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ZATWIERDZAM
PREZES
ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

z dnia 25 września 2018 r.

płk Marek Bielec

RAMOWY PLAN
ZASADNICZYCH ZAMIERZEŃ ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZŻWP
na 2019 rok

SEKRETARZ GENERALNY

płk w st. spocz. Henryk Budzyński

Warszawa – dnia 25 września 2018 r.
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ZASADNICZE ZAMIERZENIA
ZARZĄDU GŁÓWNEGO I TERENOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZŻWP NA 2019 r.
Działania ukierunkować na realizację następujących celów:
1. Obronę słusznie nabytych praw przez żołnierzy.
2. Tworzenie warunków dla pozyskiwania środków celem organizowania wolontariatu i koleżeńskiej samopomocy dla osób chorych i niepełnosprawnych,
a także udzielanie pomocy osobom jej potrzebującym.
3. Poszukiwanie i upowszechniane nowych form działania, popularyzacja nowych rozwiązań na łamach „Głosu Weterana i Rezerwisty” oraz na związkowym portalu społecznościowym www.zzwp.pl .
4. Propagowanie proobronnych postaw społeczeństwa, zwłaszcza wśród młodzieży.
5. Podejmowanie, w miarę posiadanych możliwości, inicjatyw obywatelskich zmierzających do poprawy warunków bytowych emerytów i rencistów wojskowych.
6. Dostarczanie członkom i sympatykom Związku wiedzy i informacji o założeniach i skutkach zbliżających się kampanii wyborczych.
Do zasadniczych kierunków działania należy:
1. Utrzymywanie i nawiązywanie współpracy ze środowiskami służb mundurowych w celu obrony praw nabytych przez żołnierzy, a także w obronę czci i
godności żołnierza polskiego
2. Pozyskiwanie sojuszników dla naszej działalności związkowej, pośród różnych instytucji państwowych, wojskowych, samorządowych, organizacji pozarządowych, szczególnie o charakterze proobronnym;
3. Inspirowanie dyskusji o przyszłości Związku, wypracowywanie form działań zmierzających do ukazania obiektywnej oceny i roli ZŻWP w społeczeństwie. Upowszechnianie wiedzy o dorobku Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
4. Poszukiwanie sojuszników wśród parlamentarzystów i działaczy samorządowych różnych opcji politycznych, organizowanie spotkań środowiskowych,
prezentowanie dokonań, roli i społecznej wartości Związku.
5. Inspirowanie członków i sympatyków Związku do aktywnego udziału w wyborach, referendach oraz innych inicjatywach społeczno-obronnych.
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Dla wykonania zasadniczych celów i kierunków działania Zarząd Główny zamierza zrealizować:
I. W ZAKRESIE PROBLEMATYKI ORGANIZACYJNEJ
Termin
Lp.
Treść zamierzenia
Odpowiedzialny
Uczestnicy
Miejsce
5 marca
4 czerwca
Członkowie PZG
3 września
1
Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego
Prezes Związku
Zaproszeni goście
3 grudnia
Warszawa
Doraźne posiedzenia Prezydium Zarządu
W zależności
2 Głównego
celem rozpatrzenia bieżących
Prezes Związku
od potrzeb
Członkowie PZG
spraw
Warszawa
19 marca
Warszawa
Członkowie ZG
3 Posiedzenie Zarządu Głównego
Prezes Związku
24 września
zaproszeni goście
Warszawa
Co najmniej
Posiedzenie komisji problemowych Zarządu
Wiceprezesi ZG
4
2 razy w roku
Członkowie komisji
Głównego
Warszawa
Wiceprezes
13 czerwca
Prezesi ZW i ZR
5 Obchody Święta Związku
ds. społecznnoWarszawa
i członkowie ZG
obronnych
24 września
6 Sejmik „Głosu Weterana i Rezerwisty”
Redakcja GWiR
Korespondenci
(do ustalenia)
ZW i ZR do 15.02
Wykonanie i przesłanie rocznej sprawozdawSekretarz Gene7
ZG do 28.02. 2019
ZW i ZR
czości opisowej i statystycznej
ralny
r.
Opracowanie oceny i wniosków wypływających Sekretarz General- do 28 lutego 2019
8
ze sprawozdań przesłanych przez ZW i ZR
ny
r.
Opracowanie propozycji do planu zasadniPrezes ZG
do 20 sierpnia
9 czych zamierzeń Zarządu Głównego i projektu
Wiceprezesi ZG
2019 r.
budżetu na 2020 r.
Ocena i przesłanie do DK MON wniosków
Komisja
10 dotyczących wyróżnień członków Związku naPrezesi ZW i ZR
raz na kwartał
ds. Wyróżnień
desłanych przez ZW i ZR

