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UCHWAŁA PROGRAMOWA  

przyjęta na X Krajowym Zjeździe Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  

w dniu 25 września 2013 roku w Warszawie. 
 

 

 Dynamiczny rozwój współczesnej cywilizacji oraz nowe wyzwania odnoszące 

się do postępujących zmian organizacyjnych związanych z wdrażaniem nowego 

systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, skłaniają do podjęcia 

nowych, efektywnych kierunków działania i systemowych rozwiązań służących 

współpracy, utrzymaniu instytucjonalnych i emocjonalnych więzi z jednostkami 

organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej.  

Służyć to powinno tworzeniu społecznego zaplecza obronności państwa oraz 

zrozumienia i akceptacji dla funkcji i zadań współczesnych Sił Zbrojnych RP oraz 

wsparcia resortu Obrony Narodowej dla społecznej działalności Związku. 

  

Realizując działania statutowe oraz wnioski wynikające z dyskusji plenarnej,  

X Krajowy Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego postanawia,  

że głównym celem działania Związku w nadchodzącej kadencji będzie: 

1) kontynuowanie i wzbogacanie współpracy Związku z jednostkami 

organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej, jednostkami wojskowymi  

i garnizonami, a także z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami 

społecznymi realizującymi zadania pro obronne i społeczne; 

2) podejmowanie działań związanych z integrowaniem środowisk wojska, 

obroną praw i interesów żołnierzy, poszanowaniem ich godności i honoru oraz 

należnego miejsca w historii narodu polskiego; 

3) pozyskiwanie społecznej akceptacji dla polityki obronnej i bezpieczeństwa 

państwa poprzez uczestnictwo ogniw Związku w życiu społeczności i 

samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i innych partnerów 

społecznych; 

4) integrowanie środowisk byłych żołnierzy, członków ich rodzin, sympatyków, 

poprzez organizowanie różnorodnych form zawodów, rekreacji i wypoczynku; 

5) promowanie wszelkich działań służących pozyskiwaniu nowych członków 

Związku; 

6) tworzenie warunków i pozyskiwanie środków celem organizowania opieki 

zdrowotnej i paliatywnej, wolontariatu i koleżeńskiej samopomocy dla osób 

chorych i niedołężnych, a także udzielania pomocy socjalnej dla osób jej 
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potrzebujących;  

7) podejmowanie inicjatyw i organizowanie spotkań ze środowiskami weteranów 

i żołnierzy poszkodowanych w związku ze służbą wojskową oraz z rodzinami 

żołnierzy, którzy ponieśli śmierć; 

8) dokonanie realnej oceny sprawności organizacyjnej i kondycji finansowej 

ogniw Związku, weryfikacja przynależności i aktywności członków kół; 

9) zaktywizowanie działań związanych z efektywną komunikacją wewnętrzną 

między ogniwami i instancjami Związku, poprzez wykorzystanie środków 

medialnej komunikacji i poczty elektronicznej. 

 

 Powyższe cele osiągnąć poprzez realizację zadań w obszarach:  

I.  W zakresie działalności organizacyjnej: 

1) podejmować działania zmierzające do zwiększenia efektywności 

funkcjonowania struktur Związku w zakresie kierowania i zarządzania. 

Dokonywać systematycznej analizy i oceny sprawności funkcjonowania jego 

ogniw pod kątem ich aktywności organizacyjnej i kondycji finansowej; 

2) usprawniać przepływ informacji pomiędzy strukturami organizacyjnymi 

Związku, dostosowując formy organizacyjne do zmieniających się warunków 

działania;  

3) zachowując trzystopniową strukturę, dążyć do dostosowania jej do 

administracyjnego podziału kraju; 

4) racjonalizować metody zarządzania Związku, popularyzując działalność 

organizacyjną pobudzającą kreatywność członków Związku, jak też 

propagowanie jego działalności w Siłach Zbrojnych RP i w społeczeństwie,  

ze szczególnym odniesieniem do bieżących problemów wojska  

i zainteresowań młodego pokolenia.  

