
Warszawa, 29.03.201,7 r.

PRoToKóŁ
z Posiedzenia Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rp

W dniu 29 marca 2Ot7 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Zarządu Federacji
StowarzYszeń Słuzb Mundurowych RP. W posiedzeniu uczestniczyło L7 człon-kow Zarządu
Federacji na 24 oraz 40 osób w charakterze gości. przewodniczący obrad stwierdził, że na jali
jest kworum i decyzje podjęte przez zarząd Federacji będą prawońocne.

Lista obecności - stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Obradom pzewodniczył Zdzisław Czarnecki - Prezydent Federacji, który zapoznał zebranych z
proponowanymi tematami posiedzenia oraz porządkiem obrad,

Otwarcie o,brad :

- powitanie członków Zarządu Głównego i zaproszonych gości:
- poinformowanie o trybie zwołania posiedzenia ijego ceiach.

Proponowane tematy posiedzenia:
1. Realizacja działań_FSSM RP iinnych organizacji w sprawie ustawy obniżającej świadczenia
emerytalno-rentowe funkcjonariuszy (Dz. U. z dnia 30.12,2016 r., poz. 2270).-
2. Propozycja zmiany Statutu FSSM RP.
3. SPrawy organizacyjne FSSM RP w realizacji zadań wobec skutków w/wym. ustaw.
1) RozPatrzenie wniosku Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II

Wojny Światowej o przyjęcie na członka wspierającego FSSM RP.
2) Sprawozdanie finansowe za rok 2OL7 - uchwała
4. Sprawy wniesione do porządku obrad:

Proponowany porządek obrad:

1. Ocena działań Zespołów ds. przeciwdziałania skutkom ustawy obnizającej świadczenia
emerytalno-rentowe funkcjonariuszom - Piotr Caliński;

a) planowane działania w zakresie medialnym - Darek Sierocki;
b) działania w zakresie petycji i wniosków - wiesława Baraniewicz;
c) kontakĘ z paftiami i organizacjami oraz przewidywane skutki - Leszek Szreder;
d) zrealizowane zadania w zakresie przygotowania prawnego - Darek Deptała;

2. Omówienie Środków wydatkowanych z konta ,,Darowizna'FSSM RP oraz prezentacja strony
internetowej FSSSM RP - Ewa Grzegorczyk, Krzysztof Jakubski;

3. Propozycje działań:
a) organizacyjnych (marsze, pikiety, manifestacje);
b) prowadzenie szkoleń informacyjnych;
c) powołanie,,komitetów organizacyjnych''
d) dyskusja

4. Zmiany w Statucie FSSM RP
a) omówienie zmian w Statucie FssM RP - M. otrębski. J. Pyrcak, A. Kalman;
b) dyskusja nad wprowadzanymi zmianami,
c) rekomendacja Statutu do rozpatzenia na najbliższym Kongresie FSSM Rp;

5. Sprawy organizacyjne:
a) wniosek o przystąoienie SSPKIIWŚ do FSSM RP - J. Kruszyński;



b) sprawozdanie finansowe za 2OL6 r. - E. Grzegorczyk;
c) dyskusja i przyjęcie stosownych uchwał.

6. Zadania zgłoszone przez członków FSSM RP do planu przedsięwzięć na 2OI7 r,

7. Sprawy wniesione do porządku obrad
a) zmiana reprezentanta ZŻwP w Zarządzie Federacji,
b) powołanie zespołu vI ds. koordynacji komitetów protestacyjnych,
c) wniosek SKPP,, wniesienie ustawy wycofującej ,,ustawę repieśyiną",

przyjęcie jednogłośnie porządku obrad wrazze sprawami wniesionymi,

Ad. 1

P. Caliński - zaaPelował do wszystkich by, działania w sprawie ,,ustawy represyjnej,,
Podejmowane przez^poszczególne organizacje były uzgadniane na forum rederacji (tónreióncń
czY sPotkania W Sejmie). Każda inicjatywa powinna być przemyślana zanim zostanie
zrealizowana. Zaproponował zbudowanie pręznego ośrodka pubIic relations (pR), który
kształtowałby właŚciwe stosunki między Federacją (osobami objętymi ,,ustawą repiesyiną1, a
sPołeczeństwem. Celem działań naszego PR powinna być- ÓÓałość o oóur} wizeruńer,
akcePtację i zyczliwoŚĆ ze strony społeczeństwa wobec Fedóracji. pR w obecnei dobie jest
najskuteczniejszym przekaŹnikiem informacji. Wyraził swój pogląd dot. zainteresowania
naszYmi sPrawami ,,mediów publicznych" stwierdzając, że tzw.,stiońa rządowa'' nie dopuści
nas do emisji jakiekolwiek materiału informacyjnego. Od maja będziemy Śtarać się zaisinieć
Publicznie we wszystkich możliwych formach i nośnikach. irzekŹzał propozycje FÓderacji o
Potrzebie organizacji spotkań wśród służb mundurowych na polu międzynaioóowym 1111Ó. ą
czerwca Pod Parlamentem Europejskim z udziałem przedstawicieli służb mundurowych m' .in.
Francji, Belgii, Niemiec) w ramach solidarności. Potrzebąjest również budowanie struktur słuzb
mundurowYch na szczeblu województw, powiatów, które powinny propagować nasze
Środowisko. Wyrazem tego jest propozycja zmian w Statucie rederacji. 

