
Warszawa, dnia 22 października 2008r 

PROTOKÓŁ
Z posiedzenia przedstawicieli stowarzyszeń i związków służb mundurowych w celu 

powołania "Federacji Stowarzyszeń i Związków Służb Mundurowych Rzeczypospolitej 
Polskiej".

W spotkaniu uczestniczyli: 
Ze strony Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska 
Polskiego: 
1. Prezes ZG - gen. dyw. Adam Rębacz, 
2. Sekretarz Generalny ZG - płk Jan Kacprzak, 
3. Wiceprezes ZG ds. obronności - płk Jan Gazarkiewicz, 
4. Wiceprezes ZG ds. społecznych - płk Kazimierz Kolasa, 
5. Wiceprezes ds. socjalno-zdrowotnych - płk Aleksander Kubacki. 

Ze strony Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych: 
1. Prezes ZG - insp. Zdzisław Czarnecki, 
2. Członek Prezydium ZG - mjr Henryk Grobelny, 
3. Prezes ZW w Warszawie - płk Henryk Fitali. 

Ze strony Stowarzyszenia Generałów Poolicji Rzeczypospolitej Polskiej 
Sekretarz Stowarzyszenia - gen. Edward Kłosowski. 

Ze strony Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej: 
Prezes Związku - st. bryg. Jan Cała. 

Ze strony Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej 
Rzeczypospolitej Polskiej: 
1. Przewodniczący ZG - płk Janusz Kwiecień, 
2. Członek Zarządu Głównego - gen. Jan Pyrcak. 

Ze strony Związku Zawodowego Byłych Żołnierzy Zawodowych 
Przewodniczący Związku - płk Zdzisław Cieciura. 

Ze strony Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów 
Wiceprzewodniczący ZG - podinsp. Jerzy Hołownia. 

Po dokonaniu prezentacji poszczególnych stowarzyszeń i związków na wniosek SEiRP 
uczestnicy zebrania jednogłośnie wybrali gen. Adama Rębacza przewodniczącym 
posiedzenia. 
Przedstawiciele organizacji złożyli stosowne oświadczenia: 

1) ZBŻZiORWP - w listopadzie podczas posiedzenia ZG zostanie podjęta decyzja o 
przystąpieniu organizacji do Federacji, 

2) SEiRP - odbyty w dniu 4 października 2008 r Nadzwyczajny Zjazd Delegatów upoważnił 
ZG do podjęcia niezbędnych działań zmierzających do sfederowania wszystkich organizacji 
emerytów i rencistów służb mundurowych. 



3) ZEiR Pożarnictwa RP - Zarząd Główny Związku na posiedzeniu w Głuchołazach wyraził 
zgodę na przystąpienie związku do Federacji Służb Mundurowych. 

4) KZEiRSW RP - Zarząd Główny na posiedzeniu w Sulejowie podjął uchwałę 
zobowiązującą Kierownictwo Związku  do działań zmierzających do powołania Federacji 
Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych. 

5) Stowarzyszenie Generałów Policji RP - Zebranie Stowarzyszenia w dniu 17.10.2008 
zobowiązało Kierownictwo Stowarzyszenia do integracji środowiska emerytów i rencistów 
służb mundurowych. 

6) NSZZPol. - decyzja o charakterze współpracy w ramach organizacji emerytów i rencistów 
służb mundurowych zostanie podjęta przez Zjazd sprawozdawczo-wyborczy, którego termin 
został zaplanowany na listopad 2008 

7) ZZBŻZ - do końca listopada 2008 r. zostanie przedstawione stanowisko związku w 
sprawie charakteru współpracy w ramach Federacji Służb Mundurowych. 

w trakcie przeprowadzonej dyskusji wypracowano stanowisko, zgodnie z którym w skład 
Komitetu Organizacyjnego "Federacji" wejdą przedstawiciele związków i stowarzyszeń 
emerytów i rencistów, natomiast związki zawodowe żołnierzy i funkcjonariuszy po uzyskaniu 
statutu prawnego przez "Federacje". 

Zadeklarowano "otwartą" formułę federacji - możliwość przystępowania innych organizacji 
zrzeszających emerytów i rencistów "mundurowych". 

Uzgodniono aby do końca bieżącego roku organizacje wymienione w punktach 1 - 5, 
tworzące Komitet Organizacyjny Federacji, złożyły - w formie pisemnej - decyzje swych 
organizacji o przystąpieniu do "Federacji Stowarzyszeń i Związków Służb Mundurowych". 

Na wniosek gen. Adama Rębacza na przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego powołano 
Sekretarza Generalnego ZBŻZ i OR WP płk Jana Kacprzaka, którego zobowiązano do: 
1) organizowania prac Komitetu Organizacyjnego Federacji, 
2) zorganizowania Kongresu Założycielskiego Federacji. 
3) przygotowania wszystkich niezbędnych dokumentów do rejestracji "Federacji". Prezesi i 
przewodniczący stowarzyszeń i związków - organizacji, które wejdą w skład Komitetu 
Organizacyjnego zobowiązali się wytypować swych przedstawicieli (co najmniej po 3) do 
składu Komitetu w terminie do 1 listopada 2008r (uwzględniając udział prawników w tym 
zespole). 

Komitet Organizacyjny rozpocznie swą działalność w dniu 5 listopada br w siedzibie ZG 
ZBŻZ i OR WP w Warszawie. Zaproponowano aby harmonogram prac Komitetu 
Organizacyjnego przewidywał odbycie Kongresu Założycielskiego Federacji w I kwartale 
2009 roku (optymalna propozycja - luty). W styczniu 2009 roku zaplanowano spotkanie 
przewodniczących i prezesów związków i stowarzyszeń tworzących 

Komitet Organizacyjny w celu omówienia propozycji przebiegu Kongresu Założycielskiego i 
zaakceptowania projektów dokumentów niezbędnych do powołania Federacji. 



Po ustaleniu procedur organizacyjnych gen. Adam Rębacz przedstawił zebranym "projekt 
roboczy" Statutu Federacji i poprosił o uwzględnienie jego uwag przy opracowywaniu 
własnych stanowisk i propozycji. 

W dyskusji nad projektem statutu zabierali głos wszyscy przewodniczący i prezesi organizacji 
biorący udział w posiedzeniu. 

N a zakończenie posiedzenia gen. Adam Rębacz stwierdził, że zostają spełnione wszystkie 
warunki prawne dotyczące sposobu powoływania i rejestracji takiego podmiotu społecznego, 
jakim ma być "Federacja Stowarzyszeń i Związków Służb Mundurowych Rzeczypospolitej 
Polski". 

Jan Kacprzak Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
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