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BIULETYN  INFORMACYJNY  NR 2 

Za okres luty 2019 – marzec 2020 r. 

I. Odbyło się 5 posiedzeń Prezydium Zarządu Głównego – w tym jedno wirtualne z 

wykorzystaniem technicznych środków łączności, 

Od początku marca obowiązuje stan epidemii i z tego powodu możliwości sprawnej pracy 

ZG ograniczone zostały do minimum. 

Obchody XX-Lecia istnienia obchodziły Koła Nr 16, 18, 19, 20. Gratulacje wszystkim ich 

członkom przesłał Prezes Zarządu Głównego. 

W uroczystościach w kole Nr 16 udział wzięli Prezezs ZG gen. Stanisław Woźniak i 

wiceprezes Waldemar Wojtan. 

W ramach uroczystości w Koszalinie członek Prezydium Zarządu Głównego, prezes Koła 

Nr 18 Kol. Jerzy Kurowski udzielił obszernego wywiadu miejscowej telewizji. 

Relacja z obchodów w Poznaniu zaprezentowana została na stronie FB koła. 

II. Członkowie Zarządu Głównego uczestniczyli: 

1. 9 stycznia kol. Sobieraj uczestniczył w spotkaniu z dyrektorem Centrum Weterana, 

podczas którego wstępnie omawiano sprawy związane z organizacją Dnia 

Weterana. Według pierwotnego planu miały się one odbyć w Lublinie w dniach 

29-30 maja. Z powodu zagrożenia epidemiologicznego sprawa została zawieszona 

bezterminowo.  

III. Omawiano sprawy: 

1) Kol. Broś wystąpił z wnioskiem o powołanie Podkarpackiej Struktury 

Organizacyjnej w składzie kół 3, 12, 27 (§41 pkt 2 statutu). Sprawie tej PZG 

poświęciło wiele uwagi. Po rozmowach z przedstawicielem Prezydium, kol. Broś 

wycofał wniosek. Członkowie Prezydium uważają jednak, że z uwagi na specyfikę 

poszczególnych kół sprawa ta wymaga organizacyjnego uregulowania. Problem 

zostanie ponownie postawiony po zaistnieniu normalnych warunków 

funkcjonowania władz Stowarzyszenia. 

2) Kol. Jamka przedstawił zmiany organizacyjne w Światowej Federacji Weteranów. 

W chwili obecne Stowarzyszenie, z uwagi na skromność funduszy własnych, nie 

opłaca składki członkowskiej (do ubiegłego roku za wszystkie polskie organizacje 

zrzeszone w Federacji składki opłacał Urząd ds. Kombatantów – zaniechał tego od 

roku bieżącego) i dlatego zepchnięte zostało do roli biernego obserwatora. 

3) Omówiono terminowość sporządzania sprawozdań organizacyjno-finansowych 

przez poszczególne koła. Do chwili obecnej 6 Kolegów nie dopełniło ciążącego na 

nich statutowego obowiązku sporządzania corocznych sprawozdań. 

4) Zakończono druk ulotek reklamujących Stowarzyszenie. Z przyczyn obiektywnych 

nie można ich rozesłać. 

5) PZG wystosowało dwa apele do wszystkich członków Stowarzyszenia, nawołujące 

do szczególnej dbałości o zdrowie. W ramach wymiany informacji sytuację w 

swoich kołach przedstawili kol. Lazarek (k-5), Daukszewicz (k-24), Rzepka (k-

37), Jóźwiak (k-50). 

6) Codzienne wspomnienia weterana z czasów epidemii publikuje na swoim profilu 

fb członek Prezydium ZG kol. Artur Artecki. Zapraszam wszystkich członków 

Stowarzyszenia do współuczestnictwa w tym przedsięwzięciu, 

 

 



IV. Podjęte decyzje i zalecenia: 

 Wspólnie z Inspektoratem Wsparcia SZ zorganizowano zbiórkę na rzecz 

wsparcia szpitala Wojskowego w Bydgoszczy w walce z koronawirusem. 

Pełnomocnikiem Stowarzyszenia został członek Prezydium ZG, prezes Koła 

Nr 1 – kol. Ryszard Keller. Zachęcamy wszystkich członków Stowarzyszenia, 

w ramach własnych możliwości, do wpłat na ten cel. Aktu tego dokonało kilku 

członków naszej organizacji – w tym znacznej kwoty KOŁO Nr 24 z Piły, 

 Wystosowano pismo do ministra Obrony Narodowej o sfinansowanie 

członkostwa i przedsięwzięć z nim związanych w Światowej Federacji 

Weteranów, 

 Upoważniono członka Prezydium ZG, prezesa koła Nr 43 – Kol. Artura 

Arteckiego do propagowania idei proobronnych w oparciu o działalność kół 

Stowarzyszenia, 

 Zalecono, aby w przypadku zamiaru uczestnictwa przedstawicieli kół w 

uroczystościach poza miejscem dyslokacji, informowano gospodarzy o fakcie 

planowanej wizyty na ich terenie, 

 Zalecono kontynuację prac nad Regulaminem Zarządu Głównego i 

Regulaminem Pracy Komisji Statutowo-organizacyjnej. Po zakończeniu prac 

Prezydium Zarządu Głównego, planuje się przesłanie tych dokumentów do 

konsultacji z całym stanem osobowym Stowarzyszenia. 

 Z uwagi na skromność funduszy i szeroki wachlarz potrzeb, Prezydium ZG 

podjęło decyzję o ograniczeniu nadawania medali na koszt ZG. Od 1 kwietnia 

– do odwołania, każde Koło będzie mogło wystąpić o wyróżnienie medalami 

na koszt ZG jedynie 3 członków (niezależnie od rodzaju – bez „Gwiazdy 

Weterana.  Przypominamy zarazem, że o nadaniu odznaczenia decydują 

jedynie zasługi poniesione na rzecz Koła lub Stowarzyszenia. Wiek jest tylko 

warunkiem dodatkowym dla szczególnie zasłużonych. 

 Prezydium upoważniło Sekretarza Generalnego do upublicznienia numerów 

kół, które do końca kwietnia nie wywiążą się z ciążących na nich obowiązkach 

statutowych.  

 Wyrażono zgodę na dofinansowanie działań statutowych kół Nr 25 i 37. 

 Nadano 38 odznaczeń: 

o 21 Medali za Zasługi dla Stowarzyszenia (6 złotych, 4 srebrne, 11 

brązowych), 

o 11 medali XX-Lecia Stowarzyszenia, 

o 6 medali pamiątkowych. 

 

V. Inicjatywy Kół: 

o Koło Nr 31 z Gdyni złożyło wniosek do MON o dofinansowanie I Biegu i Marszu 

Weterana, 

 

Opracował 

Sekretarz Generalny 

(-) Marek Sobieraj 


