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BIULETYN INFORMACYJNY NR 

Warunki do prowadzenia działalności organizacyjnej nadal pozostają trudne.

Do odwołania pozostają zawieszone 
członków kierownictwa Stowarzyszenia w siedzibie Zarządu Głównego

Członkowie kierownictwa 
prowadzone są drogą elektroniczną.

Od czasu ostatniego Biuletynu Informacyjnego

1. W dniach 6 – 9 września 2022 r. w Kielcach, odb
Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Wśród setek wystawców nie 
zabrakło i tym razem
i obsługiwane przez 
z niewielką pomocą 
Targi, to wspaniała okazja nie tylko do kontaktów biznesowych, ale do 
spotkań oraz wymiany poglądów i opinii na tematy 
działalności Stowarzyszenia i otaczającego nas „świata zewnętrznego”. To 
możliwość prezentowania Sto
sponsorów, czas odnawiania i umacniania przyjaźni oraz zawierania 
kontaktów z członkami innych organizacji pozarządowych.

2. W dniach 21-23 września br. w Bydgoszczy
Plenarne ZG w składzie po
wysłuchaniu skarbnika Kol. Krzysztofa Adamczyka i przewodniczącego 
Głównej Komisji Rewizyjnej Kol. Tadeusza Leszczyńskiego, przyjął 
Sprawozdanie Finansowe za 2021 rok i zatwierdził Preliminarz Budżetowy 
na rok 2023. Powołano również Komitet 
wym zadaniem będzie przygotowanie kolejnego Zjazdu Stowarzyszenia 
planowanego na jesień 2023 roku.
Na posiedzeniu m.in. 
bieżące. Prezesi i 
Zarząd Główny z 
pochwalić się swoimi osiągnięciami. 
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Warunki do prowadzenia działalności organizacyjnej nadal pozostają trudne.

ozostają zawieszone regularne cotygodniow
Stowarzyszenia w siedzibie Zarządu Głównego

Członkowie kierownictwa stowarzyszenia pracują zdalnie a konsultacje 
prowadzone są drogą elektroniczną. 

Od czasu ostatniego Biuletynu Informacyjnego: 

9 września 2022 r. w Kielcach, odbył się jubileuszowy 
Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Wśród setek wystawców nie 
zabrakło i tym razem Stowarzyszenia. Nasze stoisk

przez Kolegów z kieleckiego i radomskiego 
z niewielką pomocą Warszawy odwiedziło liczne grono zwiedzają
Targi, to wspaniała okazja nie tylko do kontaktów biznesowych, ale do 
spotkań oraz wymiany poglądów i opinii na tematy Nam 
działalności Stowarzyszenia i otaczającego nas „świata zewnętrznego”. To 
możliwość prezentowania Stowarzyszenia jego zadań i celów, pozyskiwania 
sponsorów, czas odnawiania i umacniania przyjaźni oraz zawierania 
kontaktów z członkami innych organizacji pozarządowych.

23 września br. w Bydgoszczy odbyło się 
w składzie poszerzonym o prezesów kół. Zarząd Główny, po 

wysłuchaniu skarbnika Kol. Krzysztofa Adamczyka i przewodniczącego 
Głównej Komisji Rewizyjnej Kol. Tadeusza Leszczyńskiego, przyjął 
Sprawozdanie Finansowe za 2021 rok i zatwierdził Preliminarz Budżetowy 

23. Powołano również Komitet Organizacyjny, którego
wym zadaniem będzie przygotowanie kolejnego Zjazdu Stowarzyszenia 
planowanego na jesień 2023 roku. 

m.in. omówiono inne istotne dla Stowarzyszenia sprawy 
Prezesi i przedstawiciele kół terenowych mieli okazję zapoznać 

Zarząd Główny z problemami, które w terenie utrudniają im pracę
się swoimi osiągnięciami. Posiedzenie było również okazją do 
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Warunki do prowadzenia działalności organizacyjnej nadal pozostają trudne. 

cotygodniowe spotkania 
Stowarzyszenia w siedzibie Zarządu Głównego SKMP ONZ. 

stowarzyszenia pracują zdalnie a konsultacje 

się jubileuszowy XXX 
Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Wśród setek wystawców nie 
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i radomskiego Koła SKMP ONZ 

wiedzających. 
Targi, to wspaniała okazja nie tylko do kontaktów biznesowych, ale do 

 bliskie, dotyczące 
działalności Stowarzyszenia i otaczającego nas „świata zewnętrznego”. To 
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odbyło się posiedzenie 

Zarząd Główny, po 
wysłuchaniu skarbnika Kol. Krzysztofa Adamczyka i przewodniczącego 
Głównej Komisji Rewizyjnej Kol. Tadeusza Leszczyńskiego, przyjął 
Sprawozdanie Finansowe za 2021 rok i zatwierdził Preliminarz Budżetowy 

Organizacyjny, którego podstawo-
wym zadaniem będzie przygotowanie kolejnego Zjazdu Stowarzyszenia 

omówiono inne istotne dla Stowarzyszenia sprawy 
nowych mieli okazję zapoznać 

w terenie utrudniają im pracę oraz 
Posiedzenie było również okazją do 



podziękowania najbardziej aktywnym członkom za ich ofiarną pracę 
społeczną dla Stowarzyszenia i środowiska kombatantów i weteranów. 