'powinńiśmy 
podjąć

działania w celu dotarcia do parlamentarzystów.
Zwrócił się równiez z apelem o zgłoszenie kandydata znającego się na mediach, który pełniłby
funkcję rzecznika FSSM RP.

Ad.l c.

L. Szreder - zapewnił, że Stowarzyszenie Generałów Policji aktywnie włącza się w działania
Federacji. W tym celu, członkowie Stowarzyszenia podjęli wszelkie starania, docieriiąc m. in do
Parlamentarzystów i partii politycznych, by przybliżyć złamane zasady prańi poprzez
wProwadzenie w Życie ,,ustawy represyjnej". Oceniając te spotkania jako owocne, zauważył, że
to co dzieje się na szczeblu centralnym, nie jest dostrzegane na szczeblu lokalnym. W związkuz tYm, Potrzebą staje się zbudowanie struktury która zajmie się dotarciem z informicjąo Podejmowanych i planowanych działaniach na sam dół, opierającej swoje działania 

-o

struktury wojewódzkie np. wojsko, policję, straz pożarną.

Ad.1. A.

D_. Sierocki - przedstawił propozycje wystąpienia przed kamerami tv ogólnopolskiej jak
również tv lokalnych w celu nagłośnienia sytuacji w jakiej znaleźli się eileryci i reńciści
PolicYjni po wprowadzeniu ,,ustawy represyjnej". Do tego celu należy wykozystać również
radio. Jednak najbardziej dostępnym i najszybszym środkiem przekazu informacji jest internet
(fora społecznościowe)
Zaproponował załoŻenie w ramach zespołu I - podzespołu medialnego, który składał by się z
osób spoza naszego środowiska
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D, DePtał! - Poinformował o wydaniu 
.materi_ałów po konferencyjnych ,,Służby mundurowew społeczeństwie obywatelskim'' w nakładzie 4000 egz.,- 2,100 zostanie PrzekazanYch nieodpłatnie do stiuktur służbowych wojska, policji, strażyPoŻarnej, straŻY granicznej, słuzby. więziennej, służb specjalnycń o.u, organów władzypaństwowej (parlament, mińisterstwa)- 400 do rozprowadzenia w ramach spotkań informacyjnych,- 1600 zostanie sPrzedane w ramach organizacji ńĆnbaiącvch w skład Federacji, w cenie5,- zł, UzYskane Pieniądze ze sprzedaZy zalilą tońto,,darowizny", p=iinurzone wyłącznie nadziałania przeciwko,,ustawie represfinej''.

Ad.l.D.

D. Deptała - przedstawił zrealizowane zadania prawne w zakresie:

/ OPinia Prawna sPorządzona i przyjęta w dniu 25.11.2016 r. w przedmiocie oceny
zgodnoŚci z KonstYtucją Projektu ustiwy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnymfunkcjonariuszY Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,SłuŻbY KontrwYwiadu Wojskowego, Służby Wywiadu woisxowÓgo, cóntrólnegó aiu.aAntYkoruPc_YJlggo, Straży Granicznej, Biura- ochrony 'nządui 'państńów": -st..zy
Pozarnej i Słuzby Więziennej oraz ich rodzin - Prof. dr ha'b. vańr'cnmaJ'

{ opinia prawna przyjęta w dniu 2s.o2.2o17 r. w zakresie możliwości zaskarżenia przez
osobY dotknięt_e skutkami wprowarlzenia ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku (oz. U.2016 poz. 227O) przed międzynarodowymi organami.

Zakres opinii:
Poziom krajowy (o9ólnie)
Poziom międzynarodowy
skarga indywidualna do Europejskiego Trybunału praw człowieka
skarga grupowa do Europejskiego Trybunału praw człowieka
Skarga Stowarzyszenia i Federacji do Europejskiego Trybunału praw Człowieka
Zawiadomienie (skarga) do Komitetu Praw CŻłowióka
Kancelaria Adwokacka - Monika Gąsiorowska

t opinia przyjęta w dniu o1.o3.2o17 r. w zakresie rozumienia terminów ,,totalitaryzm,, i
terminów pokrewnych w polskim języku prawnym i prawniczym

Radca Prawny Adwokat prof. Hubert lzdebski.

r' OPinia Prawna merytorycznie przyjęta w dniu, 27.03.2ot7 r. obecnie trwają rozmowyzwiązane z Prawami autorskimi i możliwoŚciami upublicznienia opinii w zakresie
mozliwYch działań na szczeblu kĘowym i międzynarodbwym w celu ochrony praw osób
objęĘch ustawą z dnia L6.L2.2OI6 r. ,,road map';

Kancelaria prawna Pietrzak Sidor i Osik sp. j.
oryginał podpisanej opinii zostanie przekazany Federacji do 31.o3. 2oI7 r.

r' 1) OPinia Prawna W zakresie analizy ustawy o zapatrzeniu emerytalnymfunkcjonariuszY oraz ich rodzin w odniesieniu do powszechnego Śystemu
ubezPieczeń sPołecznych (w ramach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), z Śrc.ególny1.11

_ uwzględnieniem emerytur, rent inwalidzkich, rent rodzinnych.
2) Informator dla członków Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rp dotyczący zmian
w ustawie
Kancelaria Radca prawny Katarzyna Przybor.owska.

/ Informator dla członków Federacji w zakresie skorzystania z procedury przewidzianej w
aft. 8a (ustawy z 16 grudnia 2016 r.) I wersja będzie gotowa w dniu 3o.o3.2o17 r.

Kancelaria Radca Prawny Aleksandra Karnicka.

