spotkanie z dyrektorem Wojskowego Biura Emerytalnego w Rzeszowie Panem
Janem Motyką i radnym Przemyśla Panem Władysławem Bukowskim.
Serdecznie przywitał zaproszonych gości oraz zebranych członków Związku
prezes ZR Zbigniew Łąka, który w pierwszej kolejności udzielił głosu
dyrektorowi Janowi Motyce. Pan dyrektor omówił warunki otrzymania
zapomogi i częściowego zwrotu za leki. Potwierdził, że ma jeszcze pieniądze
i w tym roku udzieli szereg zapomóg. Stwierdził, że ewenementem w
województwie podkarpackim jest pobieranie przez szpital wojskowy opłaty
za wystawienie zaświadczenia, że jest się przewlekle chorym. W tej sprawie
dzwonił do dyrektora szpitala ale nic się nie zmieniło Zabierając głos kol.
Józef Koza przypomniał, że w dniu 18.11.2013r. napisał do Prezydenta
Przemyśla pismo w imieniu kola nr 4 dotyczące powyższej sprawy i do tego
czasu nie otrzymał odpowiedzi. Jednocześnie kol. Józef Koza powiedział, że
będzie dalej drążył temat pisząc do RPO i Dyrektora NFZ.
W drugiej części na pytania zebranych odpowiadał radny Przemyśla Pan Władysław
Bukowski - pytania dotyczyły spraw bieżących miasta, a w szczególności szpitala, budżetu
i zadłużenia miasta w 20014r., podatków od nieruchomości oraz ceny wody, a także budowy
planowanej obwodnicy. Postawiono wniosek o budowę kolumbarium na cmentarzu
wojskowym w Przemyślu. Radny w sposób merytoryczny odpowiedział na postawione
pytana. W sprawie kolumbarium przeprowadzi rozpoznanie i wskaże nam kierunki działania
udzielając wszelkiej pomocy do realizacji.
Na zakończenie podziękował za zaproszenie i stwierdził, że jest zawsze do naszej dyspozycji, złożył
wszystkim członkom ZŻWP i rodzinom życzenia świąteczne i noworoczne.
Na zakończenie spotkania kol. Józef Guściora omówił sprawy związane z naszym sztandarem
i przeprowadził ankietę dotycząca wpisu na sztandarze. O wynikach przeprowadzonej ankiety członkowie
Związku zostaną powiadomieni w późniejszym terminie.
Spotkanie odbyło się dzięki inicjatywie prezesa koła Nr 4 kol. Józefa Kozy.
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Noworoczne Spotkanie Opłatkowe
Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu.
15 stycznia 2014 roku w godzinach popołudniowych w restauracji w hali sportowej przy
ul. Mickiewicza odbyło się coroczne Noworoczne Spotkanie Opłatkowe członków Związku.
Spotkania opłatkowe stają się okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt
Bożego Narodzenia oraz obchodów Nowego Roku.
Prezes ZR ZŻWP w Przemyślu Zbigniew ŁĄKA na wstępie przywitał i przedstawił
zaproszonych gości, wśród których byli: poseł RP Marek Rząsa, radny Władysław Bukowski,
dowódca 5bsp ppłk Dariusz Czekaj, dowódcę 1 bcz ppłk Rafał Kowalik, ppłk SG Mariusz Siedlecki
oraz prezes ZKRPiBWP płk Henryk Burdon, przewodniczący Koła Nr 1 TOZ EiR NSZZ FSG kpt. rez.
SG Tadeusz Dobrowolski, prezes 39 Oddziału ZSP Eugeniusz Tamaka.
Poseł Marek Rząsa, radny Władysław Bukowski oraz ppłk Dariusz Czekaj zabrali głos
i wszystkim przybyłym złożyli życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku oraz
życzyli dalszej wytrwałości w pracy społecznej na rzecz Związku i obiecali pomóc w realizacji
głównego celu w bieżącym roku jakim jest wykonanie sztandaru dla Zarządu Rejonowego.
Słowo boże wygłosił ks. kapelan por. Grzegorz BECHTA

Jak co roku tak i tym razem radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła
noworocznemu spotkaniu wigilijnemu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu.
Najważniejszą częścią spotkania było podzielenie się opłatkiem - symbolem zgody i pojednania.
Przy wigilijnym stole była okazja, by wymienić poglądy, podyskutować o minionym czasie
i o nadziejach związanych z Nowym Rokiem. Nigdy dość takich spotkań, gdzie możemy popatrzeć
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sobie głęboko w oczy, powiedzieć co za nami, co przed nami, życzyć sobie tego co dobre
i namawiać się do wzajemnej współpracy
Każdy taki Opłatek to naprawdę wyjątkowy dla nas dzień. Dzień, w którym w świątecznej
atmosferze możemy się spotkać, powspominać, porozmawiać i po prostu ze sobą pobyć.

