
Działalność ZŻWP w latach 2009-2013.

Wojewódzka Organizacja Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (WO ZŻWP), w kolejnych latach
VIII kadencji, realizowała zadania w oparciu o opracowywane, co roku „Zasadnicze Zamierzenia ZW na
dany rok”. W dokumentach tych planowane były szczegółowe przedsięwzięcia zmierzające do wykonania
zaleceń  zawartych  w  Uchwale  VIII  Zjazdu  WO  ZŻWP.  Główny  wysiłek  skupiony  był  na
przeciwdziałaniu  zjawisku  zmniejszania  się  stanów  osobowych  w  kołach  WO  ZŻWP  poprzez
propagowanie  przynależności  do  naszego  związku  w  szeregach  kadry  zawodowej  WP.  Ponadto
działalność ukierunkowana była na realizację zadań zawartych w statucie Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego uchwalonym przez VIII krajowy zjazd delegatów Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i
Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego w dniu 23 września 2009 r. oraz IX nadzwyczajny krajowy zjazd
delegatów w dniu 13 kwietnia 2010r..

W  okresie sprawozdawczym  odbyło  się  14  posiedzeń  ZW  i  23  posiedzenia  jego
Prezydium.

Główne problemy, którymi zajmował się Zarząd Wojewódzki:  
• w 2009  r.  przygotowanie  do  VIII  krajowego  zjazdu  delegatów  Związku  Byłych  Żołnierzy

Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego;
• I kwartał 2010 r. przygotowanie do IX nadzwyczajnego zjazdu delegatów;
• w  2010  r.  (po  zjeździe)  wdrożenie  nowej  nazwy  związku,  nowego  statutu,  opracowanie

Regulaminu Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (ZŻWP), założenie
własnej strony internetowej;

• w 2011  roku przygotowanie  uroczystych  obchodów jubileuszu  30 lecia  powstania  związku,
uroczystości  te  odbyły  się  w  dniach  03  do  04  czerwca  2011  r.  przy  ogromnej  pomocy
Komendanta WOSWL;

• w 2012 r. przeprowadzenie akcji sprawozdawczo wyborczej w kołach, wybór delegatów na IX
zjazd WO ZŻWP;

• w I kwartale 2013 roku przygotowanie do IX zjazdu WO ZŻWP.
Systematycznie pracowało biuro ZW, w którym pełnione były dyżury od wtorku do czwartku w

godzinach  od  10.00  do  13.00.  Raz  w  tygodniu  odbywały  się  posiedzenia  zespołu  roboczego
Prezydium (prezes, wiceprezesi, skarbnik i sekretarz), podczas których rozpatrywane były sprawy
bieżące.

Nie udało się w pełni osiągnąć sukcesu w realizacji zapisu Uchwały programowej VIII zjazdu
delegatów WO ZBŻZiORWP „W oparciu o utrzymywaną stałą, dobrą współpracę z jednostkami
patronackimi i okazywaną przez nie życzliwość dla naszego Związku, umacniać koła - podstawowe
jego ogniwa - pod względem organizacyjnym, stanu liczebnego członków, jakości i atrakcyjności
pracy,  mając  na  uwadze  przyciąganie  do  nich  nowych  członków  z  grona  młodych  wiekiem
emerytów  wojskowych.  Podejmować  w  kołach  intensywne  działania  w  celu  utrzymania  stanu
liczebnego członków przynajmniej na obecnym poziomie. Zadanie to traktować jako „być lub nie
być” dla kół w VIII kadencji. Chodzi głównie o to, aby były zdolne sprostać statutowym zadaniom
i oczekiwaniom członków.  Bezwzględnie  należy  wykorzystać  doświadczenia  zarządów kół,  które
mają poważne osiągnięcia na tym polu.”
WO ZŻWP liczy na dzień 01.01.2013 roku 19 kół, które w sumie liczą 819 członków. W stosunku do
2009 roku liczba kół zmniejszyła się o 1 koło (rozwiązano Koło w Miliczu i Koło WKU Wrocław oraz
przyjęto z ZR ZŻWP w Lesznie Koło w Rawiczu), a liczba członków zmniejszyła się o 154 osoby.
Średnia wieku wynosi 76,6 lat (w 2009 roku wynosiła 71 lat). Należy zaakcentować, że w 2010 roku
przeprowadzono w kołach bolesną akcję skreślenia członków od wielu lat uchylających się od płacenia
składek i pomimo tego faktu organizacja nie zwiększyła rocznego ubytku w stanie osobowym. Stan taki
osiągnięto głównie dzięki dużej ilości przyjęć nowych członków w kilku wyróżniających się kołach.
Zjawisko rozwiązywania kół nie uda się powstrzymać ze względu na to, że część kół funkcjonuje po
rozformowaniu  jednostek  patronackich  bez  możliwości  pozyskania  nowych  członków.  Zjawisko  to
nieuchronnie dotyczyć będzie kolejnych miejscowości należących w przeszłości do małych garnizonów,