3



D. Deptała pzedstawił koszty związane ze sporządzeniem odwołań i wniosków:

w trybie cywilnym - od ok. 2000,- zł do ok. 5000,- zł;
w trybie administracyjnym - ok. 1900,- zł.

Zamierzenia podzespołu prawnego:

1) dokładna analiza opinii prawnych
2) analiza ustawy z dna 10 lutego 2OI7 r. o zamianie ustawy o emeryturach i rentach

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (aft. 3 wojska,
art. 4 służby mundurowe)

3) ,,opracowania" ustawy pod tłumaczenie na język angielski
4) powrót do art. 211 kk (pomówienie) i 216 kk (znieważenie)
5) powrót do art. 422 kc (odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę)

Ad.l.B.

W. Baraniewicz - poinformował, że w związku z brakiem jednej drogi do osiągnięcia celu :

,,neutralizacji ustawy" musimy korzystać z takich instrumentów do których mamy dostęp
i możemy je wykorzystać. Posiadamy prawo do dostępu informacji publicznej. JesteŚmy w roli
podmiotu pytającego, którego celem jest zadawanie trudnych pytań i formułowanie wniosków.
Uzyskane odpowiedzi będziemy mogli wykorzystaĆ w naszych działaniach. Wprowadzona
ustawa łamie podstawowe reguły prawne. Do dnia dzisiejszego wysłano 10 wniosków
o informację publiczną. Pomysł jest również realizowany przez osoby indywidualne, ale tylko
my, jako organizacja możemy to wykorzystać. Przygotowane wnioski publikowane są na stronie
internetowej Federacji.

Ad.2
E. Grzegorczyk - przedstawiła informację dot. finansów na dzień 28.03.2017 n na rachunku
,,darowizny": L3 t240 6074 ILlt 0010 7162 7880 - kwota 80.822,08 PLN. Wpłaty kształtują
się na poziomie 50 PLN i 1OO PLN. Do lutego br: średnio dziennie wpłacało ok. 30 - 40 osób,
obecnie 4-6 osób dziennie.
Na koncie zasadniczym Federacji w dniu 28.03.2OI7 r. - 19.092,32 PLN.
Na pokrycie kosztów konferencji wpłacili Stowarzyszenie Komendantów Policji Limanowa -
250,00 PLN oraz ZERPożarnictwa RĘ ul. Chłodna 3 - 215,00 PL.
Składki narzecz FSSM wpłacili: ZEIRSG - 500,00 PLN, ZBFSOP - 500,00 PLN, SKP Limanowa -
500,00 PLN oraz MKM RP - 500,00 PLN.
przedstawiciele wszystkich organizacji tworzących FSSM RP znają składki przynaleŻne :

sEiRą zŻwP, ZEIR SG, SEIR Pożarnictwa Rą KzEiR sW - składka 0,5o zł od członka,
Pozostałe organizacje członków zwyczajnych po 500 zł na rok.

K. Jakubski - dokonał prezentacji nowej strony internetowej (w fazie tworzenia) Federacji,
która została wzbogacona i rozszerzona. Trwają prace na przystosowaniu jej do korzystania
w sposób prosty oraz czytelny w układzie. Strona zostanie uruchomiona do 10 kwietnia
2OL7 r.

Ad.3
s. Kraszewski zaproponował, wykorzystując stronę internetową na zbudowanie
,,zakładek", które będą integrowały nas z ludźmi,,na dole" jak również z tymi, którzy obecnie
są w służbie. Nowelizację ustawy uwaza za bezsens, Odczuwa niedosyt pracy naszych struktur
policyjnych tak będących w służbie jak i na emeryturze. Przedstawił propozycję utworzenia
komitótów protestic!;'nych w każdyrnmieście powiatowym jak również propozycję działań:
1. Rozpropagowanie utworzenia w miastach powiatowych ,,komitetów protestacyjnych"; ,

2. W trybie pilnym wyznaczenie 2 - 3 dat obowiązkowego wyjŚcia na ulice (np, 24lipca Swięto



Policji);
3. Powołanie sztabu kryzysowego
4. Rozpowszechnienie zbiórki pieniędzy na tego typu imprezy.
5. powołanie komitetu organizacyjnego do odóziaiywania na teren.

z. czarnecki - zanotowałem następujące propozycje działań:

1. Powołanie komitetów protestacyjnych;
2. Powołanie sztabu kryzysowego;
3. Zbiórka pieniędzy na działalność protestacyjną;
4. Poradnik dla organizatorów protestu;
5. Materiały propagandowe.

D, DePtała - odczYtał komunikat FSSM RP w sprawie organizowania spotkań w terenie,którego treść zamieszczona została poniżej:

,,KoMUNIKAT
PlanujemY organizowaĆ w Potsce warsztaĘ robocze dla zainteresowanychemerytów i rencistów słuŻb mundurowych, których ou.5-i. -ustawa z dnia 16grudnia 2016 .J_': !l trakcie tv9! sgotkiń,'przełiłemy ińrormicje o aktualnych iPlanowanYch działaniach FSSM ńP, w związku -z prowadzeniem ,,ustawyrePresYjnej". Znaczną część czasu spotkania cńcemy pizezniczyć ńi pvi""i"- ldyskusje.
Organizatorem warsztatów _roboczych są struktury terenowe lub grupy osób.O_rgan_izator sPotkania pokrywa_ koszĘ -wynajęcia salij rzutniłi multńedialnegofieżeli będą) przyjazdu i zakwaterowahia Ż-s- ipreleg.;rtońi ĆńĆe .".ginii"*"nj"takiego sPotkania Pro§zę zgłaszaĆ na adres maiiowy FssM (sekretaria*ssm@op.p!)naco-najmniej1odniprzedplanowanymterminem.wz9łoszL@i

nazwisko organizatora (organizacjar_osoba fizyczna)rjegTo aane kontaktowe (tetefon,mail), datę i godziny, miejsce (adres) spotkania.
Prezydent FSSM RP Zdzisław Czarnecki''

