UCHWAŁA PROGRAMOWA
XI
KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW
ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Włocławek, dnia 27-28 czerwca 2017 r.
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I.
1. XI Krajowy Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego akceptuje
sprawozdania ustępującego Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego
Sądu Koleżeńskiego.
2. XI Krajowy Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego docenia wysiłek
i zaangażowanie wszystkich instancji organizacyjnych Związku, które podejmowały
i realizowały zadania mimo wyzwań i przeciwności towarzyszących mijającej kadencji.
W tychże szczególnych uwarunkowaniach, z godnością i szacunkiem odnieśliśmy się
do jubileuszu XXXV – lecia naszego Związku, którego obchodom zarówno centralnym
jak i terenowym nadano uroczysty charakter.
3. Zjazd wyraża uznanie oraz słowa podziękowania ustępującemu Prezesowi Związku,
Zarządowi Głównemu, jego Prezydium, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównemu Sądowi
Koleżeńskiemu, Zarządom Wojewódzkim i Rejonowym oraz kołom.
4. Ideą łączącą członków Związku jest wierność Ojczyźnie i służba narodowi, a czołowym
zadaniem – społeczne działania na rzecz umacniania obronności i bezpieczeństwa
Rzeczpospolitej Polskiej oraz poszanowania ustanowionych przez nią praw.
5. XI Krajowy Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wyraża troskę
o dobro Ojczyzny i jej Sił Zbrojnych. Wskazuje, że o sprawach bezpieczeństwa Ojczyzny
musimy stale pamiętać i nieustannie o nie zabiegać. Obecne zagrożenia dla
bezpieczeństwa państwa i jego obywateli są liczniejsze, i bardziej zróżnicowane
niż miało to miejsce kilka, a nawet kilkanaście lat temu.
6. Jednostronne rozwiązanie porozumienia o współpracy przez Ministra Obrony Narodowej
stworzyło dla instancji organizacyjnych Związku potrzebę określenia na nowo funkcjonowania w społeczeństwie oraz rolę, jaką mamy do spełnienia pośród organizacji pozarządowych.
7. XI Krajowy Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego akceptuje przyjęte
cele, kierunki działania i zadania, które uwzględniają powyższe uwarunkowania.
W duchu poszanowania obowiązujących praw oświadczamy, że jesteśmy częścią
społeczeństwa obywatelskiego i domagamy się zawarowanego w Konstytucji RP prawa
do wyrażania opinii w sprawach istotnych dla państwa, społeczeństwa oraz
Sił Zbrojnych RP.
Stanowczo przeciwstawiamy się krzywdzącym wobec nas decyzjom władz
państwowych, stronniczym opiniom wielu polityków oraz podejmowanych wobec
Związku i jego członków restrykcyjnych działań ograniczających możliwości
funkcjonowania oraz działania wśród organizacji pozarządowych.
Nie godzimy się na narzucanie nam jednego, jedynie słusznego punktu widzenia, nie
godzimy się na podział byłych żołnierzy na lepszych i gorszych, na traktowanie nas jako
ludzi gorszej kategorii, na sukcesywne pozbawianie nas przysługujących nam praw.
8. Instancje organizacyjne Związku są zdecydowane podejmować wszelkie dopuszczalne
prawem działania mające na celu obronę naszej godności i honoru, dobrego imienia
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byłych żołnierzy oraz członków ich rodzin. Jesteśmy otwarci na szukanie dróg
porozumienia i dialogu, oczekujemy otwartości władz na nasze apele, wnioski
i propozycje.