Tekst i zdjęcia Zbigniew Zembrzuski
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Noworoczne spotkanie z kombatantami ...
W piątkowe przedpołudnie 17
stycznia 2014 roku odbyła się uroczystość
w siedzibie Zarządu Okręgowego
Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych, podczas której
dwóch naszych kolegów, Marian Baran i
Jan Starzak, zostało odznaczonych
najwyższym
odznaczeniem
kombatanckim.
W uroczystości oprócz odznaczanych
i prezesa ZKRPiBWP udział wzięli prezes
ZR ZŻWP Zbigniew Łąka, Józef
Guściora,
Zbigniew
Zembrzuski,
Zbigniew Sebzda oraz prezes 39 Oddziału ZSP Eugeniusz Tamka.
Oprócz tej podniosłej uroczystości obchodziliśmy także imieniny prezesa ZKRPiBWP Pana
Henryka Burdona.

Pani Katarzyna Babiś, płk Henryk Burdon, koledzy Jan Starzak, Marian Baran i Zbigniew Łąka
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Zebranie Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu

W dniu lutym br. w sali tradycji Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu odbyło się zebranie
Prezydium ZR poszerzone o prezesów poszczególnych kół.
Podczas tego zebrania omawiane były następujące zagadnienia:
1. Składki członkowskie – terminowe wpłacanie w poszczególnych kołach
2. Grafik dyżurów członków ZR
3. Informacja o tym, że w dniu 18 grudnia 2013 r. ukazała się Decyzja Nr 396/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia zasad
współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami
społecznymi (Dz. Urz. MON z 18.12.2013 r., poz. 347). Zasady współpracy jednostek wojskowych i
związków organizacyjnych podległych Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych ze
społeczeństwem obowiązują od 1.01.2014 r.
4. Omówienie podstawowych przepisów, uwag i uchybień związanych ze składaniem wniosków o
nadanie orderów i odznaczeń, mianowania na wyższe stopnie wojskowe oraz nadawania
wyróżnień związkowych.
5. Informacja ZG ZŻWP na temat sprawozdawczości. Na dzień 20 lutego stan nadsyłania sprawozdań
przedstawia się następująco:
 Kompletne sprawozdania (statystyczne, opisowe i finansowe) wpłynęły jedynie z 17 zarządów
( Bielsko Biała, Chełm, Giżycko Jelenia Góra, Kielce, Nowy Sącz, Przemyśl, Radom, Sanok,
Skierniewice, Słupsk , Tarnów, Toruń, Kłodzko, Warszawa, Włocławek, Wrocław, Zamość).
 Niekompletne sprawozdania przysłało 14 zarządów (Białystok, Bydgoszcz, Ciechanów,
Elbląg, Gdańsk, Kalisz, Kraków, Łomża, Łódź, Opole, Piotrków Tryb. Płock, Rzeszów)
 Żadnego sprawozdania nie przysłało 11 zarządów: (Częstochowa, Katowice, Koszalin,
Lublin, Olsztyn, Piła, Poznań, Siedlce, Sieradz, Szczecin, Zielona Góra).
 Powyższa sytuacja nie pozwala ZG na przygotowanie i przesłanie członkom Zarządu
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Głównego materiałów na najbliższe posiedzenie ZG.
6. Przekazanie 1% podatku na ZŻWP
W drugiej części zebrania odbyła się dyskusja podczas, której omawiano szereg bieżących spraw
związkowych.

Obrady Prezydium Zarządu Rejonowego
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15. ROCZNICA WEJŚCIA POLSKI DO NATO
15 lat temu, 12 marca 1999 r. o godzinie 19:00 czasu polskiego (godz.
12.00 czasu miejscowego) w Independence w stanie Missouri minister
spraw zagranicznych Bronisław Geremek podpisał Protokół Akcesyjny
Rzeczypospolitej Polskiej do Traktatu Północnoatlantyckiego.
Z tej okazji w Klubie Żołnierskim 5
batalionu
strzelców
podhalańskich
wiceprezes ZR ZŻWP i jednocześnie
pracownik cywilny 5 bsp ppłk rez. Józef
GUŚCIORA przeprowadził z żołnierzami
pogadankę podczas, której omówił drogę
Polski do NATO oraz strukturę, cele i
zadania.

Organizacja
Traktatu
Północnoatlantyckiego
–
organizacja
polityczno-wojskowa powstała 24 sierpnia
1949 na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949
Traktatu Północnoatlantyckiego. Początkowym
celem istnienia NATO była obrona militarna przed atakiem ze strony Związku Radzieckiego i jego satelitów,
z czasem jednak organizacja stała się elementem utrzymania równowagi strategicznej między Wschodem i
Zachodem. Po rozpadzie Układu Warszawskiego pełni rolę stabilizacyjną, podejmując działania
zapobiegające rozprzestrzenianiu konfliktów regionalnych.

Klub Żołnierski 5 bsp
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WYNIKI PO VIII EDYCJACH
M-ce

Nazwisko i Imię

1

SEBZDA Zbigniew

2

WELSZYNG Zdzisław

3

KABAŁA Wacław

4

GNIWEK Piotr

5

GRUSZKA Józef

6

KRUCZEK Jerzy

7

GUŚCIORA Józef

8

TAMAKA Eugeniusz

9

OKOCZUK Cezary

10 WALIS Henryk
11 BOJARSKI Józef
12 PIOTROWICZ Maciej
13 MUSZ Janusz
14 ZEMBRZUSKI Zbigniew
15 OSTROWSKI Jan
16 STANISŁAWEK Tadeusz
17 KĘPCZYŃSKI Stanisław
18 LACH Krzysztof

RAZEM
Klas

RAZEM
Kpn

RAZEM
Plas

TRÓJBÓJ

292
291
290
283
285
284
281
282
280
282
283
279
279
269
272
265
262
254

283
281
274
277
276
273
273
269
269
269
268
265
267
264
262
257
257
260

188
188
182
181
177
181
182
179
180
178
170
173
170
169
159
167
160
162

763
760
746
741
738
738
736
730
729
729
721
717
716
702
693
689
679
676
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C.D.

