
Warszawa, 4.02.2020 r. 

 

 

Koleżanki i Koledzy 

Prezydium Zarządu Głównego (w skrócie PZG) dążąc do udrożnienia kanałów 

informacji między komórkami organizacyjnymi i poszczególnymi członkami 

Stowarzyszenia (pełna informacja w pionie i poziomie), zobowiązało Sekretarza 

Generalnego do sporządzania, w okresach dwumiesięcznych, „Biuletynu 

Informacyjnego” powiadamiającego stan osobowy Stowarzyszenia o przebiegu 

prac i podjętych przez ZG lub PZG decyzjach. 

Prezydium podczas posiedzeń podejmuje tematy zgłoszone przez jego 

członków. 

Wskazane byłoby, aby ważne dla działalności Stowarzyszenia problemy, 

zgłaszali również członkowie poszczególnych kół. 

Z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół, w którym wyszczególnione są 

dyskutowane tematy i podjęte decyzje oraz zalecenia. Na podstawie tych 

materiałów sporządzane będą okresowe biuletyny. 

Bardzo proszę o dokładne przeanalizowanie materiału i podzielenie się 

Waszymi spostrzeżeniami, uwagami i postulatami na temat naszej pracy i 

jej dokumentowania. 

Prezydium ZG poszukuje społecznika, który skłonny byłby pomagać nam w 

prowadzeniu spraw biurowych. 

 

Z pozdrowieniami 

Sekretarz Generalny 

Marek Sobieraj 

 

 

 

 

 



 

BIULETYN  INFORMACYJNY  NR 1 

Za okres grudzień 2019 – styczeń 2020 r. 

I. Odbyło się 7 posiedzeń Prezydium Zarządu Głównego i posiedzenie plenarne 

Zarządu Głównego (wyciąg z protokołu w oddzielnym piśmie), 

 

II. Członkowie Zarządu Głównego uczestniczyli chronologicznie w: 

1. Sympozjum poświęconym Misji Polskiej do Komisji Nadzorczej Państw 

Neutralnych (szczegóły na stronie internetowej) – kol. Samorański – 

pełnomocnik ds. kontaktów z CW, 

2. Wywiad Prezesa Zarządu Głównego dla PAP (prezentowany na fb) – kol. 

Woźniak, 

3. Kongresie Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych 

RP – kol. Wojtan Adamczyk, Wikło. Kol. Adamczyk został członkiem 

Komisji Rewizyjnej Federacji, 

4. IX Ogólnopolskim Forum Szkół „Edukacja Obronna Młodzieży” (materiał 

przekazany do kół e-mailem) – kol. Artecki, 

5. Obchodach 10 rocznicy powstania Koła Nr 45 w Radomiu – kol. Wojtan, 

6. Spotkanie organizacji pozarządowych skupiających weteranów lub 

zajmujących się nimi z dyrektorem Centrum Weterana – kol. Sobieraj i 

Samorański, 

7. Spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia z prof. Dariuszem Kozerawskim z UJ i 

dr. Czesławem Marcinkowskim z Wyższej Szkoły Gospodarki 

Euroregionalnej (szczegóły na stronie internetowej www.skmponz.pl). 

 

III. Podjęte decyzje i zalecenia: 

 Powołano Zespół Doraźny do przygotowania ram organizacyjnych, dla 

przewidzianej do powołania komisji „Statutowo-Organizacyjnej” (główne jej 

zadania to modernizacja statutu oraz zbadanie celowości zmiany nazwy 

Stowarzyszenia). Zachęcamy wszystkich członków do aktywnej 

współpracy z komisją (Uchwała w załączeniu). 

 Rozpoczęto prace nad „Regulaminem Pracy” Zarządu Głównego. 

Prognozujemy, że ostateczna jego wersja przedstawiona zostanie na 

posiedzeniu ZG w maju. 

 Ustalono, że kolejne plenarne posiedzenie ZG odbędzie się składzie 

statutowym w maju w Warszawie (dokładna data podana zostanie po 

ogłoszeniu terminu wyborów), 

 Powierzono kol. Jerzemu KUROWSKIEMU zadania związane z 

merytorycznym opracowywaniem napływających z kół wniosków o 

mianowanie,  

 Na bieżąco podejmowane są decyzje o nadaniu medalu za zasługi i medali 

pamiątkowych, 



 Rozpoczęto dyskusję nt. modyfikacji istniejących w Stowarzyszeniu medali 

(pozbawienie ich konkretnych cech rocznicowych). Wszelkie pomysły z tego 

zakresu mile widziane, 

 Przyjęto zasadę, że z okazji „okrągłych” jubileuszy kół, na koszt ZG 

przyznawane będą 3 szt. medali (zamiennie za zasługi i okolicznościowe), 

 Zalecono ujednolicenie adresów e-mailowych wszystkich kół (uzasadnienie 

w załączeniu). Temu zagadnieniu proszę poświęcić max. uwagi i 

przeprowadzić je w możliwie najkrótszym czasie. O efektach proszę na 

bieżąco informować sekretarza generalnego. 

 Z uwagi na kryzysową sytuację w Kole Nr 32 w Kielcach, monitorowanie 

sytuacji zlecono kol. Sobierajowi i Samorańskiemu.  

 Rozpatrzono trzy wnioski o dofinansowanie zadań statutowych kół. Dwa z 

nich koła 22 i 47) rozpatrzono pozytywnie, jeden zwrócono z uwagi na błędy 

formalne (nieokreślenie przedsięwzięć i kosztów ich realizacji). Do 

rozpatrzenia pozostaje 1 wniosek (koło 25). 

 

IV. Inicjatywy Kół: 

o Koło Nr 50 z Lublina zgłosiło chęć współuczestnictwa w organizacji 

centralnych obchodów Dnia Weterana. Informację i posiadane materiały 

przekazano dyrektorowi Centrum Weterana w obecności przedstawiciela 

ministra ON, 

o Uzgodniony wcześniej pokaz multimedialny organizowany wspólnie przez 

koło 22 i CW, z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Centrum, 

przełożony został na miesiące jesienne, 

o Członkowie Koła Nr 47 z Rembertowa zgłosili swoje uczestnictwo w 

„Warszawskiej Triadzie Biegowej” (Bieg Konstytucji 3 Maja, Bieg 

Powstania Warszawskiego, Bieg Niepodległości). O wsparcie marketingowe 

wystąpiliśmy do dyrektora Centrum Weterana. 

Zorganizowali również 25 stycznia zawody strzeleckie (opis na stronie 

internetowej Stowarzyszenia www.skmponz.pl), 

o Przedsięwzięcie o podobnym charakterze (I Bieg i Marsz Weterana z okazji 

Dnia Weterana) zamierza zorganizować Koło Nr 31 w Gdyni. O konkretach 

w następnym biuletynie, 

o Koło Nr 9 w Kielcach wystąpiło do Urzędu ds. Kombatantów i Osób 

Represjonowanych o dofinansowanie organizacji II marszu Patriotycznego 

„Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. 

 

Proszę, aby wszystkie kontakty z Centrum Weterana prowadzić za pośrednictwem 

Prezydium Zarządu Głównego. 

 

 

 

Opracował 

Sekretarz Generalny 

(-) Marek Sobieraj 