P. Caliński - PodtrzYmał wniosek dot. dotarcia jak najnizej i jak najszybciej do emerytówi rencistów W terenie. Zauważył równiez, że łizoą inicialyńę oddolną nilezy odbierać
PozYtYwnie. Od nas jednak musi pójŚĆ precyzyjna infoimacja, ze ruszamy z działaniami orazWYznaczenie koordYnatora odpowiedzialnego za animacje iego ruchu. Jest to sprawa pilnal
Potrzebni są ludzie, kt9rzy zainicjują tę 9kcję. Struktury terenówe powinny mieć jeden cet, ńietYlko m_anifestacje, ale przede wszystkim spotkania z radnymi, na rlórycn "to -uęóiiLrv
zadawaĆ trudne pytania. Bardzo ważną rolę odgrywa właśńie ńiu.u w środowiskuparlamentarnym i władzach samorządowych iokalńych.-

S. Kraszewski - przedłożył plan aktywizacji emerytów mundurowych _ zał. nr 2

Dyskusja:

H. Borowiński - Przedstawił informacje, które spływają z terenu o emerytach i rencistach
słuŻb mundurowYch, Czuj 

.ą 
się oni osamotnieni, zagubieni i zdezorientowani. Nie posiadają

informacji odnoŚnie działań w zakresie ,,ustawy rep-resyjnej", Upatrują w Federacji ostatnią
,,deskę ratunku" jako kompetentną organizację, 

'łtóra iń pomozÓ, Wnioski: w ramach
sPołeczeństwa obywatelskiego nawiązaĆ kontakt 

-z 
macierzystymi związkami zawodowymi wswoich organizacjach. _ Zaproponował, abyśmy nawiązali kontakty z środowiskami

niezadowolonymi. np. górnicy, pielęgniarki, nauczyciele, samorządy. Wykórzystać nalezv ńaJv
Senioralne Gmin i Miast przedstawiając im skutki ustawy z dnla 26.i2.2o76 r. i zabiegać o
PoParcie Środowisk s_łuib ryundurowych. Wystąił z propozycja współpracy z organizacjami
międzYnarodowymi. Podkreślił, że SEiRP ma podpisane umowi o wŚpóipracy z organizacjami
emerytów Policyjnych Czech, Słowacji, Węgier i Niemiec (Landy 'wschodniÓ), 

rlóre
moglibyśmy poprosić o wsparcie.



J,. Kwiecień - Podsumował sPotkanie, które odbyło się na początku stycznia br. w Łodzi zudziałem Przedstawicieli z dwóch Kanceiarii erawnyĆh. W spotkaniu tym, uczestniczyło ok. 300osób, Oczekiwali od razu wskazania gotowej ściezli frawne;', co nie jest mozliwe. Związek byłwsPÓłorganizatorem wraz z innymi sł-uZUami munauńńymi manifestacji, na którą przyszło 7osób, Zmianę w Statucie dot. powołania struktur wojewódzkich uznał za-Óobre rozwiązanie podwarunkiem, Że osoba, która będzie s_tała na cz-ele, wykaze się praĆowitością.'W y|ńi
wsPÓłPracują z nimi dwie Paftie: Śm i PO. Przekazał równiez informację, że na bazie Koła przyWojskowej Akademii Medycznej powstało Stowarzyszenie przyjaciół-'włlł-u, które z i;ołw roku .organizuje bezPłatne badania. KĘowy ZwiąŹek emerytów i Rencistów więziennictwa
PodPisał Porozumienie z Uniwersytetem im. trłi'kołaia Kopernika orazAkademią pedagogiczną owsPÓłPracY, lająca.się odbyć w najbliższym czasió Konferencj. ń ł.oJii, ma celu wykazanie
PracY emerytów słuzb mundurowych na rzecz miasta i lokalnegó śroaońńka.

z, czarnecki - czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w dyskusji? Brak wystąpień.
APel do wszYstkich organizacji, które. znajdują się na sati zeoy nió trlriowano posiedzenia
Zarządu.Federacji jako rady co ma robić r-edóricia. Federacja to my wszyscy bez względu naliczbę członków. Im większa organizacja, to w móim odczuciu, powinna przejąć więr<siąiięśiodPowiedzialnoŚci. W trudnych dla nas czasach powinniś.v ń.Óoipiuto*i; , *r-rńtk,ń];którzY są Przeciwnikami aktualnego układu władzy. Ńi" il,,ooriiylko'o ńlŚ. lrł".y świadomość ,Że .tYlko zmiana PolitYczna (korzystny dla nas ut łaO w parlamencie) moze doprowadzić dowYkreŚlenia ,,ustawY rePresyjnej'z polskiej przestrzeni prawnej. Jutro w trakcie planowanego
sPotkania z PrzewodniczącYm SLD Włodzimierzem Czarzastym, przekażę informacje o n..ryĆh
Planach ioczekiwaniach. Jest wstępna deklaracja do skorzystania przez nasze struktury z około180 lokali, które SLD posiada w kraju, mozemy z nich skoizystać

Po Przerwie Pani Beata Kornacka przedstawiła ofeftę dla emerytów mundurowych.