19 ŁĄKA Zbigniew
20 DEC Tadeusz
21 STARZAK Jan
22 BARAN Marian
23 WIĘCH Wiesław
24 PILCH Tadeusz
25 ŚWIEC Adam
26 KOZA Józef
27 WIŚNIEWSKI Piotr
28 KOWALIK Norbert
29 DOBROWOLSKI Tadeusz
30 JANDECZKO Władysław
31 KOWALCZYK Jerzy
32 PALICH Adam
33 DODA Daniel
34 ROGAL Tomasz
35 KORALEWICZ Eugeniusz
36 PATRZAŁEK Henryk
37 OLEJARZ Małgorzata

252
251
255
241
243
235
237
159
253
148
174
162
81
100
161
169
83
94
88

253
252
255
243
244
245
236
246
90
157
96
161
163
80
0
0
78
0
0

163
160
150
168
161
162
133
162
160
160
179
126
163
88
79
0
0
0
0

668
663
660
652
648
642
606
567
503
465
449
449
407
268
240
169
161
94
88

WYNIKI DRUŻYNOWE
M-ce

1
2
3
4
5
6

Klub

ZPS Oddział 39 P-śl
ZE SG
KO£O Nr 1
KO£O Nr 2
KO£O Nr 3
KO£O Nr 4
LEGENDA:
Karabiny laserowy
Pistolet laserowy
Karabin pneumatyczny

Klas

Kpn

Plas

Trójbój

1438
1412
1374
1378
1382
1158

1383
1351
1340
1339
1170
1085

921
890
876
864
875
806

3742
3653
3590
3581
3427
3049

Klas
Plas
Kpn

Opracowanie kpt. Zbigniew Zembrzuski na podstawie danych kierownika zawodów ppłk Zbigniewa Sebzdy
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ODWIEDZINY STRONY INTERNETOWEJ
www.zzwpprzemysl.pl

Lp.

Miesiąc

styczeń
2 luty
3 marzec
4 kwiecień
5 maj
6 czerwiec
7 lipiec
8 sierpień
9 wrzesień
10 październik
11 listopad
12 grudzień

2013R.

340
339
278
233
489
388
274
320
481
449
364
264
4 219

1

2014R. Rożnica

360
342
357

1 059

20
3
79

-3 160

Odwiedziny strony w latach 2013 - 2014
600
489

500
400

360
340

339342

481
388

357

364
320

278

300

449

274

264

233
200
100
0
luty
styczeń

kwiecień
marzec

czerwiec
maj

sierpień
lipiec
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Z życia kół
KOŁO NR 3
Spotkanie opłatkowe koła nr 3
W dniu 20 grudnia 2013 roku w Przemyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Mickiewicza
w Przemyślu, zgodnie z wcześniej przyjętą tradycją, odbyło się połączone spotkanie opłatkowe członków
Koła Nr 3 ZŻWP i Koła Nr 1 TOZ EiR NSZZ FSG.
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście:
 płk SG Waldemar Skarbek – Komendant BiOSG
 płk SG Robert Rogoz – Zastępca Komendanta
 płk SG Piotr Sienkiewicz - Zastępca Komendanta
 ppłk SG Wiesław Czajkowski – Naczelnik Wydziału Prezydialnego
 por. SG Bartłomiej Galanty – Przewodniczący Oddziałowej Organizacji NSZZ FSG
 ppłk rez. Zbigniew Sebzda – Wiceprezes ZR ZŻWP
 płk Henryk Burdon – Prezes ZKRP i BWP
 p. Katarzyna Babiś – sekretarz Związku KRP i BWP
oraz Kapelani Straży Granicznej w osobach:
 ks. szer. SG Łukasz Kociołek
 ks. szer. SG Mariusz Bojczyk.
Spotkanie rozpoczął przewodniczący Koła Nr 1 TOZ EiR NSZZ FSG kol. Tadeusz Dobrowolski od
przywitania zaproszonych gości i członków obu Kół. Po odśpiewaniu kolędy i wysłuchaniu słowa Bożego
wygłoszonego przez Kapelanów SG, przystąpiono do podzielenia się opłatkiem i składania sobie życzeń.
Następnie zaproszono wszystkich do wigilijnego stołu. Spotkanie miało rodzinny charakter
i zakończyło się w przyjemnej atmosferze.

