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PROTOKÓŁ Nr  01/2015/RG 

Z POSIEDZENIA RADY GŁÓWNEJ 

FEDERACJI STOWARZYSZEŃ REZERWISTÓW I WETERANÓW SZ RP 

przeprowadzonego  15 kwietnia 2015  r.  

 

Obecni według załączonej listy obecności ( zał. Nr 1) 

Porządek posiedzenia przewidywał: 

1. Otwarcie posiedzenia – Prezes Federacji, 

2. Informacja bieżąca – Prezes  

3. Blok informacji z udziału w przedsięwzięciach międzynarodowych: 

• Seminarium PfP CIOR w Königswinter – kol. Zygfryd Naczk, 

• Zimowej Sesji Plenarnej MWM CIOR w Kwaterze Głównej NATO – 

kol. Wojciech Wnuk 

• Zimowej Sesji Plenarnej MWM CIOMR w Kwaterze Głównej –                    

kol. Andrzej Galubiński, 

• Zimowej Sesji CISOR w Poljce – kol. Michał Bardasz. 

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – kol. Jerzy Rutkowski. 

5. Harmonogram przygotowania Kongresu Sprawozdawczo-Wyborczego Federacji    

i XII Ogólnopolskich Zawodów Sportowo - Obronnych Żołnierzy Rezerwy Wojska 

Polskiego o Puchar Ministra Obrony Narodowej     - kol. Stanisław Kalski.  

6. Podjęcie uchwał – kol. Julian Królikowski. 

7. Wolne wnioski – prowadzący. 

Ad 1 

Posiedzenie Rady Głównej poprzedzone zostało złożeniem kwiatów pod Pomnikiem 

Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa, 

następnie  obecni członkowie Rady Głównej Federacji zwiedzili Centrum i Sali Tradycji 

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, kol. Jerzy Rutkowski otrzymał 
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podziękowanie za przekazanie dla Centrum dokumentów i przedmiotów związanych       

z Jego udziałem w misjach poza granicami Państwa.   

O godz. 11.00 rozpoczęto posiedzenie Rady Głównej.  

Prezes Federacji kol. Ryszard ŻUCHOWSKI, przywitał obecnych i stwierdził 

prawomocność obrad /obecnych 22 członków RGF co stanowi 52%/. 

Na prowadzącego obrady powołano kol. Jana Gazarkiewicza, a na protokolanta  

powołano kol. Leszka Sadurę. 

Kol. Jan Gazarkiewicz przedstawi i porządek posiedzenia został, na wniosek kolegów     

z SSP zamieniono porządek  - zmieniając kolejność pkt. 5 jako trzeci i zaproponowany 

porządek został przyjęty przez członków Rady Głównej. 

Ad. 2 

 Prezes Federacji przedstawił  informacja o pracach i zadaniach realizowanych przez 

Prezydium Federacji  za okres XI 2014 – IV  2015: 

W miesiącu  listopadzie główne wysiłki Prezydium skierowane były na przygotowanie 

wyjazdu delegacji na Jesienną Sesję CIOR (IBM-1) do Sofii w  dniach 13 - 15 listopada.. 

Na sesję udali się kol. Andrzej Galubiński i kol. Zygfryd Naczk. 

Ważnym zadaniem, które wykonano, było przygotowanie ofert Federacji na zadania, 

zgodne z „Planem Zamierzeń” na 2015 r.. Plan Zamierzeń Federacji na 2015 rok 

zatwierdzony przez Radę Główną  przesłano do P-1 SG WP i DWiPO. 

Delegacja Federacji bierze udział w uroczystości wręczenia sztandaru Warszawsko –

Mazowieckiemu Oddziałowi Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP                         

w dniu 25 listopada. Dwóch członków Prezydium bierze udział w Seminarium SEA                         

w dniu  26 listopada. 

       Miesiąc grudzień to dalsze prace nad ofertami i czekanie na ogłoszenie konkursu na 

realizację zadań publicznych przez MON.  

W dniu 17 grudnia odbywa się posiedzenie Prezydium w pełnym składzie gdzie Prezes 

Federacji  dokonał podsumowania roku 2014, kol. Naczk przedstawił wnioski z Sesji 

Jesiennej CIOR w Sofii, Sekretarz Generalny przedstawił informację o ofertach,                                

a Skarbnik sytuację finansową. Posiedzenie zakończono spotkaniem opłatkowym.                         

