Bydgoszcz, 27 sierpnia 2012 r.
Prezes Koła nr ….....

Szanowny Panie Prezesie
Zgodnie z obowiązującymi dotychczas ustaleniami oraz nowymi wytycznymi uprzejmie
przypominam:
1. Wpłacenie drugiej raty składki członkowskiej do ZW powinno nastąpić
w nieprzekraczalnym terminie do 25 września danego roku.
2. Wnioski o mianowanie na kolejne stopnie wojskowe sporządzać zgodnie z
dotychczasowymi Ustaleniami Prezesa Związku na nowym wzorze (w załączeniu do
pisma) uwzględniając przypis nr 5 wniosku, którego treść jest następująca:
W przypadku wniosku o mianowanie sporządzonego wobec osoby niepodlegającej
obowiązkowi służby wojskowej , w wieku do 60 lat, dodatkowo podać informację dotyczącą
kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej. Jednocześnie, w przypadku osób
niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej, organ wnioskujący zobligowany jest do
jednoznacznego stwierdzenia poparcia lub braku poparcia wniosku.
Przypis ten dotyczy żołnierzy w stanie spoczynku,którzy zostali zwolnieni ze względu na stan
zdrowia. Pierwsze dwa zdania uzasadnienia wniosku powinny przykładowo brzmieć:
„Mjr w st. spocz. ......................................został zwolniony z zawodowej służby wojskowej
w ........... roku. Posiada kategorię zdrowia ..................... (wpisać kategorie zdrowia, na
podstawie której żołnierz został zwolniony ze służby)”
Ponadto w miejsce dotychczasowej formuły końcowej uprzejmie proszę wpisać formułę:
„Mając na uwadze zasługi poniesione w działalności społecznej na rzecz obronności kraju przez
.................................. wniosek popieram”
Wniosek przesyła się do Zarządu Głównego ZŻWP bez pieczęci nagłówkowych i podpisów.
3. Informuję, że z dniem 30 maja 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony
Narodowej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ( w załączeniu do pisma) w sprawie zasad i trybu nadawania
medalu „Za zasługi dla obronności kraju”. Wnioski należy należy sporządzać uwzględniając:
a) wniosek może być wypełniony odręcznie, pismem drukowanym;
b) w uzasadnieniu wniosku musi znaleźć się informacja, że wnioskowana osoba jest
członkiem Związku bez przebiegu kariery w Związku, bez wymieniania zasług
w działalności związkowej, ani uzyskanych odznaczeń związkowych. Nie należy też
opisywać przebiegu służby wojskowej;
c) przy opisywaniu działalności proobronnej należy podać kilka istotnych, konkretnych
informacji : w jakiej miejscowości (rejonie) działa i co robi dla obronności kraju; w
jakich szkołach (nazwa i miejscowość) wygłasza prelekcje i dla kogo; jaka drużyną
harcerska się opiekuje; z jakimi organizacjami współpracuje; w jakich
miejscowościach organizuje opiekę nad miejscami pamięci narodowej itp.
d) we wnioskach na medale wyższego stopnia, podaje się zasługi poniesione od daty nadania
niższego medalu niższego stopnia do chwili obecnej;
e) wykonywanie pracy zarobkowej np. W komórkach obrony cywilnej zakładów
pracy, za którą otrzymuje się wynagrodzenie, nie jest zasługą proobronną:
f) wniosek podpisuje Prezes Koła, pieczęć nagłówkową umieszcza ZW ZŻWP.
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