Tekst: Zdzisław Welszyng, foto: Wacław Kabała

str. 14

www.zzwpprzemysl.pl

Aktualności Związkowe

Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

W dniu 12 lutego 2014 o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Przemyślu odbyło się
uroczyste wręczenie ośmiu parom medali za długoletnie pożycie małżeńskie, a wśród nich dla naszego
członka i kolegi Jarosława KIEŁT i jego małżonki Janiny, którzy w miesiącu grudniu obchodzili jubileusz
Złotych Godów.
Medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznawane są parom, które przeżyły w związku
małżeńskim 50 lat przez Bronisława Komorowskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Przybyłych na to wydarzenie dostojnych Jubilatów i ich
rodziny powitała Urszula Golec - Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego.
Życzenia w imieniu własnym, samorządu i społeczności
lokalnej złożył Robert Choma - Prezydent Miasta
Przemyśla. W swoim wystąpieniu podkreślił, że
odznaczone pary małżeńskie są wzorem godnym do
naśladowania dla nas wszystkich. Życzył wielu kolejnych
dziesięcioleci przeżytych wspólnie w dobrym zdrowiu i
miłości oraz otoczeniu dzieci, wnuków i prawnuków.
Podczas tego spotkania, Przewodniczącego i radnych Rady Miejskiej reprezentował Józef Leja Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia.
Na koniec uroczystości były życzenia i gratulacje od najbliższej rodziny, koleżanek kolegów
oraz sto lat dla odznaczonych par małżeńskich.
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Tekst i zdjęcia: Zdzisław Welszyng
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KOŁO NR 2
13 marca 2014 roku w siedzibie ZR ZŻWP odbyło się zebranie Koła Nr 2
Prezes koła ppłk Stanisław Kępczyński
przywitał przybyłych członków koła oraz
prezesa Zarządu Rejonowego Zbigniewa Łąkę
i przedstawił porządek obrad. Przywitał także
serdecznie i przedstawił nowego członka koła
kol. ppłk Marka Maziarza. Następnie odczytał
sprawozdanie z działalności koła za 2013 rok.
W tym. m.in. uczestnictwo członków koła w IX
Zjeździe ZR ZŻWP podczas którego aż 5
członków naszego koła zostało wybranych do
władz Zarządu Rejonowego (wiceprezesi Józef
Guściora, Marian Baran, Jan Starzak, skarbnik
Józef Bojarski i rzecznik prasowy Zbigniew
Zembrzuski). Jest to wielki sukces koła, który
świadczy o sile naszego koła.
Po wystąpieniu kol. St.Kępczyńskiego głos zabrał prezes ZR kol. Zbigniew Łąka, który omówił
zasady współpracy jednostek wojskowych i związków organizacyjnych podległych Dowódcy Generalnemu
Rodzajów Wojsk Sił Zbrojnych ze społeczeństwem obowiązujący od 1.01.2014r. (Decyzja Nr 396/MON
z dnia 18.12.2013r.) oraz omówił zasady przyznawania medali i odznaczeń resortowych oraz związkowych,
a także zachęcał do przekazywania 1% podatku na rzecz naszego Związku (związek jest Organizacją
Pożytku Publicznego).
Kol. Józef Guściora omówił likwidację tzw.
"martwych stopni wojskowych". Zaproponował, aby
prezesi wszystkich kół przedstawili listę osób
awansujących na kolejne stopnie wojskowe i aby szef
WSZW Rzeszów bądź Komendant WKU Jarosław dokonał
uroczystego "zbiorowego" mianowania na wyższe
stopnie wojskowe w siedzibie naszego związku. W kole nr
2 jest 7 takich kolegów, którzy awansują na wyższe
stopnie wojskowe - głównie na stopień młodszego
chorążego.
Podczas zebrania była też podjęta dyskusja
dotycząca naszego sztandaru - mamy juz projekt. Koszt
sztandaru to kwota ok. 8500 zł i jeszcze brakuje nam ok.
3000 zł. W związku z tym związek podjął decyzję, że wyjdzie z prośbą o dofinansowanie do lokalnych
władz oraz posłów ziemi przemyskiej, a także lokalnych biznesmenów.
Na koniec zebrania prezes koła Stanisław Kępczyński wręczył członkom koła nowe legitymacje
oraz odbyła się dyskusja.
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Prezes Stanisław Kępczyński wręcza nowe legitymacje członkowskie

Zarząd koła: kol. Marian Baran. Stanisław Kępczyński i Leszek Grzyb

Tekst i zdjęcia kpt. Zbigniew Zembrzuski
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Z życia ZG ZŻWP
Spotkanie Ministra Obrony Narodowej z organizacjami skupiającymi
weteranów i kombatantów
W dniu 13 grudnia 2013 r. odbyło się spotkanie Ministra Obrony Narodowej z przedstawicielami
następujących organizacji:
•
•
•
•
•
•
•

Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ;
Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych poza Granicami Kraju;
Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP;
Związku Spadochroniarzy Polskich;
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego;
Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej „Żandarm”;
Stowarzyszenia Rodzin Poległych Żołnierzy „Pamięć i Przyszłość”.