W dniu 21 grudnia delegacja Prezydium bierze udział w otwarciu Centrum Weterana 

Działań poza  Granicami Państwa. W dniach 28-30 grudnia Prezes i I Wiceprezes 

uczestniczą w  spotkaniach w  BBN, DK MON, SG WP, Konwencie  Dziekanów  Korpusu 

Oficerów Zawodowych.  

Dokonano również zmiany banku i konta Federacji, biorąc pod uwagę że nowy bank nie 

będzie naliczał opłat z prowadzenie konta. 
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      Styczeń 2015 charakteryzuje się trzema posiedzeniami Prezydium w składzie 

„warszawskim”, które poświęcone były rozmów w BBN i MON dotyczące funkcjonowania 

Federacji, agendy i procedur oraz o rozmowach wraz z kol. Kreczmanem z szefem 

oddziału DWiPO o ofertach na 2015 r. Zapoznaniu z „Planem Współpracy Generalnego 

Dowództwa Rodzajów SZ i Podległych Jednostek Wojskowych z Organizacjami 

pozarządowymi i Innymi Partnerami Społecznymi w 2015 r.” i udziale w jego realizacji 

Federacji. Omówiono zadania pod kątem przygotowań Federacji do organizacji 

zgrupowania zawodników i zawodów sportowych o Puchar MON.  

      Omawiano sprawę ofert złożonych do DWiPO informując, że umowy będą podpisane                        

1 lub 2.02 br.. Poruszano kwestę sfinansowania wyjazdu na LK, gdzie koszty podróży                      

i zakwaterowania są b. wysokie, ważne są inicjatywy sojuszników do obniżenia opłat na 

LK podczas MWM w Brukseli oraz rozmowa w DWSZ celem przeprowadzenia 

dyplomatycznych rozmów na ten temat, ważne jest uczestnictwo w kluczowych 

posiedzeniach RG CIOR, CIOMR i KC CISOR i komitetów kosztem np. zawodów np. 

MILCOMP; a także ewentualnego przyśpieszenia Kongresu Sprawozdawczo - 

Wyborczego Federacji. Podjęto decyzję o udziale w Seminarium PfP CIOR  pojedzie 

delegacja w składzie Prezes Federacji i kol. Naczk., natomiast na MWM CIOR/CIOMR 

do Brukseli pojadą kol. Wnuk, kol. Galubiński i kol. Krotowicz, na KC CISOR pojedzie 

kol. Bardasz, a na IBM-2 do Sofii tylko jedna osoba. Prezydium zajmowało się 

przygotowaniem i zabezpieczeniem  uczestnictwa delegacji Federacji w Seminarium PfP                                           

w Königswinter i MWM CIOR/CIOMR w Kwaterze Głównej NATO. 

Dodatkowo przygotowywano materiały do sprawozdania z realizacji porozumienia          

o współpracy Federacji z ministrem obrony narodowej w 2014 r 

      Miesiąc  luty  to w dalszym  głównie spotkania i korespondencja z DWiPO w sprawie 

finansowania zamierzeń Federacji oraz spotkanie z podsekretarzem stanu                                        

p. Maciejem Jankowskim efektem będzie podpisanie znowelizowanej umowy, jednak nie 

uwzględniającej wyjazdu na KC CISOR (bo nie można jej fizycznie zrealizować - termin), 

natomiast pozostałe wyjazdy będą realizowane zgodnie z planem. 

13 lutego   -  wizyta Prezydium Federacji w Centrum Weterana Działań poza  Granicami 

Państwa. 

15-18 lutego delegacja Federacja w składzie, kol. Żuchowski i kol. Naczk uczestniczyła                                

w Seminarium PfP CIOR  w Königswinter. 

18-20 lutego delegacja w składzie trzech osób uczestniczyła w Sesji Plenarnej MWM 

CIOR/CIOMR w Kwaterze Głównej NATO. 

Dokonano analizy kosztów ewentualnego uczestnictwa w KL CIOR/CIOMR w USA. 
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Wypracowywanie Koncepcji Przygotowania V Kongresu   Sprawozdawczo-Wyborczego 

Federacji do przedstawienia na posiedzeniu Rady Głównej. 

