
UCHWAŁA  PROGRAMOWA 

PRZYJĘTA NA X WOJEWÓDZKIM ZJEŹDZIE  DELEGATÓW

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

we Wrocławiu

z dnia 27 marca 2017 roku

Delegaci  na  X  Wojewódzki  Zjazd  Związku  Żołnierzy  Wojska  Polskiego  we

Wrocławiu, po zapoznaniu się z materiałami na X Zjazd i  wysłuchaniu sprawozdań

władz wojewódzkich Związku, a także wystąpień w dyskusji, dokonali oceny realizacji

uchwały programowej przyjętej na IX Wojewódzkim Zjeździe, stwierdzili, że pomimo

wynikłych poważnych trudności z przyczyn zewnętrznych, została ona wykonana na

dobrym poziomie.

Na podkreślenie zasługuje duża rzetelność i odpowiedzialność ZW w realizacji

uchwały  programowej  i  obowiązków  statutowych,  jego  aktywność  w  zakresie

przeciwdziałania  wszelkim  przejawom  godzącym  w  dobre  imię  żołnierzy  WP  

i  środowiska  wojskowego,  obrony  interesów  emerytów  i  rencistów  wojskowych,

organizowania  pomocy  socjalnej  i  w  możliwym  stopniu  opieki  medycznej  dla

najbardziej ich potrzebujących, a także (do 5 lutego 2016 r.) aktywna współpraca ze

środowiskiem Resortu Obrony Narodowej oraz uczestniczeniu w życiu sportowym  

i kulturalnym.

Pomimo czynionych różnych przedsięwzięć i zabiegów, nie udało się utrzymać

stanu liczebnego kół i członków Związku na poziomie sprzed czterech lat i znacznie

odmłodzić  wojewódzką  organizację  Związku.  Zaistniały  stan  z  poczatku  2016  r.

przyczynił  się  również  do  ochłodzenia  kontaktów  ze  szkołami  mających  na  celu

włączenie  członków  Związku  w  proces  patriotyczno-obronnego  wychowania

młodzieży.

Na podkreślenie jednak zasługuje to że , w realizacji postanowień IX Zjazdu, 

w X Kadencji  Wrocławska Organizacja  Związkowa,  przy  organizacyjnym wsparciu

Garnizonu  Wrocław,  odebrała  ufundowany  przez  społeczeństwo  Dolnego  Śląska  

w dniu 13 czerwca 2015 roku Sztandar  Zarządu Wojewódzkiego oraz z szerokim

udziałem przedstawicieli  władz samorządowych i współpracujących  stowarzyszeń  

w  dniu  13  czerwca  2016  roku,  zorganizowała  uroczyste  obchody  –  XXXV  lecia

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

I. Biorąc pod uwagę aktualne trudności przy realizacji działań statutowych oraz
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wnioski  z  dyskusji,  delegaci  przyjęli  następujące  zasadnicze  zadania  dla  nowo

wybranych władz wojewódzkich i zarządów kół X kadencji:

1. W  oparciu  o  utrzymywaną  stałą,  dobrą  współpracę  z  organizacjami

pozarządowymi o charakterze proobronnym i  okazywaną przez nie  życzliwość dla

naszego Związku, umacniać koła - podstawowe jego  ogniwa – celem zahamowania

tendencji  do  dalszego  zmniejszania  się  stanu  osobowego. Bezwzględnie  należy

wykorzystać doświadczenia zarządów kół,  które mają poważne osiągnięcia na tym

polu.

2. Wspólnie  ze  stowarzyszeniami  wojskowymi  i  innymi  chętnymi  do

współpracy,  występować  w  obronie  interesów i  praw nabytych  przez  emerytów  

i  rencistów  wojskowych  i  służb  mundurowych,  aktywnie  przeciwstawiać  się

wszelkim  przejawom  godzącym w  dobre  imię  żołnierza  polskiego  i  środowisko

wojskowe,  aktywnie  wspierając  podejmowane  działania  przez  Zarząd  Główny

Związku.

3. Prowadzić  stałe  rozpoznanie  sytuacji  zdrowotnej  i  materialnej  w śro-

dowisku emerytów i rencistów wojskowych, aby w miarę możliwości zapewnić po-

moc socjalną i opiekę medyczną najbardziej potrzebującym tak, aby była celnie i w

porę  adresowana,  szczególnie  dla  osób  najuboższych  i  mocno  schorowanych.

Zarządom  kół aktywniej wspierać potrzebujących – występujących z wnioskami o

udzielanie  pomocy  socjalnej  i  zdrowotnej.  Mieć stale  na uwadze,  nadal  aktualne

przesłania: „być bliżej ludzi i ich codziennych problemów".

4. Na  bazie  zdobytych  dużych  doświadczeń,  nadal  prowadzić

systemową, aktywną współpracę ze stowarzyszeniami: kombatantów, weteranów,

inwalidów wojennych  i pokrewnymi organizacjami o charakterze obronnym oraz ze

Stowarzyszeniem  „Rodzina  Wojskowa",  a  także  ze  stowarzyszeniami  służb

mundurowych.