Podstawowym tematem dyskusji były prace związane z nowelizacją ustawy o weteranach działań
poza granicami kraju a także sprawy dotyczące powstania Centrum Weterana i obchody Dnia Weterana w
2014 r.
Nasz związek reprezentowała delegacja w składzie: prezes - gen. dyw. dr Franciszek Puchała,
sekretarz generalny - płk Jan Kacprzak, członek prezydium ZG - płk Aleksander Kubacki.
Ministrowi Tomaszowi Siemoniakowi towarzyszyli: dyr. Departamentu Socjalnego MON - płk
Sławomir Filipczak oraz wicedyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności płk Jerzy Nędzi.
Prezes ZŻWP gen. dyw. dr Franciszek
Puchała prezentując Związek i jego dokonania
skoncentrował
się
na
zagadnieniach
dotyczących współpracy z resortem obrony
narodowej związanej z dyskusją nad zasadami
restrukturyzacji armii i systemów dowodzenia
na czas wojny i pokoju; rolą naczelnego
dowódcy; narodowych sił rezerwowych.
Zwrócił uwagę na olbrzymi potencjał
intelektualnej i merytorycznej wiedzy naszych
członków
w
zakresie
obronności
i
bezpieczeństwa
państwa,
którą
należy
wykorzystywać w procesach legislacyjnych
związanych z tą tematyką.
Omówił zamierzenia Związku na
najbliższą przyszłość związane z inicjatywami
budowy „Domu Weterana Służby”; domami
dziennego pobytu oraz innymi formami
pomocy dla weteranów służby wojskowej
znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.
Spotkanie podsumował Minister Siemoniak potwierdzając konieczność cyklicznych spotkań z
organizacjami żołnierskimi.
Fot. mjr Robert Siemaszko/DPI MO
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Likwidacja „martwych stopni wojskowych”
Zgodnie z nowelizacją ustawy o służbie wojskowej, zwanej też ustawą pragmatyczną, która obowiązuje
od 1 stycznia 2014 r. likwidacji ulegają tzw. „martwe stopnie wojskowe”. Tak zwane „martwe stopnie wojskowe”
to pozostałość po wprowadzonej dziesięć lat temu ustawie pragmatycznej. Zlikwidowano wtedy korpus chorążych i
włączono do korpusu podoficerskiego. Od 1 lipca 2004 roku miały zostać zniesione stopnie wojskowe: starszego
plutonowego (starszego bosmanmata), sierżanta sztabowego (bosmana sztabowego), starszego sierżanta
sztabowego (starszego bosmana sztabowego), młodszego chorążego sztabowego (młodszego chorążego
sztabowego marynarki) oraz chorążego sztabowego (chorążego sztabowego marynarki). Wprowadzono jednak
przepisy przejściowe, które zakładały, że żołnierze utrzymają stopnie do momentu awansu lub w razie jego braku –
do końca życia. Po 10 latach obowiązywania ustawy okazało się, że stopnie te ma nadal około 5 000 podoficerów w
czynnej służbie wojskowej.
Dlatego w ramach ostatniej nowelizacji ustawy pragmatycznej postanowiono ostatecznie zlikwidować
stopnie, które formalnie nie powinny już w armii istnieć. Wiąże się to automatycznym awansowaniem na wyższe
stopnie wojskowe.
Starszy plutonowy zostanie automatycznie awansowany na stopień sierżanta, sierżant sztabowy i starszy
sierżant sztabowy otrzymają stopień młodszego chorążego, a młodszy chorąży sztabowy i chorąży sztabowy
zostaną starszymi chorążymi sztabowymi.
Od 1 stycznia 2014 roku korpus podoficerski składa się z trzech grup: podoficerów młodszych (kapral,
starszy kapral i plutonowy), podoficerów (sierżant, starszy sierżant i młodszy chorąży) oraz podoficerów starszych
(chorąży, starszy chorąży i starszy chorąży sztabowy).
Zmiany te dotkną także żołnierzy w rezerwie oraz w stanie spoczynku, którzy zostaną mianowani na
aktualne stopnie wojskowe. Procedura ta realizowana będzie przez komendantów Wojskowych Komend
Uzupełnień. Komendanci sporządzą listy zbiorcze osób przewidzianych do mianowania, które prześlą do Dyrektora
Departamentu Kadr MON.
W trosce o naszych kolegów przewidzianych do mianowania zaleca się by prezesi kół, zarządów
wojewódzkich lub rejonowych skontaktowali się z komendantami WKU by zapewnić, że żaden nasz kolega,
którego wspomniana nowelizacja dotyczy nie zostanie pominięty.

płk Henryk BUDZYŃSKI
Sekretarz Komisji ds. Wyróżnień ZG ZŻWP
W nawiązaniu do sprawy likwidacji tzw. "martwych stopni wojskowych", uprzejmie informuję, że
poszczególne Wojskowe Komendy Uzupełnień zamieszczają na swych stronach internetowych
informacje na temat stosowanych przez nich procedur w załatwianiu mianowania osób
zainteresowanych.
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Decyzję o mianowaniu wydaje dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr na
wniosek wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu
czasowego trwającego ponad 3 miesiące żołnierza rezerwy lub osoby niepodlegającej obowiązkowi służby
wojskowej.