11 marca odbyło się posiedzenie Prezydium poświęcone sprawozdaniom z zamierzeń 

międzynarodowych realizowanych w miesiącu lutym, omówiono rezultaty spotkania        

z kierownictwem BBN oraz z wiceministrem MON Maciejem Jankowskim, sprawę 

podpisanych umów z MON, zadania związane z przygotowaniem do posiedzenia RG 

Federacji 15.04 br. w Centrum Weterana. Omówiono stan przygotowań i zadania dla 

poszczególnych członków Prezydium RG związane z V Kongresem S-W Federacji: do 

15.04 br. przygotowania dokumentów, do 1.05 br. część dokumentów przesłać do 

stowarzyszeń, przygotować regulamin wyłaniania delegatów z udziałem lekarzy                                  

i podoficerów (listy delegatów z peselami), przygotować regulamin Kongresu, skład 

osobowy komisji Kongresu, mandaty, regulamin wyłaniania władz, propozycje nowych 

władz Federacji. Następnie omówiono sprawę przygotowań do  zawodów „O Puchar 

MON”: W dalszej części omówiono harmonogram współpracy międzynarodowej 

Federacji: udział w posiedzeniu YROW 15-18 04.Praga (na koszt własny), IBM-2  23-25 

04 br. – kol. Wojciech Wnuk, Gaming I 23-31.05 br. – kol..  Zygfryd Naczk, KC CISOR                   

3-7.06 br. - kol. Michał Bardasz, Altcar 1-5.05 br. kol. Michał Bardasz, 15-17.05 br. 

zgrupowanie drużyny do zawodów – kol. Marek Krotowicz, 12-13.06 br. Zawody              

o puchar MON – Zespół Federacji. 

12 lutego odbył się  rekonesans do zawodów sportowo obronnych o Puchar MON, oraz 

Spotkanie  w SG. WP i DWSZ w sprawie 69  KL 2015, 

Delegacja Federacji bierze udział w zebraniu sprawozdawczo wyborczym 

Stowarzyszenia Tradycji LWP im gen Berlinga w dniu  14 lutego i  udział w zebraniu 

Warszawskiego Oddziału Związku Spadochroniarzy Polskich. 

Prowadzona jest korespondencja z Prezydencją CIOR w sprawie 69 KL 2015 oraz                        

IBM-2, przygotowano i rozesłano pisma do “sponsorów”. 

25 lutego odbyła się gra decyzyjna w sprawie V Kongresu Sprawozdawczo-Wyborczego 

Federacji. 

W pierwszej dekadzie kwietnia przygotowywano posiedzenie Rady Głównej Federacji, 

delegacja uczestniczy w Święcie Służby Zdrowia. Prezes Federacji uczestniczy              

w odsłonięcie Obelisku na kwaterach Polskich Saperów (Cmentarz Północny). 

Ad 5 

Prowadzący kol. Gazarkiewicz udzielił głosu kol. Kalskiemu, który.      

� uzasadnił zmianę czasu przeprowadzenia V Kongresu Sprawozdawczo-

Wyborczego i zaproponował; czas przeprowadzenia Kongresu  na 24 czerwca 
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2015 i miejsce obrad sala konferencyjna DWSZ oraz podjęcie uchwały w tej 

sprawie, za przyjęciem uchwały głosowało 22 członków Rady Głównej. 

Uchwałę o zwołaniu V Kongresu Sprawozdawczo – Wyborczego Federacji 

przyjęto. 

� przedstawił harmonogram przygotowania do kongresu który należy 

realizować w: 

� kwietniu: 

 - do 20 -  powołać zespoły robocze V Kongresu Sprawozdawczo-

Wyborczego,  

                             - do 25  -  przesłanie do stowarzyszeń informacji  o V Kongresie  

Sprawozdawczo-Wyborczym, 

                         - do 25 -  niezbędna komunikacja z Podsekretarzem Stanu  w MON                      

w sprawie  zabezpieczenia sali obrad i cateringu 

� maju: 

                 - do 15 – przygotowanie sprawozdań: Prezydium Rady Głównej   

Federacji za okres 2011-2015 i Komisji Rewizyjnej Federacji za okres 

2011-2015, 

                - do 30 - zgłoszenie do Federacji przez stowarzyszenia delegatów, 

opracowanie Regulaminu i Scenariusza Obrad V Kongresu 

Sprawozdawczo Wyborczego, 

� czerwcu: 

                       - do 5 -  przygotowanie list kandydatów do  Rady Głównej i Komisji 

Rewizyjnej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił 

Zbrojnych,  

                    -  do 22 -  opracowanie niezbędnej dokumentacji dla delegatów, 

                    -  do 23 -   opracowanie informacje dla mediów, 

Na zakończenie wystąpienia  kol. Kalski przekazał informację na temat przygotowań do                                       

XII Ogólnopolskich Zawodów Sportowo - Obronnych Żołnierzy Rezerwy Wojska 

Polskiego o Puchar Ministra Obrony Narodowej. 

