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BIULETYN INFORMACYJNY NR

Warunki do prowadzenia działalności 

W związku z nasilaniem się 
podjęło decyzję o zawieszeniu do odwołania regularnych cotygodniowych spotkań 
członków kierownictw Stowarzyszenia w siedzibie Zarządu 
prezydium zaleca wszystkim komórkom organizacyjnym Stowarzyszeni 
ograniczenie do niezbędnego minimum 
spotkania itp.) mogących narazić na niepotrzebne ryzyko weteranów.

Od kilku dni obserwujemy 
hospitalizacji i niestety – 
apeluje do wszystkich członków stowarzyszenia
konieczność szczepień w rodzinach i społecznościach lokaln
bowiem nadzieję na powrót do normalności, ale szanse na to będą tym większe, im 
więcej osób przyjmie preparat. Warto skorzystać z dostępnej ochrony, a szczepionka 
to obecnie najlepsza profilaktyka.

Wszystkim koleżankom i kolegom przy
szczepienia minęło sześć miesięcy, o
przypominającą trzecią dawk
wzmocnić swoją odporność przeciw COVID
które ukończyły 50 lat mogą
przyjęliście inną szczepionkę podczas pierwotnego szczepienia, teraz może
zaszczepić się Pfizerem, jako

I. ZMIANY PERSONELNE
 
W związku ze złożoną 

Włodzimierza Kusia z funkcji członka Prezydium Zarządu Głównego.
 
II. POSIEDZENIE ZARZADU GŁOWNEGO

25 września 2021 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Plenarne Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Zarząd Główny, po 
wysłuchaniu skarbnika Kol. Krzysztofa Adamczyka i przewodniczącego Głównej 
Komisji Rewizyjnej Kol. Stanisław
rok i zatwierdził Preliminarz Budżetowy na rok 2022. 
publikowane są zgodnie z obowiązkiem ustawowym na naszej stronie internetowej w 
zakładce Sprawozdania. 
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Warunki do prowadzenia działalności organizacyjnej nadal pozostają

związku z nasilaniem się „czwartej fali” pandemii Prezydium
podjęło decyzję o zawieszeniu do odwołania regularnych cotygodniowych spotkań 
członków kierownictw Stowarzyszenia w siedzibie Zarządu Głównego. Jednocześnie 
prezydium zaleca wszystkim komórkom organizacyjnym Stowarzyszeni 

zenie do niezbędnego minimum organizowania przedsięwzięć (zebrania, 
spotkania itp.) mogących narazić na niepotrzebne ryzyko weteranów.

Od kilku dni obserwujemy ciągły wzrosty zakażeń, wiele osób potrzebuje 
 wiele walkę z Covid-19 przegrywa. Dlatego 

apeluje do wszystkich członków stowarzyszenia, by się zaszczepić
konieczność szczepień w rodzinach i społecznościach lokalnych. Szczepionka 

nadzieję na powrót do normalności, ale szanse na to będą tym większe, im 
więcej osób przyjmie preparat. Warto skorzystać z dostępnej ochrony, a szczepionka 
to obecnie najlepsza profilaktyka. 

Wszystkim koleżankom i kolegom przypominamy, że jeżeli od ostatniego 
szczepienia minęło sześć miesięcy, osoby po 50. roku życia 

dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Aby 
wzmocnić swoją odporność przeciw COVID-19. Od 24 września wszystkie osoby, 

mogą otrzymać przypominającą szczepionkę marki Pfizer. Jeśli 
inną szczepionkę podczas pierwotnego szczepienia, teraz może

Pfizerem, jako dawką przypominającą. 

ZMIANY PERSONELNE 

W związku ze złożoną rezygnacją Zarząd Główny SKMP ONZ odwołał kol. 
Włodzimierza Kusia z funkcji członka Prezydium Zarządu Głównego.

POSIEDZENIE ZARZADU GŁOWNEGO 

25 września 2021 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Plenarne Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Zarząd Główny, po 
wysłuchaniu skarbnika Kol. Krzysztofa Adamczyka i przewodniczącego Głównej 
Komisji Rewizyjnej Kol. Stanisław Klatta, przyjął Sprawozdanie Finansowe za 2020 
rok i zatwierdził Preliminarz Budżetowy na rok 2022. Szczegółowe sprawozdania 
publikowane są zgodnie z obowiązkiem ustawowym na naszej stronie internetowej w 
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nadal pozostają trudne. 
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Przyjęto również kilka innych uchwał porządkujących funkcjonowanie 
Stowarzyszenia. Zarząd zdecydował również, iż w związku z zagrożeniem 
epidemiologicznym zgodnie z ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. koła mogą przedłużać 
kadencję swoich zarządów. 

Na posiedzeniu omówiono inne istotne dla Stowarzyszenia sprawy bieżące. 
Posiedzenie było również okazją do podziękowania najbardziej aktywnym członkom 
za ich ofiarną pracę społeczną dla Stowarzyszenia i środowiska kombatantów i 
weteranów. 

III. INNE 
 
Prezydium przypomina wszystkim strukturom regionalnym Stowarzyszenia o 

zbliżającym się „Dniu Wszystkich Świętych”. 
Mamy nadzieję, iż pomimo ograniczeń związanych z pandemią, przy 

zachowaniu szczególnych środków ostrożności, tradycyjnie, jak co roku weterani 
członkowie Stowarzyszenia zapalają światełka pamięci naszym kolegom żołnierzom 
poległym i zmarłym w misjach i operacjach poza granicami państwa oraz kolegom, 
którzy odeszli na wieczną wartę. 

Obowiązek żołnierza wobec Państwa kończy się z jego śmiercią, ale obowiązek 
Ojczyzny wobec swych żołnierzy nie kończy się nigdy…. 

Szczególny obowiązek Państwa to staranie by pył zapomnienia nie pokrył 
żołnierskich grobów i czynów, by pamięć o nich przekazywana była kolejnym 
pokoleniom… 

Wszystkim tym, co nieśli pokój niech spoczywają w pokoju. Cześć Ich Pamięci. 
Chwała Bohaterom! 

 
 

                                                                              Wiceprezes ZG SKMP ONZ 
                      (-) Waldemar Wojtan 

 