II.
Realizując zadania statutowe oraz wnioski i postulaty zgłoszone w czasie dyskusji
plenarnej, XI Krajowy Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego postanawia, że
głównymi celami działania Związku w nadchodzącej kadencji w latach 2017 - 2021 będą:
1) podejmowanie działań w obronie słusznie nabytych praw przez żołnierzy
w kontekście projektu dotyczącego zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym
żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o powszechnym obowiązku
obrony;
2) konsolidowanie instancji organizacyjnych Związku poprzez włączanie się członków
w nurt podejmowanych działań w obronie należnych nam praw, poszanowania
naszej godności i honoru oraz należnego miejsca w historii narodu polskiego;
3) włączenie
się
w
cykl
przygotowań
organizacyjnych,
ceremonialnych
i merytorycznych w celu godnego uczczenia ważnych jubileuszy rocznic państwowych i wojskowych i udziału uroczystościach o wymiarze centralnym i lokalnym;
4) pozyskiwanie społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa poprzez
uczestnictwo ogniw Związku w życiu społeczności i samorządów lokalnych,
organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych;
5) propagowanie proobronnych postaw społeczeństwa, zwłaszcza wśród młodzieży;
6) integrowanie środowisk żołnierzy, członków ich rodzin, sympatyków, poprzez
organizowanie różnorodnych form działania;
7) włączenie się ogniw organizacyjnych Związku w nurt realizowanej w wymiarze
krajowym i lokalnym polityki senioralnej;
8) promowanie wszelkich efektywnych działań służących pozyskiwaniu nowych
członków Związku;
9) tworzenie warunków dla pozyskiwania środków celem organizowania wolontariatu
i koleżeńskiej samopomocy dla osób chorych i niepełnosprawnych, a także
udzielanie pomocy dla osób jej potrzebujących;
10) dokonywanie realnej oceny sprawności organizacyjnej i kondycji finansowej ogniw
Związku;
11) zaktywizowanie działań związanych z efektywną komunikacją wewnętrzną między
ogniwami i instancjami Związku, poprzez pełniejsze wykorzystanie elektronicznych
środków medialnej komunikacji, poczty elektronicznej i związkowej sieci komórkowej
XI
Krajowy
Zjazd
Delegatów
zobowiązuje
wszystkie
organizacyjne Związku Żołnierzy Wojska Polskiego do realizacji zadań:

instancje

1. W działalności organizacyjnej:
1) podejmować działania służące poprawie skuteczności i efektywnego funkcjonowania
instancji organizacyjnych Związku, w tym szczególnie Kół, pozyskiwania nowych
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kandydatów na członków spośród byłych żołnierzy i wdów po żołnierzach,
aktywizowania do działalności społecznej szczególnie młodszych wiekiem członków;
2) minimalizować koszty funkcjonowania Związku. Poszukiwać funduszy na wsparcie
planowanych przedsięwzięć statutowych.
3) dążyć do usprawnienia przepływu informacji pomiędzy strukturami organizacyjnymi
Związku, minimalizować koszty z tytułu przesyłania informacji wykorzystując
w większym niż dotychczas zakresie internet, elektroniczne środki przekazu oraz
związkową sieć komórkową;
4) promować efektywne formy służące doskonaleniu pracy Kół, jako podstawowych
jednostek organizacyjnych Związku, szczególnie w realizowaniu przedsięwzięć
służących integrowaniu jego członków np. bieżącego poradnictwa oraz wychodzenia
naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom środowiskowym;
5) aktywizować członków Związku do włączania się i uczestnictwa w przedsięwzięciach
dotyczących obrony interesów całego środowiska, m.in. związanych z obroną
nabytych praw emerytalno – rentowych, ochroną spraw socjalnych, zdrowotnych,
obywatelskim postrzeganiem wizerunku wojska, czy odnoszenia się do problemów
proobronnych;
6) wspierać i propagować w środowisku Związku działania i postanowienia „Federacji
Stowarzyszeń Służb Mundurowych”;
7) pozyskiwać sojuszników dla naszej działalności związkowej, pośród różnych instytucji
państwowych, wojskowych, samorządowych, organizacji pozarządowych, szczególnie
o charakterze proobronnym;
8) poszukiwać nowych efektywnych form działania, zmierzających do utrwalenia
pozytywnego wizerunku Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, szczególnie poprzez
jego otwartość na podmioty wojskowe, samorządowe i pozarządowe, szczególnie
w zakresie organizowania wspólnych przedsięwzięć patriotycznych, rekreacyjnych,
sportowych itp.;
9) podejmować działania na rzecz zwiększania prenumeraty „Głosu Weterana i
Rezerwisty”, w postaci tradycyjnej i elektronicznej; dążyć do uaktywnienia
korespondentów terenowych celem prezentowania na jego łamach problemów
nurtujących środowiska Związku;
10) reaktywować Kluby Korespondentów „Głosu Weterana i Rezerwisty” przy Zarządach
Wojewódzkich i Rejonowych.
2. W działalności społeczno – obronnej i edukacyjno-wychowawczej:
1) monitorować bieżące problemy dotyczące bezpieczeństwa i obronności państwa,
sygnalizować istotne wnioski i problemy właściwym organom władzy państwowej,
wojskowej lub samorządowej;
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.
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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;
5) współpracować z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi
w zakresie ogólnopolskich oraz regionalnych inicjatyw społecznych i obywatelskich;
6) zapewnić uczestnictwo członków Związku w uroczystościach państwowych, wojskowych, patriotycznych, społecznych i lokalnych
7) prezentować na zewnątrz znaki i symbole Związkowe upowszechniać i propagować
postanowienia zawarte w „Poradniku Ceremonialnym ZŻWP” szczególnie podczas
organizowanych uroczystości patriotycznych;
8) kontynuować (w miarę posiadanych możliwości) organizowanie zawodów sportowo
– obronnych lub zapewnić udział reprezentacji Związku w zawodach organizowanych
przez zaprzyjaźnione stowarzyszenia;
9) kontynuować współpracę ze szkołami w celu kształtowania postaw
patriotycznych młodego pokolenia oraz udzielania pomocy w realizacji programu
„Edukacja dla Bezpieczeństwa”;
10) popularyzować działalność Związku oraz osoby ze środowiska wojskowego
na stronach portalu internetowego Związku i wydawnictwie „Głosu Weterana
i Rezerwisty”, a także w środkach masowej informacji.
3. W działalności socjalno – zdrowotnej:
1) wdrożyć do praktyki związkowego działania „Kompendium działalności socjalnozdrowotnej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”, w tym szczególnie prowadzenie
przez ogniwa Związku swoistego audytu sytuacji zdrowotnej i materialnej (rozpoznanie sytuacji, określenie potrzeb wymagających pilnej pomocy, unowocześnienie pomocy dobrosąsiedzkiej - koleżeńskiej, odwiedziny, monitoring);
2) doskonalić organizowanie opieki koleżeńskiej, poszukiwać nowych form i metod
jej sprawowania;
3) sondować na miarę posiadanych możliwości, warunki socjalne i zdrowotne
członków Związku w celu wykorzystania ich wyników do doskonalenia działalności
socjalno – zdrowotnej;
4) wspierać działalność i współdziałać z Fundacją Pomocy Emerytom i Rencistom
Wojskowym;
5) propagować przekazywanie przez członków i sympatyków wpłat 1% podatku
na rzecz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego;
6) propagować wśród członków Związku ogólnopolską
skierowaną do seniorów pod nazwą „Koperta życia”;