5) podejmować efektywne działania na rzecz pozyskania nowych członków 

poprzez różnorodne działania integracyjne i spotkania byłych żołnierzy 

zawodowych z żołnierzami w służbie; 

6) konsekwentnie minimalizować koszty funkcjonowania Związku. Sukcesywnie, 

stosownie do możliwości wspierać finansowanie działalności statutowej  

z jednoczesnym poszukiwaniem dodatkowych funduszy na wsparcie 

planowanych przedsięwzięć; 

7) zapewnić większą samodzielność organizacyjną kół i ogniw Związku 

w życiu społecznym i kulturalnym kraju. Umożliwić tworzenie równorzędnych 

kołom struktur organizacyjnych np. klubów, sekcji branżowych, placówek itp.; 
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8) wspierać i propagować w środowiskach Związku działania i postanowienia 

„Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP”; 

9) doskonalić funkcjonowanie portalu internetowego „Głosu Weterana  

i Rezerwisty”, a środki elektroniczne czynić podstawowymi w sposobie 

przepływu informacji; 

10) portal internetowy oraz miesięcznik „Głos Weterana i Rezerwisty“ powinny 

stać się swoistym forum wyrażania opinii, wymiany myśli  

i poglądów, a jednocześnie drogowskazem postępowania naszych członków 

wobec problemów nurtujących środowiska Związku; 

11) podejmować działania zmierzające do pozyskania majątku trwałego na rzecz 

naszego Stowarzyszenia; 

12) podejmować działania zmierzające do zmiany zapasów prawnych w zakresie 

nieodpłatnego wynajmu pomieszczeń służbowych dla działalności 

organizacyjnej Związku oraz dotyczących wymogów awansowych na wyższe 

stopnie wojskowe żołnierzy będących w rezerwie i stanie spoczynku.  

II. W zakresie działalności socjalno – zdrowotnej: 

1) w ramach „Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP”, kontynuować 

wielopłaszczyznowe działania na rzecz przywrócenia zasad płacowej 

waloryzacji emerytur i rent służb mundurowych; 

2) wysiłek Związku koncentrować na poszukiwaniu i pozyskiwaniu środków 

finansowych służących zabezpieczeniu kosztów ponoszonych na organizację 

opieki nad potrzebującymi pomocy członkami Związku;  

3) nawiązać kontakty z Radami ds. Seniorów różnych szczebli i uczestniczyć w 

ich pracach; 

4) kontynuować działania zmierzające do pozyskania lekarzy - byłych żołnierzy 

zawodowych pozostających w okresie aktywności zawodowej, do zapewnienia 

przedsięwzięć opieki zdrowotnej. Tworzyć sprzyjający klimat do korzystania z 

usług medycznych tej grupy lekarzy; 

5) monitorować potrzeby i zakres opieki zdrowotnej i paliatywnej. W celu 

uzgadniania wspólnych przedsięwzięć wspomagających opiekę zdrowotną 

członków Związku, utrzymywać współpracę z odpowiednimi komórkami 

organizacyjnymi NFZ i organami Wojskowej Służby Zdrowia WP;  

6) inspirować dyrektorów szpitali wojskowych i innych placówek służb 

mundurowych do szczególnego traktowania byłych żołnierzy zawodowych, 

zwłaszcza tych wymagających systematycznej opieki lekarskiej;  

7) rozpoznawać sytuację materialną oraz warunki egzystencji emerytów, 
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rencistów wojskowych oraz ich rodzin. Realizować różne formy pomocy 

socjalnej Związku;  

8) wspierać działalność i współdziałać z Fundacją Pomocy Emerytom 

i Rencistom Wojskowym. Przy zarządach wojewódzkich i rejonowych  

powoływać pełnomocników Fundacji; 

9) opiniować przesłane do konsultacji projekty aktów prawnych, inicjować zmiany 

dotyczące emerytów i rencistów wojskowych oraz ich rodzin; 

10) kontynuować procedury formalno - prawne związane z utworzeniem Domu 

Weterana w Strzegocinie k. Pułtuska.  