B, Kornacka Prezes OSTROWSKI ARMS sp. z o.o.- przedstawiła ofertę dla osób
Poszj,lkującYch nowych rozwiązań zyciowych - pomysłu na zycie ,jó mundurze,,. JakowsPÓłwłaŚciciel renomowanej iństytucji finjnsowej 'po.ruku;" 

oso6 oó ń!ńołpru.v * iap."iies.PrzedaŻY rozwiązań finansowych - rodzinnych irirmowyón na stanowiskaj szefa zespołu idoradcy klienta.

Ad. 4
M, Otrębski - Przedstawił Projekt zmian w Statucie Federacji, zmierzających do umocnieniajej PozYcji w naszYch Środowiskach oraz zwiększenia skutecznóści działań. z-i"ny, skreślenia,
Projektowane nowe zaPisy zostały w załączonym projekcie wyrózniońó czerwonym kolorem
czcionki. Cele projektowanych zmian są następującei1. Umozliwienie tworzenia struktur terenówyĆh Federacji. W projekcie zaproponowano

rozwiązanie elastYczne, nieobligatoryjne, polegające na zawieraniu-porozumień'pomiędzy
PrzYnajmniej dwoma zainteresowanymi członkami Federacji. W obliczu róznorodnbśći
rozwiązań organizaryjnY9h, występującej wśród członków, *yaaj" się to jedyną dostępną
fo.'lTą rozwinięcia działalnoścl o chlia[terze lokalnym. Dopusźczonó tworzenie struktur
|okalnYch wYłącznie W Porozumieniu z Z9yz,adem Federacji oraz wprowadzono zastrzeżenie,ze Podczas realizacji działań konieczność stosowania Staitutu Federacji Ó.., ."rp"ktowanie
uchwał Kongresu i Zarządu Federacji.

2. WProwadzenie do Statutu możliwoŚci prowadzenia przez Federację działalności gospodarczej
_ w celu pozyskania środków na działalność statutową.
3. RezYgnacja z wybierania członków Zarządu Federacji przez Kongres na rzeczwskazywania

ich Przez organizacje członkowskie. Takie rozwiązańie poprawi reprezentatywność Zarządu
oraz rozwiĘe Problem dokonywania zmian w jego składzie pomiędzy kongresami.



Umozliwiono członkom delegowanie więcej niz jednego swojego przedstawiciela (do trzech)w celu zapewnienia sprawnej pracy zarządu.
4. RezYgnacja z instYtucji Prezydium Zarządu, któremu w obecnie obowiązującym statucie nieudzielono żadnych kompetencji, jest zatem tworem sztucznym
5. UPowaŻnienie Zarządu do powoływania Biura Federacji zajmującego się pracą kancelaryjno-

biurową i sPrawami organizacyjnymi. Obecnie ten probleń nió jesi uieóulowany.

Ponadto wProwadzono do tekstu poprawki redakcyjne będące konsekwencją
wprowadzonych zmian zapisów.

ZałączonY Projekt jest efektem prac _zespołu powołanego spośród członków ZarząduFederacji. Stanowi on propozycję rozwiązań, którą przedstańiam panom do rozważenia idYskusji. Będę wdzięcznY za konstruktywną krytykę zaprojektowanych zmian oraz wszelkie
uwagi i propozycje w tej materii.
Projekt Statutu (red.15.03 .2OL7) - załącznik nr 3

Dyskusja.

H. GrobelnY - uznał, Że zmiany idą w dobrym kierunku. przedstawiony tekst nie może byćjednak rekomendowany przez Federację do zatwierdzenia na najblizszym Kongresie. Zgłosił
uwagi odnośnie zaproponowanych zmian :

- delegowanie do Zarządu 1 - 3 przedstawicieli - to Zarząd będzie liczył 100 osób;- 9rul. organu przygotowującego decyzje Zarządu (spadnie to na barki Prezydenta).
- funkcYjni członkowie zarządu będą mieli takie same kompetencje jak każd'y jego członek.- PowołYwaĆ Zarząd w drodze delegowania. Propozycja - Ż-członÓ*y zarząd ( iczłon -z urzędu PrezYdent , Wiceprezydenci, Skarbnik, Sekretarz, 2 człon - osoby łelegowane).
- PowołYwanie struktur terenowych - aktualnie mamy swobodę kształtowania umów

i zawierania porozumienia, które się sprawdzają.

J. KacPrzak - Przypomniał, że Federacja to: członkowie, podmioty prawne poszczególnych
stowarzYszeń. W związku z tyń, wszelkie wprowadzane poprawki powinny być uzgJdnión"z PoszczególnYmi organizacjami. O zgłoszonych zmianach zżŃp będzie dopiero dyskulował we
wtorek na Prezydium Związku i przekażą oficjalne stanowisko. W związku z tym, ńie odniósł się
do ProPonowanych zmian. Zwrócił uwagę, ze w br. zmieniała się ustawa o stowarzyszeniach na
Podstawie której działa Federacja. Jeżeli w statucie stowarzyszenia mówi się o bezpieczeństwie
to ka kaŻda zmiana musi byĆ zatwierdzona przez ministra odpowiedniego resortu, inaczej KRSzmianY nie PzYjmie. Czy jest sens wprowadzania zmian, które należy uzgadniaćz PoszczególnYmi resortami? Federacja powstała na podstawie porozumień służb
mundurowYch, które działają obecnie równiez na szcze'blu wojewódzkim. lnicjatyńy
regulowania prawnego w terenie uważał za zbędne.