Ad.3 

Przystąpiono do realizacji punktu trzeciego posiedzenia,  informacji z udziału                  

w przedsięwzięciach międzynarodowych, kol. Gazarkiewicz oddał głos kol. Zygfrydowi 

Naczkowi celem przekazania informacji na temat Seminarium PfP CIOR w  Königswinter 

/Niemcy/, w którym uczestniczyła delegacja w składzie kol. Żuchowski i kol. Naczk. 

Ad 3 a  
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Kol. Naczk przedstawił, krótka informację o Seminarium, w którym uczestniczył w dniach  

15 do 19 lutego. Tematem Seminarium były: 

1. Implikacje Interwencjonizmu Rosyjskiego dla Europejskiego Bezpieczeństwa                                   

i Natowskiej Odpowiedzialności. 

2. Relacje Rosja – Świat Zachodni. Dlaczego tak trudno rozmawiać zachodowi    

z Rosją? 

3. Próba odpowiedzi na pytania: 

a) Co sobą przedstawia na dzień dzisiejszy potencjał Sojuszu Północno 

- Atlantyckiego i jaka może być jego przyszłość ? 

b)  Co sobą przedstawia Federacja Rosyjska i jej militarny potencjał ? 

c) Jaka jest możliwa najbliższa przyszłość  NATO ? 

Sprawozdanie z obrad Seminarium umieszczono na stronie internetowej Federacji. 

  Ad 3b 

Kol. Gazarkiewicz oddał głos kol. Wojciechowi Wnukowi celem przekazania informacji     

o udziale delegacji w  Zimowe Sesja Plenarna (MWM) CIOR Kwatera Główna NATO   

/19-21.02/. Kol. Wnuk w swoim wystąpieniu omówił przebieg Sesji Plenarnej, której 

problematyka przedstawiała się następująco:  

• wystąpienie na wspólnym spotkaniu CIOR i CIOMR gościa honorowego, 

zastępcy Sekretarza Generalnego NATO, ambasadora Alexander 

WERSHBOW; wskazał na najważniejsze zadania realizowane obecnie przez 

Sojusz, zwłaszcza w kontekście skomplikowanej sytuacji na Ukrainie oraz 

nie najlepszych relacji na linii Rosja-NATO. 

• dyskusja i zaakceptowanie przez VP CIOR (szefów narodowych delegacji): 

a) protokołu z Kongresu Letniego CIOR 2014 (CIOR Summer Congress)  

w Fulda (Niemcy) oraz raportu ze Spotkania Rady Głównej CIOR (IBM1)  

w Sofii (Bułgaria); 

b) raportu ze stanu finansów CIOR; 

• wysłuchanie raportów: 

a) stałego przedstawiciela CIOR przy Komitecie Wojskowym (MC) NATO,  

capt. (n) Jacques de DECKER (Belgia);  

b) oficera łącznikowego (LO) CIOR przy IMS KG NATO, col Milan 

SKLENAR (Republika Czeska); 

c) oficera łącznikowego (LO) CIOR przy ACT Norfolk (USA), ltcol Roy 

THORVALDSEN (Norwegia);  
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• zapoznanie z problematyką przyszłych prezydencji CIOR i miejscem 

kongresów letnich; 

• wysłuchanie raportów szefów komitetów i grup roboczych (WG) CIOR; 

• prezentacja szefa delegacji czeskiej, maj (r) Arnost LIBEZNY nt. gotowości 

strony czeskiej do przejęcia Prezydencji CIOR w latach 2016-2018 od 

Bułgarii. 

• wystąpienie szefa delegacji polskiej płk rez. Wojciech WNUK nt. gotowości 

do przejęcia Prezydencji CIOR w latach 2018-2020 od Republiki Czeskiej. 

• prezentacja szefa delegacji amerykańskiej, Rear Adm. Paul KAYYE nt. stanu 

przygotowań strony amerykańskiej do Kongresu Letniego 

CIOR/CIOMR/NRFC w USA w dniach 27-30 lipca 2015 roku                         

w Waszyngtonie. 

Sprawozdanie z obrad Zimowej Sesji Plenarnej CIOR umieszczono na stronie 

internetowej Federacji. 

       Ad3 c 

Po wystąpieniu kol. Wnuka prowadzący przekazał głos kol. Andrzejowi Galubińskiemu, 

który omówił problematykę Zimowej Sesji Plenarnej (MWM) CIOMR Kwatera Główna 

NATO /19-21 lutego/, poinformował, że główną problematyką Sesji było wypracowanie 

metod podnoszenia kwalifikacji przez służby medyczne.         