W związku z powyższym WKU prosi osoby posiadające wyżej wymienione stopnie
wojskowe o zgłaszanie się osobiście do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu
ul. Głęboka 4, 37-500 Jarosław wraz z dokumentami potwierdzającymi aktualny stopień
wojskowy. Kontakt telefoniczny: (16) 6235823, (16) 6235883 oraz (16) 6235816.

str. 21

www.zzwpprzemysl.pl

Aktualności Związkowe

Posiedzenie Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego
W dniu 11 marca 2014 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu
Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Posiedzeniu przewodniczył
Prezes Związku gen. dyw. dr Franciszek Puchała.
Na wstępie posiedzenia Prezes Związku z okazji 85. rocznicy urodzin odznaczył Prezesa Koła nr 4
ZŻWP w Warszawie płk. Józefa Szewczyka Złotą Odznaką „Za zasługi dla ZŻWP”.
Następnie omawiano problematykę dotyczącą funkcjonowania Fundacji Pomocy Emerytom
i Rencistom Wojskowym. Podjęto uchwałę o zwróceniu się z apelem do Zarządu Fundacji o rozważenie
możliwości zmiany statutu w trybie przewidzianym przez § 34 i 35 statutu Fundacji.
Prezes Związku oraz wiceprezesi ZG poinformowali zebranych o bieżących pracach poszczególnych
ogniw organizacyjnych Związku.
Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawił wyniki kontroli Lubuskiego Zarządu
Wojewódzkiego w Zielonej Górze, w wyniku której stwierdzono liczne nieprawidłowości i naruszenie
przepisów.
Wiceprezes ZG ds. ekonomicznych płk Marek Bielec przedstawił sytuację finansową Zarządu
Głównego. Stwierdził, że w 2013 r. na 42 Zarządy Wojewódzkie i Rejonowe tylko 15 wywiązało się z
obowiązku odprowadzenia składki na rzecz Zarządu Głównego. Gdyby wszystkie Zarządy wywiązały się z
tego obowiązku ubiegły rok zamknąłby się nadwyżką ponad 19 tys. zł, a w obecnej sytuacji odnotowano
ujemny wynik finansowy w wysokości 1.128,16 zł. Zatwierdzono sprawozdanie finansowe ZG ZŻWP za rok
obrachunkowy 2013 oraz plan realizacji budżetu na 2014 r.
Podjęto uchwałę o nadaniu sztandaru dla Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego w Zielonej Górze
oraz Koła nr 7 ZŻWP w Tarnowskich Górach.
Podjęto również uchwałę o upoważnieniu Prezydium Zarządu Głównego do podpisania listu
intencyjnego o współpracy z Fundacją Zdrowego Starzenia się w ramach wspólnych prac związanych z
wdrażaniem założeń „Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020”, którą Rząd RP przyjął w
grudniu 2013 r. Jest to pierwszy ogólnopolski program dla osób starszych. Zakłada on m.in. aktywne
starzenie się w dobrym zdrowiu, większy udział w życiu społecznym i solidarność międzypokoleniową.
Płk Miłosz BIAŁY
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W dniu 7 marca br. odbył się w Warszawie II KONGRES Federacji Stowarzyszeń Służb
Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej.
W obradach Kongresu uczestniczyło 54 delegatów reprezentujących stowarzyszenia i związki wchodzące
w skład Federacji.
Kongres dokonał oceny działalności władz Federacji w minionej czteroletniej kadencji, uznając ją za
pozytywną, szczególnie w zakresie wewnątrz-organizacyjnym i poszerzania bazy członkowskiej.
Delegaci uczestniczący w Kongresie wybrali nowe władze Federacji: Zarząd i Komisję Rewizyjną.
Prezydentem Federacji został Kol. Zdzisław Czarnecki ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych, pełniący dotychczas tę funkcję.
Kongres przyjął uchwałę programową, określającą podstawowe kierunki działań władz Federacji na
nową kadencję.
Postanowiono skupić się przede wszystkim na wzmożeniu działalności zewnętrznej, służącej
obronie szeroko rozumianych interesów emerytów i rencistów mundurowych oraz ich rodzin. Był to
zresztą nasz główny postulat, przedstawiony w wystąpieniu Kol. Mariusza Kosmatego na forum Kongresu,
do którego w szczególności pozytywnie odniósł się nowo wybrany Prezydent Federacji Zdzisław Czarnecki
w swoim expose.
SKŁAD ZARZĄDU GŁÓWNEGO FSSM RP:
 Prezydent Federacji

- Zdzisław Czarnecki (SEiRP)

 Wiceprezydent Federacji

- Zdzisław Przeszłowski (ZŻWP)

 Wiceprezydent Federacji

- Henryk Borowiński (SERiP)

 Wiceprezydent Federacji

- Albin Piątkowski (ZEiRP RP)

 Wiceprezydent Federacji

- Janusz Kwiecień (KZEiRSW)

 Wiceprezydent Federacji

- Michał Otrębski (Stowarzyszenie Generałów Policji)

 Sekretarz Generalny

- Jan Kruszyński (SEiRP)