Z. Bartula - z upowaznienia SKP Limanowa wniósł uwagę dot § 11, gdzie członkami
zwYczajnymi mogą byĆ tylko stowarzyszenia posiadające osóoowość prawną i tu nie mamy
zastrzeŻeń, Zastrzeżenie wzbudził zapis, ze do stowarzyszeń mogą naiezeć emeryci i renciśĆi
słuzb mundurowych. Zaznaczył, że członkami stowaizyszeń są- również fun-kcjonariusze
w słuzbie. W związku z tym nie należy ograniczać się tylko do emerytów i rencistów. poparł
zmiany redakcyjne i stanowisko H. Grobelnego. Zaproponował zapis w statucie, który określa
osobę i jej uprawnienia do reprezentowania Federac;'i. Osobą tą powinien być erezydenl.

Z. Czarnecki - odniósł się do wniesionych uwag:
- Projekt Statutu został przekazany członkom ZF oraz organizacjom wchodzącym w skład FSSM

wraz zaProszeniem do udziału w posiedzeniu. O dnia dzisiejszego uwag do komisji statutowej
nie zgłoszono.

- Moja rezygnacja z funkcji Prezesa ZG SEiRP była podyktowana tym, ze członkowie ZG
,,mianowani" nie chcieli żadnych zmian. To że dzisiaj padają pod adresem SEiRp negatywne
wYPowiedzi (nie podjęli działań w sprawie ,,ustawy represyjnej") spowodowane jest tym, że w
tej organizacji od 27 lat nic się nie zmieniło w zakresie zarządzania. Jestem przekonany, że w
skład Zarządu Federacji powinny wchodzić tylko osoby, które chcą pracować i któró dają



rękojmię ruetelnego WYkonYwania obowiązków. Tacy mogą być tylko z wyboru, bezpośredniegolub pośredniego.
- tworzenie struktur terenowych w oparciu o statut Federacji jest wyjściem naprzeciwoczekiwaniom kolegów w Krakowie, Lublinie oraz szeregu mniejszych miejscowości. W wielumiastach o statusie wojewódzkim, powiatowym funkcjónują pÓ.oiu.ienii organizacji służbmundurowYch. Działają dobrze, ale zgodnie z przepisami o organizacjach pozarządowych dlaorganów samorządowYch nie stanolią żadnego bytu prawnego. Nie mogą Óyć zańjestiońanew urzędzie. Nie mogą skorzYstaĆ z dotacji, pómoĆy itp. Dostóją p.opori.je ioy zaiejestrowalisię jako stowarzYszenie zwykle (lokalne) albo weszli organizacyjnie do Raó senioralnych.Dzisiaj mówimY o tworzeniu struktur terenowych, Albo my to zrobimy albo ktoś to p.i":ńi", -
- ProPonowane zmianY statutu nie dotyczą zmian zapisów artykułów wymagających uŹgodnieńz właściwymi ministrami ds. obrony narodowej i ds. spraw wewnętrznych.- zgłoszona UWa9a do zmiany zapisu §..11 wydaje się być zasadn.. ńor" faktycznie wystarczy
zapis ,, organizacje słuzb mundurowych''

A. Miksiewicz - zgłosił założenia do_ Statutu takie jak: powołanie władz Federacji (Rada
Federacji i Zarząd Federacji) do których wchodziliby (ńada Federacji) obecni śzłowieorganizacji, El W PrzYPadku jego zmiany, automatycznie wchodziłby na 3Ó9o miejsce, nowo
PowołanY szef (bez ograniczeń kadencyjnych). Zarząd Federacji iako'orgań ńykonawczy .

J. Jankowski - zgłosił wprowadzenie n/wym. zmian do Statutu dot. struktur terenowych:

- 3 podmioty
- tryb powołania i rozwiązania struktur;- konieczność zaĘestrowania w KRS;- zaPis ,,kto zatwierdza sprawozdania finansowe" (ustawa o rachunkowości);- lobbing (lobbiści w Sejmie);
- mozliwość uchwalania uchwał drogą etektroniczną;- możliwość wynagradzania członków Federacji;- możliwość powoływania zespołów:

A, Kląskała - wYsz edł z Propozycją. połączenia wszystkich organizacji wywodzących się ze
słuŻb mundurowYch Y j9dną. Cele podstawowe Ęch oiganizacji Śą takió same. Da-to nam siłęi PrzebojowoŚĆ W działaniu. W samym środowisku-woiskÓwyĆh funkcjonuje ponad 1o0
organizacji. W Środowisku policyjnym było kilkanaście ale có jakiś czas przybywalą następne.

H. GrobelnY - zgłosił propozycje, aby nie rekomendować tego projektu Statutu pod obradyKongresu Federacji, gdyż zdecydowana większość organizicji' nió wyraziła sńojej opinii
nt. przedłożonego projektu.

Przedstawiciele organizacji wchodzących w skład Federacji zobowiązali się do przedstawienia
uwa9 do Projektu, a SEiR SG przedłożyć nowe załozónia do Śtatutu Federacji do dnia15.04.2017 r. i przesłaĆ do Komisji Statutowej Federacji .

ProwadzącY Posiedzenie po uzgodnieniu z Komisja statutową wycofał dalsze procedowanie
Statutu z dzisiejszego posiedzenia Zarządu Federacji .