3

Uwagi

W zależności od
możliwości finansowych.
Organizacja
w Warszawie
i terenie

Adnotacje
o realizacji

11

12

Udział w obchodach świąt państwowych i wojskowych, w tym udział pocztu sztandarowego
wraz z delegacją ZG.
Komisyjne roczne sprawdzenie stanu sprzętu
będącego na stanie i użytkowanego przez ZG,
ZW i ZR

Prezesi zarządów

wg planów
imprez

delegacje

Sekretarz Generalny
Prezesi ZW i ZR

do 15 grudnia
2019 r.

Powołana
komisja

w ciągu roku

ZG
w uzgodnieniu
z MZW

13

Informowanie ZW i ZR o ogłoszeniu konkursów
ofert na realizację zadań publicznych oraz o
warunkach ich składania.

Sekretarz Generalny

14

Opracowanie i przesłanie ofert na realizację
zadań publicznych (wystąpienie o przyznanie
dotacji)

Sekretarz Generalny

w ciągu roku

15

Opracowanie i przesłanie do właściwych instytucji sprawozdań z realizacji zadań publicznych
(rozliczenie dotacji)

Sekretarz Generalny

30 dni
po realizacji
zadania

16

Zebranie od wiceprezesów ZG propozycji do
planów współpracy Zarządu Głównego z jednostkami i instytucjami wojskowymi na 2020 r.

Sekretarz Generalny

do 15 lipca 2019 r.

17

Przesłanie do właściwych jednostek i instytucji
wojskowych propozycji współpracy na 2020 r.

Sekretarz Generalny

do 10 września
2019 r.

18

Zebranie od ZWiR potrzeb amunicji na 2020 r.
i sporządzenie zestawienia zbiorczego i przesłanie go do MON

Sekretarz Generalny

19

Udział w forum organizacji pozarządowych dot.
współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi

ZWiR przesyłają do
16 lutego, Biuro
Związku wysyła do
1 marca 2019 r.

Sekretarz Generalny

październik – listopad 2019 r.

Przesłanie do ZG wniosków o wpisanie do
Honorowej Księgi Zasłużonych ZŻWP

ZWiR

do 16 lutego 2019
r.

ZWiR

Wraz
ze sprawozdaniami

Przesłanie do ZG zgłoszeń do konkursu Człowiek Roku Związku

ZWiR

do 16 lutego 2019
r.

ZWiR

Wraz
ze sprawozdaniami

20
21

4

Po ogłoszeniu
konkursów
Wiceprezesi ZG, prezesi ZW i ZR

Zgodnie z terminami
określonymi
w ogłoszeniach
Zgodnie z terminami
zawartymi w umowach na realizację
zadań publicznych

Wiceprezesi ZG,
sekretarz generalny
ZW, ZR i koła
przesyłają
samodzielnie
ZWiR
Zgodnie
z zaproszeniem
DEKiDz MON

29

Kontynuacja redakcji „Kroniki Związku”

Wiceprezes ZG
ds. Społecznoobronnych
Rzecznik Prasowy
Komisja
Historyczna ZG

W ciągu roku

ZG, ZWiR, Koła
ZŻWP

II. W ZAKRESIE PROBLEMATYKI SPOŁECZNEJ.

Lp

Treść zamierzenia

A. Dotyczące działalności bieżącej Związku:
Termin
Odpowiedzialny
Uczestnicy
Miejsce

1

Prezentowanie bieżących dokonań i osiągnięć
Związku w ramach spotkań z przedstawicielami
władz państwowych, samorządowych, parlamentarzystami oraz podległymi jednostkami
organizacyjnymi

2

Podejmowanie różnych form działań ukierunkowanych na zachęcanie i pozyskanie nowych W ciągu roku
członków.