w których jednostki wojskowe zostały rozformowane w latach dziewięćdziesiątych.

Zmiany stanów osobowych WO ZŻWP przedstawia poniższa tabela.  

Dane na 01 stycznia 2009 2010 2011 2012 2013

Ilość członków WO ZŻWP 1088 973 903 824 819

Średnia wieku 67,2 69,7 71,9 74,6 76,7

Dużym  osiągnięciem,  które  sprawdziło  się  w  praktyce,  było  uruchomienie  własnej  strony
internetowej ZW ZŻWP oraz wdrożenie do kontaktów z prezesami kół korespondencji elektronicznej.
Pozwoliło to zmniejszyć koszy opłat pocztowych a przede wszystkim usprawniło przepływ informacji.
Przedsięwzięcie to można uznać jako wyczerpującą realizację zapisu uchwały programowej VIII zjazdu
delegatów WO ZŻWP „Wykorzystując dotychczasowe doświadczenia, wszelkie znane i stosowane środki
oraz metody kontaktowania się, w tym także internet, utrzymywać żywe, codzienne kontakty z kołami, ich
prezesami  i  zarządami,  w celu  informowania  ich  o  pracach Zarządu Wojewódzkiego i  jego ogniw
organizacyjnych, o ciekawych i efektywnych formach i metodach pracy stosowanych przez zarządy innych
kół, o organizowanych przedsięwzięciach sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i patriotycznych.”.

Dowodem  na  tak  postawioną  tezę  są  dane  statystyczne  dotyczące  ilości  odsłon  naszej  strony
internetowej.

ILOŚĆ ODSŁON http://  zzwp.wroclaw.pl    (02.04.2013 r.)

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total

2010 241 1,162 1,214 2,647 5,264

2011 1,534 1,840 1,212 1,395 1,976 2,023 1,580 2,753 2,786 2,452 2,303 1,687 23,541

2012 1,782 2,442 2,113 1,893 2,309 1,830 2,175 2,182 2,308 3,363 2,396 753 25,546

2013 623 62 2,322 150 3,157

ŚREDNIA ILOŚĆ ODSŁON (DZIENNIE)

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Overall

2010 60 37 40 85 55

2011 49 66 39 47 64 67 51 89 93 79 77 54 64

2012 57 84 68 63 74 61 70 70 77 108 80 24 70

2013 20 2 75 12 33

Dowodem  jest  też  opinia  Wojewódzkiej  Komisji  Rewizyjnej  zawarta  w  sprawozdaniu
Przewodniczącego WKR za 2012 rok:
„Od momentu,  kiedy  kol.  Mirosław Wiercioch  uruchomił  stronę  internetowa i  przeznaczył  dla
potrzeb ZŻWP, w zasadzie wszystkie ogniwa ZW i Koła przekazują swoje informacje i dzielą się

http://zzwp.wroclaw.pl/
http://zzwp.wroclaw.pl/


swoimi  osiągnięciami  lub  uwagami  co  do  statutowej  działalności  naszego  Związku.  Ilość
przekazanych Informacji do publicznej wiadomości w latach  2010 - 2012 przedstawia poniższa
tabela nr 4.”.

Tabela nr 4
OGNIWO 2010 2011 2012 RAZEM UWAGI

ZW 3 20 19 42 Z reklamami

WKR 1 6 7 14

ŚOW -1 0 3 1 4

Gen. Z Ohanowicza 1 3 3 7

3 KOP 1 3 0 4

3 BR/t 0 2 0 2

Piastów śląs. 0 1 0 1

Saper 0 5 11 16 Tylko Koło

WSzW - 2 1 1 0 2

Płk.dr.F. Kassolika 0 0 0 0

2bdow 1 1 0 2

Lotnik 0 7 6 13* Cz. wsp. z
„Z.Oleśnica.”