3. 24 października 2022 na warszawskich starych Powązkach pożegnaliśmy 
członka założyciela Stowarzyszenia, długoletniego sekretarza generalnego 
Zarządu Głównego SKMP ONZ, Kolegę płk w st. spocz. Władysława 
ZUZIAKA. W uroczystościach pogrzebowych z wojskową asystą honorową, 
Sztandarem SKMP ONZ i Pocztem sztandarowym, uczestniczyła pogrążona 
w smutku Rodzina oraz liczne grono znajomych i kolegów w tym wielu 
członkowie Stowarzyszenia z prezesem ZG Kol. Stanisławem Woźniakiem 
oraz prezesami wszystkich warszawskich kół na czele. 

4. 27 października 2022r. przy zbiegu ulic Witkacego i Żołnierzy Misji 
Pokojowych w Radomiu odbyła się uroczystość odsłonięcia obelisku 
pamiątkowego poświęconego Żołnierzom Wojska Polskiego uczestnikom 
misji i operacji wojskowych poza granicami państwa. W uroczystości 
uczestniczyła Asysta Honorowa żołnierzy 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego, 
przedstawiciele Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca 
Garnizony Radom, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kiel-
cach, WOT, Policji, IPA Region Radom, zaprzyjaźnionych szkół, władz 
miasta oraz liczne grono weteranów członków radomskiego Koła 
SKMPONZ. Zarząd Główny Stowarzyszenia reprezentowali: prezes Koła 
nr 9 w Kielcach Kol. Dariusz Stępień; prezes Koła nr 45 w Radomiu Kol. 
Edward Kowalewski oraz wiceprezes ZG Kol. Waldemar Wojtan. 

5. Tradycyjnie, jak co roku 1 listopada weterani członkowie Stowarzyszenia 
Kombatantów Misji Pokojowych ONZ zapalali światełka pamięci kolegom, 
którzy polegli lub zmarli podczas służby na misjach i operacjach pokojowych 
poza granicami państwa oraz kolegom, którzy odeszli na wieczną wartę. 
W tym roku akcję taką przeprowadzono prawie we wszystkich Kołach 
Stowarzyszenia. Weterani ponadto pomagali w sprzątaniu grobów oraz za 
zgodą rodzin pozostawiali na nagrobkach trwałe emblematy wskazujące, iż 
spoczywa tu Weteran Działań Poza Granicami Państwa. 

6. ZG na bieżąco udziela pomocy kołom w najróżniejszych sprawach, wspiera 
finansowo działalność statutową, wykonywane są legitymacje członkowskie, 
dyplomy (kilkadziesiąt), certyfikaty i wkładki do medali pamiątkowych, 
zgodnie z zapotrzebowaniem Kół na potrzeby zabezpieczenia realizowa-
nych przedsięwzięć. 

 
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

Prezesom i skarbnikom kół przypominamy o obowiązku przekazywania ZG, do 
20 grudnia, części składek członkowskich. Prosimy również, aby wszystkie koła w 
nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2023 poinformowały ZG o liczbie członków 
koła a do 20 stycznia 2023 r. przesłały na adres domowy skarbnika sprawozdania 
finansowe. 

W związku z niepełną obsadą prezydium, zapotrzebowania na medale, 
krawaty, oznaki organizacyjne i legitymacje proszę kierować do skarbnika ZG na 
adres adamczyk586@tlen.pl z minimum dwumiesięcznym wyprzedzeniem. 

Zgodnie z uchwałą ws. dofinansowania przedsięwzięć promocyjnych wnioski 
o dofinansowanie prosimy z wyprzedzeniem przesyłać do skarbnika ZG. 

Wnioski, propozycje, uwagi, zapytania oraz zapotrzebowania na dyplomy 
certyfikaty i inne materiały promocyjno reklamowe prosimy kierować na adres poczty 
elektronicznej skmponz@jmdi.pl. 



Zarząd Główny zamówił i otrzymał pierwsze egzemplarze nowego odznaczenia 
Krzyż „Za wybitne zasługi dla SKMP ONZ”. Opracowywany jest regulamin i w związku 
z tym prosimy koła o przedstawienie opinii na temat:, Kogo i za co powinniśmy 
wyróżniać tym najwyższym odznaczeniem Stowarzyszenia?. Planujemy na 
posiedzeniu Plenarnym Zarządu Głównego w marcu przyjąć regulamin oraz powołać 
Kapitułę a pierwsze odznaczenia wręczyć 29 maja 2023. 

Ze względu na problemy z wykonawcą oraz prawami autorskimi do odwołania 
wstrzymana jest dystrybucja odznaczenia „Gwiazda Weterana”. Koła które wpłaciły 
pieniądze na jego zakup otrzymają ich zwrot. 

 
II. INNE 
 
Zarządy Kół prosimy o przesyłanie z odpowiednim wyprzedzeniem wykazów 

członków Kół Stowarzyszenia, którzy w tym roku obchodzą okrągłe rocznice urodzin 
i zdaniem prezesów kół powinni otrzymać listy gratulacyjne lub medale pamiątkowe. 
Przypominamy również, iż Zarząd Główny na wniosek Koła nadaje firmom 
i instytucjom wspierającym weteranów Certyfikaty. 

 
 

                                                                              Wiceprezes ZG SKMP ONZ 
                      (-) Waldemar Wojtan 