3

4

1

2

Uwagi

W organizowanych
Na bieżąco.
Kierownictwo Związspotkaniach,
Prezydium ZG, ZW, ku
konferencjach
ZR, Koła
Rzecznik prasowy
i seminariach

Kierownictwo ZwiązNa bieżąco.
ku, władze wojePrezydium ZG, ZW,
wódzkie i rejonowe,
ZR, Koła
koła.
Prowadzenie aktywnej informacyjnej w różNa bieżąco.
Rzecznik Prasowy
nych środowiskach oraz na internetowych por- W ciągu roku
Prezydium ZG, ZW, Komisja ds. Społecztalach społecznościowych.
ZR, Koła
no-obronnych
Kierownictwo Związku, władze wojeBieżące reagowanie na różnorodne napastliwe
Na bieżąco.
wódzkie i rejonowe,
stanowiska, komentarze, czy publicystykę W ciągu roku
Prezydium ZG, ZW,
koła.
związaną z funkcjonowaniem ZŻWP
ZR, Koła
Rzecznik Prasowy
B. W zakresie współpracy i współdziałania z instytucjami państwowymi, MON, samorządami i organizacjami pozarządowymi:
W ciągu roku
Organizowanie spotkań z posłami i senatorami Wiceprezes ZG
(w miarę potrzeb i Kierownictwo Związds.
społecznoX i XI kadencji.
możliwości)
ku
obronnych
Omówienie możliwości współpracy
Opiniowanie projektów ustaw i uchwał
dotyczących działalności społecznej
i obronności.

Wiceprezes
społecznoobronnych

ds.

W ciągu roku

5

Właściwe
komisje ZG ZŻWP

Adnotacje
o realizacji

3

Spotkanie kierownictwa Związku z:
- przewodniczącymi Sejmowej i Senackiej KON,
- Przewodniczącym Konwentu Dziekanów,
- prezesami stowarzyszeń współpracujących ze
Związkiem

Wiceprezes
społecznoobronnych

ds.

wg potrzeb i możliwości

Kierownictwo Związku
–
członkowie
Zgodnie z planem
władz FSSM RP
FSSM
Zarządy wojewódzkie
i rejonowe.
C. W zakresie edukacji patriotycznej, obywatelskiej i ceremoniału związkowego

4.

Udział w pracach Federacji Stowarzyszeń
Służb Mundurowych RP oraz zamierzeniach Prezes Związku
podejmowanych przez FSSM.

1

Udział delegacji Związku w uroczystościach
państwowych:
- Święta Flagi;
- Święta Konstytucji 3 Maja;
- 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego,
- Narodowego Święta Niepodległości.

Wiceprezes
społecznoobronnych
ZW i ZR
Koła ZŻWP

ds.

Wiceprezes
społecznoobronnych

ds.

2 maja
3 maja
1 sierpnia
11listopada

Komisja ds. Społeczno-obronnych,
Kierownictwo ZŻWP

Udział delegacji Związku w uroczystościach
a) wojskowych:

2

- Narodowego Dnia Zwycięstwa
- Święta Wojska Polskiego
- święta RSZ i RW
- święta instytucji i jednostek wojskowych
b) związkowych:
- Centralne obchody Święta Związku Żołnierzy WP – Warszawa
- Uroczystości Święta ZŻWP na szczeblu
wojewódzkim, rejonowym i w kołach.

zgodnie z kalendarzem świąt

ZZW, ZR Zarządy
13 czerwca
Kół
Wg planów ZW i
ZR oraz kół
ZZW, ZR Zarządy
Kół

3.

Organizowanie wraz z innymi stowarzyszeniami obchodów ważnych rocznic.

4.

Udział przedstawicieli kierownictwa Związku w
uroczystościach organizowanych przez struktu- Kierownictwo
ry terenowe Związku oraz organy administracji Związku
państwowej i samorządowej.

Zgodnie z zaproszeniami
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Kierownictwo ZŻWP, Zgodnie
ZW i ZR, Koła ZŻWP z zaproszeniami

III. W ZAKRESIE PROBLEMATYKI PROOBRONNEJ
Zarządy
wojewódzkie, rejonowe Luty-czerwiec
oraz koła.

Członkowie ZŻWP

Zgodnie z planami
ZWiR
(w miarę możliwości)

Wiceprezes
ds.
Centralne zawody sportowo-obronne żołnierzy
Wrzesień
społeczno- obronrezerwy członków ZŻWP
Warszawa-Wesoła
nych

Członkowie ZŻWP

(w miarę możliwości)

Wiceprezes
Kontynuowanie współpracy ze szkołami (klasy
społecznomundurowe)
obronnych

ds.

3.