akcję

informacyjną
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7) aktywizować członków Związku do udziału w lokalnych zajęciach
i przedsięwzięciach oddziałów „Uniwersytetu Trzeciego Wieku” i „Obywatelskiego
Parlamentu Seniorów”.
4. W działalności finansowej:
1) zapewnić stały nadzór nad działalnością finansowo – materiałową przez zarządy
i komisje rewizyjne;
2) zapewnić dyscyplinę opłacania składek przez członków Związku i terminowego
odprowadzania określonej jej części na potrzeby władz naczelnych, wojewódzkich
i rejonowych;
3) prowadzić dokumentację księgową w instancjach organizacyjnych Związku zgodnie
obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi wiceprezesa ZG ds. ekonomicznych –
skarbnika.
5. W zakresie działalności międzynarodowej:
1) kontynuować zaangażowanie Związku w pracach w Europejskiej Organizacji
Stowarzyszeń Wojskowych (EUROMIL);
2) reaktywować współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Prasy Wojskowej (EMPA);
3) aktywnie
uczestniczyć
w międzynarodowych
spotkaniach,
sympozjach
i konferencjach poświęconych aktualnym problemom środowisk byłych żołnierzy
zawodowych oraz kombatanckich;
4) utrzymywać kontakty przygraniczne w zakresie uczestnictwa
kulturalnych, doskonalić ich formy i metody roboczych kontaktów.

w imprezach

IV.
1. XI Krajowy Zjazd Delegatów zobowiązuje delegatów oraz nowo wybrane władze
wszystkich szczebli do przedstawienia treści uchwały wszystkim członkom ZŻWP na najbliższych posiedzeniach Zarządów Wojewódzkich, Rejonowych i zebraniach Kół
oraz do corocznego rozliczania z jej wykonywania i składania o tym stosownych
informacji w sprawozdaniach rocznych.
2. Zjazd zobowiązuje Zarząd Główny Związku do stałego
określonych w niniejszej uchwale, w zależności od potrzeb.

uaktualniania

zadań
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