 Skarbnik Federacji

- Ewa Grzegorczyk (SEiRP)



członkowie prezydium H. Grobelny i J. Pyrcak (Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej),
przewodniczącym komisji rewizyjnej Z. Pietryka (SEiRP), a członkami m. in.: Z. Bartula (Stowarzyszenie
Komendantów Policji) i J. Papis (SEiRP).
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ODPRAWA SZKOLENIOWA ZG ZŻWP
27 marca 2014 roku w sali tradycji Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
odbyła się odprawa szkoleniowa dla członków Komisji Socjalno-Zdrowotnej Zarządu Głównego na
temat „Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne wynikające z Programu ASOS na 2014 rok dla
naszego stowarzyszenia”.
W szkoleniu wzięli udział wszyscy członkowie komisji oraz zaproszeni goście: Wiceprezes ds.
Socjalno Zdrowotnych ZG ZŻWP Kol. Czesław Marmura i Prezes Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom
Wojskowym Kol. Mieczysław Mikrut.
Przewodniczący komisji Kol. Artur Malinowski powitał uczestników szkolenia i zaproszonych gości,
a następnie zapoznał z porządkiem odprawy szkoleniowej. Wiceprezes ds. socjalno-zdrowotnych kol.
Czesław Marmura pogratulował uczestnikom wyboru do tej komisji przez Zarząd Główny ZŻWP w dniu 19
listopada 2013 r. i wręczył certyfikaty członkostwa w Komisji Socjalno-Zdrowotnej. Następnie kol.
Malinowski omówił dotychczasową działalność prezydium komisji. Zebrani otrzymali: Plan Zamierzeń
Komisji na 2014 rok i Regulamin Komisji Socjalno-Zdrowotnej Zarządu Głównego ZŻWP.
Przed rozpoczęciem szkolenia zabrał głos Kol. M. Mikrut, który poinformował zebranych o
działalności fundacji w ostatnim okresie, a także o stanie finansów i sposobie udzielania pomocy
potrzebującym. Na zakończenie wystąpienia podziękował za zaproszenie i życzył uczestnikom owocnych
obrad.
Zgodnie z porządkiem szkolenia Kol. Adam Wojnar omówił wyniki monitorowania potrzeb
środowiska rodzin wojskowych, w szczególności w zakresie opieki specjalnej. Badania przeprowadzono
zgodnie z uchwałą Nr 26/VIII/2010 z 9 września 2010 roku. Każdy z uczestników szkolenia otrzymał
opracowanie z powyższego badania. W podsumowaniu Kol. Czesław Marmura przestawił możliwości
następnych tego typu badań z wykorzystaniem autorytetów naukowych uczelni kieleckiej.
Ważnym punktem porządku szkolenia było przedstawienie przez Kol. Antoniego Parzyszka
aktualnego stanu działalności związanej z prowadzeniem opieki specjalnej. Referujący porównał wyniki
sprawozdań Zarządów Wojewódzkich i Rejonowych z lat 2012 i 2013, z których wynika, że brak dotacji
MON nie sparaliżował dobrego koleżeństwa, co przełożyło się na utrzymanie dobrego stopnia
zaangażowania w niesieniu pomocy potrzebującym. Swoje wystąpienie zakończył oświadczeniem, że
każdy świadczeniobiorca będący w niepełnosprawności zdrowotnej może liczyć na pomoc koleżeńską.
Z dużym zainteresowaniem wysłuchano wystąpienia Kol. Ryszarda Serbiaka, który szczegółowo
omówił zasady pracy organizacji łódzkiej, a zwłaszcza realizowanego w Łodzi od 2010 roku pilotażowego
programu opieki paliatywno-hospicyjnej w domu chorego, a opartego o zapisy Rozporządzenia Ministra
Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2009 roku-w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów
wojskowych. Przedstawił również doświadczenia z możliwości korzystania z ośrodków służby zdrowia i
organizowania „białych sobót”. Referujący przedstawił zebranym opracowane przez siebie dokumenty
miedzy innymi „Protokół - wniosek z rozpoznania stanu zdrowia i warunków socjalnych” oraz „Wniosek o
przyznanie świadczenia socjalnego”. Wystąpienie zakończył informacją o wykorzystaniu funduszu
socjalnego w WBE w 2013 roku.
Kol. Leszek Skórkiewicz zaapelował do zebranych by za wszelką cenę utrzymać stanowiska
organizatorów opieki specjalnej w celu utrzymywania kontaktów z chorymi. Intensyfikować współpracę z
WBE. Zwrócił uwagę na współdziałanie opiekunów FPEiRW i intensyfikowanie działalności fundacji.
Kol. Józef Bir z Gdańska na przykładach swojej organizacji przedstawił sposoby współpracy z
placówkami SPZOZ w celu powoływania osób opiekujących się chorymi.
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Kol. Józef Szewczyk omówił dorobek wykorzystania prasy związkowej do zamieszczania artykułów
na temat organizacji opieki socjalno-zdrowotnej i innych problemów wynikających z działalności pionu
socjalno-zdrowotnego Związku. Na przykładzie pracy własnego koła zrelacjonował organizowanie wizyt u
osób, które nie są w stanie ze względów zdrowotnych uczestniczyć w zebraniach koła.
Kol. Hanna Trzeciak omówiła jak pracuje organizacja w Płocku niosąc pomoc ciężko chorym, którzy
nie radzą sobie z najprostszymi obowiązkami domowymi.
Kol. Włodzimierz Prywałko przedstawił szereg dokumentów, jakie wykorzystuje organizacja
krakowska w codziennej działalności socjalno- zdrowotnej.
Prawie każde wystąpienie uczestników szkolenia komentował Kol. Czesław Marmura w celu
ukierunkowania dalszej działalności członków komisji.
Na zakończenie szkolenia oświadczył: „Ministerstwo Obrony Narodowej nie przyznaje dotacji na
organizację i prowadzenie opieki specjalnej (paliatywnej) w domu chorego w 2013 roku. Jednocześnie
wskazując, że dotacje na przedmiotowy cel leżą w gestii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W tej
sytuacji odwołując się do „Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS)
na lata 2014-2020” Zarząd Główny ZŻWP przy pełnym zaangażowaniu Komisji Socjalno-Zdrowotnej
Zarządu Głównego, złożył ofertę realizacji zadania publicznego nt. „Przygotowanie edukacyjnometodyczne organizatorów wolontariatu Zarządów wojewódzkich i Rejonowych Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego”. Oferta została złożona 25 lutego 2014 r. do MPiPS. O ile zaakceptowane zostanie w konkursie
ofert, to będzie ono zrealizowane w dwóch etapach: obecna odprawa szkoleniowa członków Komisji
Socjalno-Zdrowotnej (27 marzec br.), a następnie na dwóch kursach edukacyjnych w kwietniu (22 i 23) i
we wrześniu (15 i 16) 2014 r. Spodziewanym efektem zrealizowanych zamierzeń miedzy innymi jest to, że
nabyte umiejętności pozwolą w przyszłości przygotować oferty i pozyskać środki finansowe z programów
operacyjnych ASOS i FIO przez Zarządy Wojewódzkie i Rejonowe dla środowiska weteranów służby w
Wojsku Polskim".
Mając na uwadze ustalenia statutowe Związku, Uchwałę Programową przyjętą na X Krajowym
Zjeździe Delegatów ZŻWP dotyczące działalności socjalno-zdrowotnej naszego stowarzyszenia, Prezydium
Zarządu Głównego i Komisja Socjalno-Zdrowotna ZG zwraca się z gorącą prośbą do Zarządów
Wojewódzkich i Rejonowych, Kół, organizatorów opieki specjalnej oraz wszystkich działaczy naszego
Związku uczestniczących w tej jakże potrzebnej działalności o pełne zaangażowanie w niesieniu
dobrosąsiedzkiej i koleżeńskiej pomocy niepełnosprawnym i samotnym emerytom i rencistom oraz
członkom ich rodzin.
Wiceprezes podziękował organizatorom szkolenia za właściwą organizację. Pozostałym życzył
owocnej pracy w swoich środowiskach.
Uczestnicy przyjęli uchwałę w sprawie skierowania apelu do Prezesów Zarządów Wojewódzkich i
Rejonowych o kontynuowanie działalności socjalno-zdrowotnej i niesienia pomocy osobom
potrzebującym.
Adam WOJNAR
Wiceprzewodniczący Komisji Socjalno-Zdrowotnej ZG ZŻWP
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Jak przekazać 1% podatku ZR ZŻWP w Przemyślu
Deklaracja podatkowa zawiera trzy pola, które są niezbędne by przekazać 1%
rocznego podatku. W pola te wpisać należy:
 numer KRS organizacji 0000141267 (poz. 123)
 przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1% (poz. 124)
 Cel: Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu (poz. 125)