Ad.5
A) J. KruszYński - UPrzejmie informuję zebranych, ze do Zarządu Federacji wpłynął wniosek
StowarzYszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny światowej o prz}jęciew poczet
człon ków wspierających Federację stowarzyszeń słuzb tv u nd u iowych Rp.

Zgodnie z Regulaminem Zarządu Federacji nalezy przeprowadzić postępowanie
sPrawdzające w zakresie zasadnoŚci wniosku oraz złozonych' dokumentów. W toku
przeprowadzonych czynności zapoznałem się z:
- statutem sspkllws - zawarte tam zapisy są zgodne ze statutem Federacji,
- Uchwałą Zarządu SSPKIIWŚ, w ktÓĘ wyiaZonó aprobatę wstąrienia do Federacji, akceptując



cele Federacii oraz deklarując wspieranie jej działań.
SSPKIIWŚ sŹczególnió j;ri;;;;;)o*.r,ó w ochronę miejsc pamięci związanych z II wojnąSwiatową. Jest to równiez jednyń z celów róOÓiacii. 

-

. składam wniosek o przyjęcie stowarzyszenia spadkobierców polskich kombatantów II wojnySwiatowej w Poczet członków wspieĘąóycn reoóa.ę Śto*.r7y.r"ń śł"ió Mundurowych Rp.
prowadzący obrady - zwrócił się do zebranych czy są .pytania w sprawie przedłożonegowniosku. wobec nie zgłoszenia uwag wniosek ioddał poa głośowanie.

Uchwałą nr 2OlIIl29+7 Zarząd Federacji_Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rp z dnia 29marca 2017 r, PrzYjĄ Stowarzyszenia Spadkobiórców pol;kich KJmbatantów II WojnySwiatowej w Poczet członków wspieiających FederaiiĆ Śto*u..yszeń Słuzb Mundurowych Rp.

uchwała została przyjęta jednogłośnie i weszła w zycie z dniem podjęcia - zał. nr 4
T' KowalczYk (WicePrezes Zarządu S_S_PKIIWŚ) ,- podziękował za przyjęcie StowarzyszeniaSPadkobierców Polskich Kombatańtów II Wojny'świ5iowej w poczet cziónków wspieĘącychFederację Stowarzyszeń Służb Mundurowycn ńe.

B)
E, GrzegorczYk Przedstawiła zmiany zasad polityki rachunkowości F5SM Rp orazsprawozdanie finansowe FSSM RP za ror zóto r. - zał. nr 5

c)
ProwadzącY obradY - zwrócił się do z.ebranych czy są pytania w sprawie zmian w politycerachunkowoŚci Federacji. Wobec nie zgłoszeniu u*uó ńiioś"t poddaŁ|oo iiosowanie.

9-"!ry?łą nr 2tl:lU?9r] Zarzld^l9d9..1.ji Stowarzyszeń Słuzb Mundurowych Rp z dnia29.o3.20L7 n dokonał zmian zasad- Polityki ąichunkońóści rederacji

uchwała została przyjęta jednogłośnie i weszła w zycie z dniem podjęcia - zał. nr 6
Prowadzący obrady - zwrócił się do
finansowego FSSM RP za rok ZdtO r.
głosowanie.

zebranych czy są pytania w sprawie sprawozdania
Wobec nie zgłoszenia uwag wniosek poddał pod

Uchwałą nr 22lIIl2OL7 Zarząd Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rp z dnia29,o3.2ol7 r. przyjil sprawozdanie finansowe za rok obiachunkowy 2oL6:. 
-

Uchwała została Przyjęta jednogłoŚnie i weszła w zycie z dniem podjęcia _ zał. nr 7

|d,6 .Zadania zgłoszone przez członków FSSM Rp do planu przedsięwzięć na 2OL7 r.

[?:11'^1i1::'::I^-.ff]:I:ii"_Ę.1. d9 dnia dzisiejszego nie zgioszóno z"dny.h zadań doharmonogramu prac Federacji na zóv r. Jedyną.p..ń. jaka jest * ,uint"."'rlii]n"iJ ;illi-,i;Federacji to,,ustawa rePresyjna". W poprzednich-laiach proponowano zadania związane ze:- imprezami organizacyjnymi członków Federacji,
- udział w imprezach sportowych i rekreacyjnycn,
- udział w obchodach uroczystości państwowych,'

Zwrócił się do członków Federacji o przesłanie do 15 kwietnia 2OI7 r propozycji działańFederacji jako całości na rok 2017 r.

Ad.7 Sprawy wniesione do porządku obrad
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A) zmiana reprezentanta ZŻWP w Zarządzie Federacji
Z- Czarnecki - Do Zarządu Federacji zwrócił się płk Zdzisław Przeszłowski - WiceprezydentFederacji z ramienia Związku Żołnieny Wojska Polskiego o zwolnienie 90 

'z 
funkcji

WicePrezYdenta FSSM RP z uwagi na fakt, ze został wybrany Frezesem FederacjiŚtowarzyszeh
Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rp (FsRiŃsZRp). po konsultacjaóh z Zarządem
GłównYm ZZWP zaproponowano, aby funkcję.Wiceprezydenia FssM ąp z rińieni.-zZwp6u:ł
płk Jan Kacprzak - Sekretarz Generalny ZG ZŻWP.

|, KacPrzak - Federacja Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rp dla
Środowiska wojskowego jest bardzo ważną organizacją. Powołanie jej było warunkiem udziału
naszYch rezerwistÓW W programach organizowanych w iamach NATÓ. płkZdzisław przeszłowski
będzie na Pewno bardzo zajęty obowiązkami, a jako osoba odpowiedzialna, chce poświecić sięjednej działalnoŚci. Dla mnie natomiast funkcjonowanie FSŚM Rp jest znane, gdvż byłemjednYm z założycieli i współtwórców Federacji. Jestem pżygotowany na przyjęciJ obowiązku
Wiceprezydenta Federacji.