W ciągu roku

Wiceprezesi
ds.
obronnych ZWiR

Wiceprezes
Podjęcie współpracy z samorządami w zakrespołecznosie pro obronnym
obronnych

ds.

6.

W ciągu roku

Wiceprezesi
ds.
obronnych ZWiR

W ciągu roku

Wyznaczeni
kowie

1.

Zawody sportowo-obronne na szczeblu ZWiR

2.

7.

8.

9.

10.

1

Udział w seminariach i konferencjach poświęconych problemom bezpieczeństwa i obronności. Publikowanie wniosków i uwag na łamach
GWiR.
Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących problematyki bezpieczeństwa i obronności
Udział w konsultacjach społeczno-obronnych
projektów aktów normatywnych zamieszczanych na stronie internetowej MON.

Wiceprezes
społecznoobronnych

ds.

Wiceprezes
społecznoobronnych

ds.

Wiceprezes
społecznoobronnych.

ds.

Wiceprezes
Publikowanie na łamach GWiR materiałów na
społecznotemat bezpieczeństwa i obronności państwa.
obronnych

ds.

człon-

W ciągu roku

W ciągu roku
co najmniej raz na
kwartał

IV. W ZAKRESIE PROBLEMATYKI SOCJALNO – ZDROWOTNEJ
Ocena problematyki socjalno-zdrowotnej w zaWiceprezes ZG
Komisja
kresie potrzeb członków Związku Żołnierzy
ds. socjalnoCały rok
SocjalnoWojska Polskiego i ich rodzin, w tym głównie
zdrowotnych
Zdrowotna ZG
członków 75+

7

Członkowie Związku,
zaproszeni autorzy

2

Opiniowanie otrzymywanych projektów dokumentów wydawanych przez instytucje pań- Wiceprezes ZG
stwowe dotyczące jakości życia i opieki zdro- ds. socjalnowotnej emerytów i rencistów wojskowych i ich zdrowotnych
rodzin

3

Wiceprezes ZG
Podpisanie porozumienia z Fundacją Pomocy
ds. socjalnoEmerytom i Rencistom Wojskowym.
zdrowotnych

4

Spotkania wiceprezesa ZG ds. socjalno- zdrowotnych z:
a) dyrektorem Departamentu Spraw
Socjalnych MON;
b) dyrektorem Departamentu Polityki
Wiceprezes ZG
Senioralnej Ministerstwa Rodziny,
ds. socjalnoPracy i Polityki Społecznej;
zdrowotnych
c) dyrektorem Domu Emeryta Wojskowego
w Warszawie w celu wymiany poglądów dotyczących jakości życia emerytów i rencistów
wojskowych oraz ich rodzin

Terminy
do ustalenia
w trybie
roboczym

Dyrektor
Departamentu Spraw
Socjalnych MON
Dyrektor
Departamentu
Polityki
Senioralnej
Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej

5

Uaktualnienie, rozpowszechnienie oraz wdrożenie do praktycznej działalności:
Wiceprezes ZG
1) „Kompendium działalności socjalnods. socjalnozdrowotnej ZŻWP”
zdrowotnych
2) „Wybranych dokumentów dotyczących
działalności socjalno-zdrowotnej ZŻWP”
(płyta CD)

Cały rok

Przewodniczący
i członkowie
Komisji SocjalnoZdrowotnej ZG
Wiceprezesi
ds. socjalnozdrowotnych
ZW i ZR oraz Kół

Cały rok

Przewodniczący
i członkowie
Komisji SocjalnoZdrowotnej ZG
Wiceprezesi
ds. socjalnozdrowotnych
ZW i ZR oraz Kół

6

Rozpowszechnienie oraz wdrożenie do praktycznej działalności n/w zadań:
a) udzielanie szerokiej i merytorycznej pomocy w opracowywaniu wniosków o zaWiceprezes ZG
pomogi do WBE i FPEiRW;
ds. socjalnob) kontynuowanie akcji dotyczącej tworzenia
zdrowotnych
grup interwencyjnych w oparciu woluntarystyczną akcję „Pomoc dobrosąsiedzkakoleżeńska”;

Komisja SocjalnoZdrowotna ZG,
Cały rok
Wiceprezesi ds. socjalno-zdrowotnych
ZW i ZR
Prezes Rady
Po
uzgodnieniu FPEiRW
Prezes Zarządu
treści
FPEiRW
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c) propagowanie
przekazywania
przez
członków i sympatyków wpłat 1 % podatku
na rzecz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:
d) akcji „Koperta życia”;
e) wspierania postulatów Obywatelskiego
Parlamentu Seniorów.