5. Wykorzystując  dotychczasowe  doświadczenia,  wszelkie  znane  

i  stosowane środki  oraz  metody kontaktowania  się,  w tym także  własną  stronę

internetową  ZW  ZŻWP  jak  również  wdrożoną  do  kontaktów  z  prezesami  kół

korespondencję elektroniczną, utrzymywać żywe, codzienne kontakty z kołami, ich

prezesami i zarządami, w celu informowania ich o pracach Zarządu Wojewódzkiego 

i jego ogniw organizacyjnych, o zasługach aktywnych członkach naszej organizacji,

ciekawych i  efektywnych formach i  metodach  pracy  stosowanych  przez zarządy

innych  kół,  o  organizowanych  przedsięwzięciach  sportowych,  rekreacyjnych,
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kulturalnych i patriotycznych. Zarządom kół aktywniej zachęcać członków Związku do

udziału w nich.

6. Członkom  Związku  i  jego  wojewódzkim  ogniwom  organizacyjnym,

liczniej niż dotychczas, uczestniczyć w obchodach świąt państwowych i wojskowych

oraz ważnych  rocznic.  Zadbać o to,  aby tam wszędzie, gdzie występują poczty

sztandarowe ze sztandarami, uczestniczył nasz- Wrocławskiej Organizacji Związku.

7. Ogniwom  wojewódzkiej  organizacji  Związku  stale  mieć  na  uwadze

sprawy  finansowe.  Zadbać  głównie  o  wysoki  procent  opłacania  składek

członkowskich, uczciwe, zgodne z honorem i godnością osobistą, deklarowanie ich

wysokości  przez członków  Związku,  a  także o  powszechne deklarowanie  l  % od

podatku  na  nasz  Związek  lub  na  Fundację  Pomocy  Emerytom  i  Rencistom

Wojskowym.

II. Delegaci  pozytywnie  oceniają  działalność  ustępującego  Zarządu

Wojewódzkiego  IX  kadencji.  Chociaż  pracował  w  niezbyt  korzystnych

uwarunkowaniach,  to  jednak wykazywał  wiele  inicjatywy i  uporu oraz  podejmował

różnorodne  działania  na  rzecz  rzetelnej  realizacji  postanowień  Statutu  Związku  

i  Uchwały  IX  Wojewódzkiego Zjazdu.  Również  bardzo dobrze oceniają  działalność

Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

X Wojewódzki Zjazd Delegatów udziela absolutorium władzom Wojewódzkim

Związku IX kadencji we Wrocławiu.

III. X  Wojewódzki  Zjazd  Delegatów  zobowiązuje  nowo  wybrany  Zarząd

Wojewódzki do rozpracowania uchwały i wniosków, zgłoszonych w czasie dyskusji do

Komisji Wniosków i Uchwał w celu przyjęcia ich do konkretnej realizacji w czasie całej

czteroletniej kadencji.

IV. X Wojewódzki Zjazd Delegatów wyraża podziękowanie:

Zarządowi Głównemu naszego Związku i osobiście jego prezesowi gen. dyw.

dr.   Franciszkowi  PUCHALE,  szczególnie  za  podejmowanie  wielu  intensywnych

działań na rzecz popularyzacji  naszego Związku, umacniania jego kondycji, pozycji  

i znaczenia, oraz za sprawne kierowanie naszym Związkiem.

Ustępującemu Zarządowi Wojewódzkiemu z Prezesem płk mgr inż. Marianem
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Dąbrowskim,  któremu dziękując  za  wprowadzenie  nowych metod pracy,  życzymy

zdrowia i wielu inicjatyw w X kadencji WOZ.

Komendzie:  4  Regionalnej  Bazy  Logistycznej,  Wyższej  Szkoły  Oficerskiej

Wojsk  Lądowych  i  4  Wojskowego  Szpitala  Klinicznego  z  Polikliniką,  Dyrektorowi

Wojskowego  Biura  Emerytalnego,  Dowódcom  Garnizonu  Wrocław,  Oleśnica  

i Głogów oraz dowódcom jednostek i szefom instytucji  sprawującym patronat  nad

kołami - za okazywaną (do 5.02.2016 r.) dużą życzliwość i pomoc dla Wrocławskiej

Organizacji Związku.

Serdeczne  podziękowanie  kierujemy  do  władz  samorządowych  Dolnego

Śląska, Wrocławia, Świdnicy, Oleśnicy, Głogowa i Rawicza za wspieranie działalności

członków Związku w środowisku lokalnym.

Szefom zarządów wojewódzkich  związków i  stowarzyszeń  wojskowych,  za

miłą  i  konstruktywną  współpracę,  dobrze  służącą  tym  związkom  i  środowisku

wojskowemu.

                  Przewodniczący     Przewodniczący

         Komisji Wniosków i Uchwał    X Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów

płk w st. spocz. Aleksander PODOLSKI            płk w st. spocz. Lucjan ŁAWNICZEK

Za zgodność:

                                                                                             SEKRETARZ

                                                                        ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZŻWP

                                                                                 

                                                                  ppłk rez. Mirosław WIERCIOCH

Wrocław, 27 marzec 2017 r.
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