Bardzo istotne jest właściwe podanie danych organizacji. Błąd, szczególnie w numerze KRS
organizacji, spowoduje, że pieniądze nie będę przekazane na rzecz organizacji (korekta tych
danych może okazać się niemożliwa).
Podatnik, za którego deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy, nie
rozliczy 1% podatku. Ma on taką możliwość, jeśli przesłaną mu przez pracodawcę
deklarację potraktuje wyłącznie jako informację o zaliczkach za dany rok i sam złoży
zeznanie podatkowe jeszcze raz we wskazanym terminie. Wówczas ma on możliwość
przekazać kwotę 1% na rzecz wybranej organizacji.
W deklaracji rocznej podatnik może również zaznaczyć, że chce przekazać swoje dane
obdarowanej organizacji. Wówczas zaznacza pole, poprzez które upoważnia organy skarbowe do
przekazania informacji o darczyńcy (czyli własne dane osobowe) oddającym 1%. Jeśli podatnik
wyrazi zgodę na przekazanie tych informacji, do organizacji pożytku publicznego trafią:
 dane identyfikacyjne (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na
wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu, oraz
 wysokość kwoty, przekazanej na rzecz tej organizacji,
 przeznaczenie kwoty, przez organizację pożytku publicznego (cel szczegółowy).
Są to dane, które mogą posłużyć organizacji celem podziękowania podatnikowi za przekazanie
kwoty. Jeżeli podatnik nie będzie chciał ujawnić swoich danych (pozostać anonimowy), nie musi
danych przekazywać i wyrażać zgody. Mimo to może on oczywiście przekazać 1% podatku.

PRZYKŁAD WYPEŁNIENIA DRUKU PIT37

PRZEKAŻ 1% PODATKU NA ZŻWP W PRZEMYŚLU
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Zapraszamy na naszą stronę internetową:
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REDAKCJA
kpt. rez. Zbigniew ZEMBRZUSKI
rzecznik prasowy ZR ZŻWP
w Przemyślu
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