7

Aktywne włączanie się do akcji społecznoobronnych dotyczących emerytów i rencistów w
zakresie problematyki
socjalno-zdrowotnej.

8

Propagowanie działalności socjalno-zdrowotnej
ZŻWP na łamach „Głosu Weterana i Rezerwisty”
oraz na związkowym portalu
społecznościowym www.zzwp.pl

1

Przesłanie sprawozdań finansowych za 2018 r.
przez ZW i ZR

2

Sporządzenie zbiorczego sprawozdania Biura
Związku i OPP za 2018 r.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
przez Zarząd Główny
Przesłanie sprawozdania finansowego za
2018 r. do właściwego urzędu skarbowego.
Odprawa szkoleniowa dla skarbników ZWiR.

3
4.
5.

6.

Przewodniczący
i członkowie Komisji
Wiceprezes ZG
Socjalno- Zdrowotnej
ds. socjalnoCały rok
ZG
zdrowotnych
Wiceprezesi ds. socjalno- zdrowotnych
ZW i ZR oraz Kół
Przewodniczący
i członkowie Komisji
Wiceprezes ZG
Socjalno-Zdrowotnej
ds. socjalnoCały rok
ZG
zdrowotnych
Wiceprezesi ds. socjalno-zdrowotnych
ZW i ZR oraz Kół
V. W ZAKRESIE PROBLEMATYKI FINANSOWEJ
Wiceprezes
do 15 lutego
ZW i ZR
ds.ekonomicznych 2019 r.
Wiceprezes
ekonomicznych
Wiceprezes
ekonomicznych
Wiceprezes
ekonomicznych
Wiceprezes
ekonomicznych

ds. Do 1 marca
2019 r
ds. 20 marca
2019 r
ds. do dziesiątego dnia od
daty zatwierdzenia
ds.
październik 2019 r.
Skarbnicy
ZW i R

Umieszczenie sprawozdania merytorycznego
OPP i sprawozdania finansowego w interneto- Wiceprezes
ds. do 15 lipca 2019 r.
wej bazie sprawozdań prowadzonej przez NIW ekonomicznych
CWSO

9

7.

Złożenie deklaracji PIT-4R oraz PIT-8AR do Wiceprezes
ds. do 31 stycznia 2019 r.
urzędu skarbowego
ekonomicznych

8.

Złożenie deklaracji CIT-8 wraz z załącznikami
CIT-8/O i CIT D do urzędu skarbowego
Wydanie deklaracji PIT dla pracowników i
przesłanie ich do urzędów skarbowych
Złożenie w ZUS miesięcznych deklaracji oraz
opłacenie składek

9.

10.
11.

12.
13

14.
15.
16.

Wiceprezes
ds.
ekonomicznych
Wiceprezes
ds.
ekonomicznych
Główny Księgowy

do 29 marca
2019 r.
do 28 lutego
2019 r.
po dniu 15 następnego ,
miesiąca za miesiąc poprzedni
do dnia 20 następnego
miesiąca.

Opłacenie podatku dochodowego od osób fi- Główny Księgowy
zycznych z tytułu umów o pracę i umów cywilno-prawnych
Sporządzenie kwartalnych analiz wykonania Wiceprezes
ds. trzeci wtorek po zakończebudżetu.
ekonomicznych
niu kwartału
Wystąpienie do ZW i R o przesłanie przewidywanej wysokości składek odprowadzanych do
ZG.
Zawiadomienie ZW i R o wpływie środków finansowych na OPP z 1 % PDOOF
Określenie wysokości składek wpłacanych
przez ZW i ZR na następny rok

Wiceprezes
ds. do 29 czerwca 2019 r.
ekonomicznych

Przyjęcie budżetu przez ZG dla władz naczelnych Związku na 2020 rok.

Wiceprezes ds.
ekonomicznych

Wiceprezes
ds. do 20 września
ekonomicznych
2019 r.
Wiceprezes ds.
do 24 września
ekonomicznych
2019 r.

Termin złożenia do 15
sierpnia.

do 24 września 2019 r
na posiedzeniu ZG

Ramowy plan zamierzeń Zarządu Głównego ZŻWP został przyjęty uchwałą Zarządu Głównego Nr 17/X/2018
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w dniu 25 września 2018 r.