Ziemia Oleśnicka 1 6 5 12* Cz.wsp. z „Lotnik”

Budowlani 0 2 0 2

4RBLog 0 0 0 0

WZRB 0 0 0 0

Ziemia Głogowska 1 2 5 8

Ziemia Legnicka 0 0 0 0

Ziemia Świdnicka 0 0 1 1

Gaj 0 0 1 1

Rawicz 0 0 1 1 Tylko 2012

Inne 0 4 0 4 W tym 2 Koła
Kassolika

RAZEM 10 66 60 136

Za wybitne osiągnięcia i bardzo duże zaangażowanie w pracy społecznej na rzecz Związku w
trakcie VIII kadencji wyróżnionych zostało:

• Odznaką Honorową „ Za zasługi dla ZŻWP” w formie krzyża - 172 osoby;
• Odznaką Honorową „ Za zasługi dla ZŻWP” - 95 osób;



• Wpisem do Honorowej Księgi Związku -   5 osób;
• Wpisem do Honorowej Księgi WOZ - 31 osób;
• Medalem XXX-lecia Związku  - 336 osób.

Do podstawowych zadań Wrocławskiej Organizacji  Związkowej  należało zabezpieczenie potrzeb w
zakresie   pomocy socjalnej  i  w zakresie  opieki  zdrowotnej  najbardziej  potrzebującym ze środowisk
kombatanckich oraz emerytów i rencistów wojskowych.
Całokształtem problematyki socjalnej i zdrowotnej w czasie VIII kadencji kierował płk Roman Teper.
W czasie działania uległ też zmianie skład komisji i zespołów problemowych. W Komisji Socjalnej
i Zdrowia  zamiast  dwóch  zespołów  powstał  jeden  Zespół  Pomocy  Socjalnej  i  Zdrowia  pod
kierownictwem ppłk.  Kazimierza  Derkacza.  Zarząd   Wojewódzki  ZŻWP jak  również  Prezesi  Kół,
posiadają dobre rozeznanie w sytuacji socjalno-zdrowotnej środowiska byłych żołnierzy zawodowych.
Szczególną troską otoczono osoby obłożnie chore, nisko uposażone, jak również rodziny wielodzietne.
Aktualnym aktem normatywnym określającym zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych, jest
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2009 r. ( Dz. U. z 2009 r. nr. 107,poz. 890).
Rozporządzenie to posiada jednak pewne wady, które utrudniają udzielanie pomocy osobom znajdującym
się  w  ciężkiej  sytuacji  zdrowotnej  wymagających  opieki  specjalnej.  Członkowie  Zespołu  Pomocy
Socjalnej  i  Opieki  Zdrowotnej  podczas  dyżurów w siedzibie  Zarządu  udzielali  prezesom Kół  oraz
zainteresowanym osobom konkretnych informacji na temat możliwości otrzymania pomocy opiekuńczo-
medycznej oraz pomocy przy sporządzaniu wniosków do dyrektora WBE o pomoc finansową z funduszu
socjalnego. Na terenie WOZ liczba osób wymagających opieki specjalnej wynosi około 55 osób, w tym
25 z nich ma niskie dochody. Zarząd Wojewódzki ZŻWP nie posiada możliwości udzielania pomocy tym
osobom. W zasadzie główna pomoc dla tych osób to jest tylko pomoc sąsiedzka, która jak na razie dobrze
funkcjonuje. Pracami związanymi z koordynacją i organizacją opieki socjalno-zdrowotnej z powodzeniem
kieruje ppłk Kazimierz Derkacz.
W minionej kadencji udzielono 973 zapomóg socjalnych średnio po 700 zł. Komisja Socjalna i Zdrowia
sporządziła w tym czasie 80 paczek żywnościowych (każda po ok. 20 kg). Dla najuboższych rodzin
Caritas Wojskowy działający przy Bazylice Mniejszej we Wrocławiu przekazał talony żywnościowe o
wartości 150 zł (w każdym roku na Święta Bożego Narodzenia i na Wielkanoc). Średnio w okresie
sprawozdawczym talony te otrzymało 8 rodzin. Caritas rozdał też w minionej kadencji ok. 210 paczek
żywnościowych. Fundacja Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym przyznała w tym czasie 68
zapomóg pieniężnych średnio po 800 zł.  Pomoc socjalna i  opiekuńczo-zdrowotna stanowi znaczące
wsparcie  dla  rodzin  o  niskich  dochodach,  które  stanowią  ok.  40  % ilości  rodzin  byłych  żołnierzy
zawodowych.
W powyższej działalności szczególnie wyróżnia się płk Czesław Kociemski.
Działalność finansowa w okresie VIII kadencji prowadzona była na wysokim poziomie przez skarbnika
ZW chor Adama Chodaczyńskiego.
Na dobrym poziomie układała się współpraca ze Związkami i Stowarzyszeniami Wojskowymi t. jak:

• Dolnośląski  Zarząd  Wojewódzkiego  Związku  Kombatantów  RP  i  Byłych  Więźniów
Politycznych;

• Zarząd Okręgowy Związku Inwalidów Wojennych RP;
• Związek Weteranów i Rezerwistów WP;
• Wrocławski Instytut Badań Naukowych im. Gen. Rozłubirskiego;
• Zarząd Okręgowy Towarzystwa Wiedzy Obronnej;
• Stowarzyszenie Tradycji Orężnych i Myśli Obronnej.

W okresie  sprawozdawczym Zarząd Wojewódzki  organizował  lub  był  współorganizatorem podróży
wojskowo-historycznych m.in.:

• w czerwcu 2009 r.  odbyła się podróż wojskowo-historyczna szlakiem walk I  Armii Wojska
Polskiego w operacji Pomorskiej 1945 r.;

• w maju 2009 r. zorganizowano przy współpracy z biurem podróży „ADARA” podróż wojskowo-
historyczną szlakiem walk 2 Korpusu gen. Andersa;



• corocznie  we  wrześniu  Zarząd  Wojewódzki  ZŻWP jest  współorganizatorem  wycieczki  na
Międzynarodowe Targi Uzbrojenia w Kielcach. Głównym organizatorem od lat jest płk Adolf
Sitarz – Prezes Koła ZŻWP im. gen. Ohanowicza

Część wycieczek organizują prezesi Kół: „Budowlani”, „Saper”, czy „Piastów Śląskich”.

Wszystkie  te  wycieczki  i  spotkania  były  niezwykle  kształcące,  dały  ich  uczestnikom  wiele
niezapomnianych przeżyć emocjonalnych, kulturalnych i patriotycznych.

Wrocławska Organizacja  Związku ŻWP corocznie  organizuje turnieje  tenisa ziemnego.  Zawody te
odbywają się dwukrotnie w ciągu roku. W okresie maj, czerwiec turnieje odbywają się w Oleśnicy.
Organizatorem  jest  Koło  „LOTNIK”.  W sierpniu  turniej  odbywa  się  na  kortach  Wyższej  Szkoły
Oficerskiej Wojsk Lądowych przy współudziale Koła „BUDOWLANI”. W każdym turnieju bierze udział
około 30 zawodników. Zawody tenisowe integrują środowisko byłych żołnierzy zawodowych, cieszą się
jednak coraz mniejszym zainteresowaniem (starzenie się środowiska emerytów).

Organizowane  są  również  coroczne  turnieje  brydża  sportowego  o  tytuł  mistrzowskiego  Koła
i mistrzowskiej  pary  brydżowej.  Zawody odbywają  się  w dwóch  okresach:  zimowym i  jesiennym,
w czterech  comiesięcznych sesjach.  Turnieje  te  były rozgrywane w Klubie  Seniora  we Wrocławiu-
Kuźnikach. Od 2012 r. turnieje te są rozgrywane w klubie 4 RBLOG. Średnio w turnieju uczestniczy
24 - 26 osób. W działalności tej na wyróżnienie zasługuje płk Janisław Fituch.

Dużym zainteresowanie cieszą się zawody strzeleckie organizowane corocznie w maju na bazie WSOWL
we Wrocławiu  oraz  zawody  organizowane  przez  prezesa  Koła  „Ziemi  Głogowskiej”  w  Głogowie.
W zawodach corocznie bierze udział około 30 uczestników.

W VIII kadencji członkowie naszego Związku i ich rodziny aktywnie uczestniczyły w licznych imprezach
kulturalnych. W spektaklach w Operze Wrocławskiej, corocznie uczestniczy około 70 osób.

Opracowli:  Mirosław WIERCIOCH , Roman TEPER