III. W zakresie działalności społecznej,  promocji obronności i bezpieczeństwa:  

1) pozyskiwać społeczną akceptację i utrwalać przekonanie w środowisku 

wojskowym, że Związek jest bazą w zakresie kreowania społecznej akceptacji 

dla działalności Sił Zbrojnych RP i płaszczyzną do podejmowania działań  

w obronie interesów całego środowiska wojskowego; 

2) podejmować działania związane z pozyskaniem lobby parlamentarnego 

przychylnego problemom i potrzebom środowisk wojskowych.  

Kontynuować spotkania z parlamentarzystami różnych opcji politycznych, 

prezentując nasze dokonania i społeczną wartość Związku.  

Utrwalać w świadomości posłów i senatorów pozytywny obraz potencjału 

wyborczego środowiska byłych żołnierzy; 

3) współdziałać z organami samorządu terytorialnego, włączać się w nurt  

lokalnych organizacji pozarządowych, wspierać działania i inicjatywy służące 

społecznościom lokalnym;  

4) podejmować i upowszechniać nowoczesne formy edukacji obronnej 

społeczeństwa, wspierać organizacje pozarządowe i innych partnerów 

społecznych w zakresie ogólnopolskich i regionalnych inicjatyw społecznych  

i obywatelskich na rzecz promocji zagadnień obronności i bezpieczeństwa; 

5) zaktywizować działania w pozyskiwaniu potencjalnych partnerów społecznych 

i gospodarczych wspierających działania Związku w realizacji działań 

statutowych; 

6) we współdziałaniu z partnerami wojskowymi i cywilnymi w 2014 roku włączyć 

się w nurt programów obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej i walk 

polskiego żołnierza na frontach Europy i okupowanego kraju. 

Z tej okazji włączyć się w organizowane seminaria i konferencje obejmujące 

problematykę tradycji oręża polskiego, systemu obronnego i bezpieczeństwa 
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państwa i nowo utworzonych organów systemy kierowania i dowodzenia 

Siłami Zbrojnymi RP, problemów życia społecznego, kulturalnego i 

gospodarczego kraju; 

7) prowadzić w ramach posiadanych możliwości badania socjologiczne 

dotyczące standardów życia rodzin byłych żołnierzy zawodowych, a wyniki 

badań prezentować administracji rządowej; 

8) kontynuować organizowanie zawodów sportowo – obronnych na wszystkich 

szczeblach Związku. Do udziału w tych zawodach zapraszać przedstawicieli 

administracji rządowej i samorządowej, a także innych stowarzyszeń służb 

mundurowych; 

9) popularyzować działalność Związku oraz osoby ze środowiska wojskowego 

w mediach, w prasie centralnej i lokalnej oraz na stronach portalu 

internetowego Związku i wydawnictwie „Głosu Weterana i Rezerwisty”; 

10) aktywizować członków Związku do, jak szerszego uczestnictwa  

w uroczystościach o charakterze rocznicowym, historycznym, społecznym  

i patriotycznym.  

IV. W zakresie działalności międzynarodowej: 

1) kontynuować zaangażowanie Związku w pracach w Europejskiej Organizacji 

Stowarzyszeń Wojskowych (EUROMIL), Europejskim Stowarzyszeniem Prasy 

Wojskowej (EMPA); 

2)  rozważyć stosownie do możliwości finansowych, zaangażowanie Związku  

w przedsięwzięciach o charakterze międzynarodowym, realizowanych przez 

Federację Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP  

w ramach członkostwa w CISOR, a także Inicjatywy GAMING; 

3) rozwijać współpracę Związku z Międzynarodowym Komitetem Konsultacyjnym 

Stowarzyszeń Oficerów Rezerwy (IAC); 

4)  aktywnie uczestniczyć w międzynarodowych spotkaniach, sympozjach  

i konferencjach poświęconych aktualnym problemom środowisk byłych 

żołnierzy zawodowych oraz kombatanckich;  

5) utrzymywać dobrze rozwijające się kontakty przygraniczne w zakresie 

uczestnictwa w imprezach kulturalnych. Kontynuować spotkania, doskonalić 

formy i metody roboczych kontaktów.  

 