ProwadzącY obrady - zwrócił się do zebranych czy są pytania w sprawie odwołania
Płk, Zdzisława Przeszłowskiego na jego prośbę .z Funkcji Wiceprezydenta Federacji oraz
Powołania Płk. Jana Kacprzaka na wniosek ZG zŻwp na iunkcje'Wiceprezydenta Feóeracji,
Wobec nie zgłoszenia uwag wniosek poddał pod głosowanie.

Uchwałą nr 23lIU2Ot7 Zarząd Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rp z dnia
29.03.2OL7 r. PrzYjil rezygnacje płk. Zdzisława Przeszłowskiego z funkcji wiceprezydenta
Federacji, jednoczeŚnie powołał płk. Jana Kacprzaka na funkcje Wiceprezydeńta rederac3i.

Uchwała została przyjęta jednogłoŚnie i weszła w zycie z dniem podjęcia - zał. nr 8

B) powołanie zespołu vI ds. koordynacji komitetów protestacyjnych.

L. Szreder - podczas ostatniego posiedzenia Zespołu III dostrzeżono potrzebę aktywności w
Połączeniu oddolnie pojawiających się inicjatyw przeciwko ,,ustawie represylnej;. Wniosek jaki
zaProPonowaliŚmY jest powołanie samodzielnego zespołu zajmującego się koordyn5cja
komitetów protestacyjnych i współdziałania z innymi powstającymisańóńtnie strukturami.

W toku dyskusji pop9fto ,decyzję powołania Zespołu VI ds. koordynacji komitetów
ProtestacYjnych. Baza działań dla zespołu będzie harmonogram zaproponowańy i przekazy
przez S. Kraszewskiego.

Prowadzący obrady. - zwrócił się do zebranych o zgłaszanie się do prac w zespole do
koordynacji komitetów protestacyjnych.
Zgłosiła się tYlko kol. Irena Kłucińska. Przedstawiciele organizacji sfederowanych zobowiązali
do 10 kwietnia przedstawić kandydatów do pracy w zespole VI.

C) wniosek SKPP,, wniesienie ustawy wycofującej ,,ustawę represyjną',

A. Kląskała Zarząd SKPP na posiedzeniu w dniu 2I marca 2ot7 r podjął uchwałę
PoPierająca stanowisko wyrazane przez Prezydenta Federacji aby podjąć działania zmierzające
do usunięcia z polskiej pzestrzeni prawnej ,,ustawy represylne;;. oziiłinia te można osiągnąc
w dwojaki sposób:
1) opracowanie stosownego projektu ustawy, zebrania podpisów grupy 15 posłów, którzy go
skierują do Marszałka Sejmu.
2) Powołanie Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. To rozwiązanie jest
trudniejsze w realizacji ale ma zalety poprzez:
- zebranie co najmniej 100.000 podpisów wymaga aktywności całego środowiska
mundurowego,
- 3 miesięczny okres funkcjonowania OKIU może być wykorzystywany zarówno medialnie jak i

1_0



organizacyjnie (tworzenie struktur terenowych),
- podczas prac Sejmowych (ocena postawy parlamentarzystów)

Utwoęenie ponad organizacyjnej struktury złozonej z ludzi nie aprobujących łamania prawa,
nie zgadzających się na poniżanie byłych funkcjonariuszy, żołnierzy, urzędników da na siłę ,
która będzie się liczyć na scenie politycznej. - Załącznik nr 9

Z. Czarnecki - propozycja SKPP wychodzi naprzeciw oczekiwaniom naszego Środowiska.
Zcałej polski słychać głosy: co robimy?, podejmijcie natychmiastowe działania, dajcie hasło do
akcji protestacyjnych, jakie rozwiązania prawne ?, czy mamy jakieŚ szanse ?.

Spoczywa na nas odpowiedzialne zadanie w tej sprawie.
Działania innych, którzy korzystają z naszej pracy już są widoczne. Często podyktowane

są emocjami a nie wyrachowaniem. My takich błędów popełniĆ nie możemy. Za nami nie ma
już nikogo. Wszystkie nasze posunięcia muszą byĆ poprzedzone oceną sytuacji. KaŻde nasze
posunięcie powinno uwzględniać różne rozwiązania.

Aktualnie prowadzimy rozmowy w ramach zespołu III zmierzające do opracowania
strategii działania. Pomagają nam w tym politycy.

W toku dyskusji ustalono, ze priorytetem jest tworzenie w każdym powiecie komitetów
protestacyjnych i w oparciu o nie należy tworzyĆ regionalne komitety do inicjatywY
ustawodawczej.

prowadzący obrady zwrócił się do zebranych o zgłaszanie kandydatów do komitetów
regionalnych. Zgłosił się tylko Andrzej Kląskała, który zobowiązał się objąĆ swoim komitetem
dwa województwa dolnośląskie i opolskie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, posiedzenie zostało zamknięte.

Sporządziła:

""n*'"*Wasiewicz
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