Najważniejszymi elementami realizowanymi w ramach Zimowej Sesji Plenarnej MWM 

były: 

• Obrady Komitetów CIOMR: 

• Medyczna sesja naukowa 

W zakresie podnoszenia kwalifikacji medycznych: 

• Prezydent CIOMR maj. gen. Robert J. Kasulke (USA), przedstawił programy 

edukacyjne realizowane dla medycznych grup zawodowych w USA i Wielkiej 

Brytanii,  

• mjr Randolph Stone (Kanada), zaprezentował wyzwania stojące przed 

rezerwami medycznymi w zakresie edukacji i podnoszenia kwalifikacji 

• gen. Christian Colas (Francja), omówił  przekształcenia związane                  

z modyfikacją ćwiczeń jako elementu edukacji w procesie kształcenia kadr 

medycznych, 



8 / 1 0

• Graham N. Banks W. Brytania, który omówił zagadnienia związane                

z nadzorem form nauczania, kształcenia, konieczność przystosowania 

programów do wyzwań, zagrożenia i wyzwania związane z procesem 

edukacyjny w dziedzinie medycyny 

W panelu naukowym skupiono się na: 

• gen. Gerald Griffin (USA), omówił przyczyny pogorszenia komfortu życia                        

i przyczyn zgonów pośród grupy weteranów wojennych, 

• płk A.E. Van Acker (Belgia), neuropsychiatra, omówił zagadnienia związane                        

z formami komunikowania się eliminacji nienaturalnych zagrożeń, 

nieracjonalnego dominowania grup zawodowych nad innymi grupami,  

• ppłk Patricio Bruno (USA), przedstawiając zagadnienia dotyczące 

doświadczeń amerykańskich z Iraku i Afganistanu związane z działaniem 

systemowym w zakresie diagnostyki, postępowania terapeutycznego, 

transportu pacjentów w aspekcie modyfikacji algorytmów postępowania na 

bazie doświadczeń z działań wojskowych i wskazywał na modyfikację 

standardów medycznych w przyszłości. 

Sprawozdanie z obrad Zimowej Sesji Plenarnej CIOMR umieszczono na stronie 

internetowej Federacji. 

.         Ad 3 d 

Kolejnym prelegentem, któremu przekazał głos prowadzący posiedzenie był                       

kol. Bardasz, który odniósł się do Zimowej Sesji CISOR  5-8 lutego 2015 Poljce. W Sesji 

nie uczestniczyła delegacja Federacji / finanse/. 

Z pozyskanych informacji przez kol. Bardasza problematyka Sesji skupiała się na 

następujących sprawach:  

• udział rezerwistów w misjach pokojowych. 

• współpracy z NRFC 

• prezentacji Prezydencji Finlandii na lata 2016-2018 

•    odbyło się posiedzenie  „małego"   Komitetu Centralnego CISOR . 

Ad 4 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Rutkowski przedstawił stan finansów                   

i gospodarkę finansowa Federacji. Odbywa się ona zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w Polsce, nie stwierdzono naruszenia dyscypliny finansowej. Wystąpił    
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z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Prezydium za okres 2014 roku - wniosek 

przyjęto jednogłośnie. 

Ad 6  

W kolejnym punkcie posiedzenia Sekretarz Generalny przedstawił projekty uchwał Rady 

Głównej Federacji: 

• UCHWAŁA Nr 1/2015  w sprawie: akceptacji Dezyderatów Prezydium Rady 

Głównej FSRiWSZRP; 

• UCHWAŁA Nr 3/2015  w sprawie powołania zespołu roboczego do sprawy 

przygotowania Kongresu Sprawozdawczo-Wyborczego Federacji; 

• UCHWAŁA Nr 4/2015 w sprawie personalnego nadania Honorowej 

Odznaki Organizacyjnej „Za Zasługi dla Federacji Stowarzyszeń 

Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”. 

Uchwały  zostały przyjęte jednogłośnie. 

Ad 7 

W wolnych wnioskach kol. Marek Krotowicz przedstawił krótką informację z obrad BSC, 

które  odbyło się w Hamina /Finlandia/. 

Prezes Federacji poinformował zebranych jakie przedsięwzięcia podjęło Prezydium        

w celu zdobycia wsparcia finansowego. 

Kol. Kalski postawił wniosek o nie rozliczanie delegacji na posiedzenia Rady Głównej 

Federacji, a rekompensatę za koszty winy ponosić stowarzyszenie delegujące. 

Na zakończenie Prezes Federacji kol. Żuchowski omówił współpracę na linii Federacja – 

DWiPO MON obecnie Departament Komunikacji Społecznej. 

 

Prowadzący kol. Gazarkiewicz zakończył posiedzenie. 


