
 
 

UCHWAŁA PROGRAMOWA 
III KONGRESU FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

lll Kongres Federacji Stowarzyszeń Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że 
działalność Federacji prowadzona była w warunkach nieprzyjaznych działań władz skierowanych 
przeciwko funkcjonariuszom i żołnierzom. Działania te nadal stanowią zagrożenie dla ich egzy-
stencji życiowej oraz uderzają w honor i godność służb mundurowych. 

Kongres wysoko ocenia wysiłek i zaangażowanie Zarządu Federacji oraz wszystkich sto-
warzyszeń wchodzących w jej skład, realizujących trudne zadania wynikające ze zmieniającej się  
sytuacji, mimo wyzwań i przeciwności pojawiających się w  mijającej kadencji. 

Kongres wyraża podziękowanie członkom Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawo-
dawczej za wysiłek włożony w przygotowanie projektu zmiany ustawy represyjnej i działania zwią-
zane ze złożeniem projektu w Sejmie. Słowa uznania i podziękowania nalezą się wszystkim Ko-
mitetom Protestacyjny za zaangażowanie w akcję zbierania podpisów pod projektem ustawy re-
presyjnej.  

W duchu poszanowania obowiązujących praw oświadczamy, że jesteśmy częścią  
społeczeństwa obywatelskiego i domagamy się zawarowanego w Konstytucji RP prawa do wy-
rażania opinii w sprawach istotnych dla państwa i społeczeństwa.  

Stanowczo przeciwstawiamy się krzywdzącym wobec nas decyzjom władz państwowych, 
stronniczym opiniom wielu polityków oraz podejmowanych wobec funkcjonariuszy i żołnierzy re-
strykcyjnych działań ograniczających możliwości funkcjonowania oraz działania wśród organiza-
cji pozarządowych. 

Nie godzimy się na narzucanie nam jednego, jedynie słusznego punktu widzenia, nie go-
dzimy się na podział byłych żołnierzy i funkcjonariuszy na lepszych i gorszych, na traktowanie 
nas jako ludzi gorszej kategorii, na sukcesywne pozbawianie nas przysługujących nam praw.  

Realizując działania statutowe oraz wnioski i postulaty zgłoszone w czasie dyskusji ple-
narnej, lll Kongres Federacji Stowarzyszeń Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej postanawia, 
że głównymi celami działania Federacji w nadchodzącej kadencji w latach 2018 - 2022 będą: 

1) zachowanie jedności działania stowarzyszeń zrzeszających emerytów i rencistów służb mun-
durowych; 

2) podejmowanie różnych działań w obronie słusznie nabytych praw przez funkcjonariuszy i żoł-
nierzy; 

3) organizowanie pomocy osobom dotkniętych skutkami ustaw represyjnych; 

4) konsolidowanie struktur Federacji poprzez włączanie się jej członków i sympatyków w nurt 
odejmowanych działań w obronie należnych nam praw, poszanowania naszej godności i ho-
noru oraz należnego miejsca w historii narodu polskiego; 



5) pozyskiwanie społecznej akceptacji dla polityki bezpieczeństwa i obrony państwa poprzez 
uczestnictwo ogniw Federacji w życiu społeczności i samorządów lokalnych, organizacji po-
zarządowych i innych partnerów społecznych; 

6) rozszerzanie obszarów działania struktur Federacji poprzez nawiązywanie kontaktów i współ-
pracy z innymi organizacjami pozarządowymi, udzielanie im pomocy i poparcia w realizacji 
ich celów; 

7) aktywny udział w zbliżających się wyborach samorządowych i parlamentarnych. 

III Kongres Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej zobo-
wiązuje wszystkich członków Federacji do realizacji następujących zadań: 
 
1) podejmowanie działań służących poprawie skuteczności i efektywnego funkcjonowania struk-

tur Federacji oraz aktywizowania do działalności społecznej szczególnie młodszych wiekiem 
członków stowarzyszeń; 

2) pozyskiwanie przychylności sojuszników dla działalności Federacji pośród różnych instytucji 
państwowych, samorządowych, organizacji pozarządowych, związków zawodowych, a także 
spośród innych podmiotów społecznych; 

3) współdziałanie z organami samorządu terytorialnego, włączanie  się w nurt działania lokal-
nych organizacji pozarządowych, wspieranie działań i inicjatyw służące społecznościom lo-
kalnym; 

4) nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi 
w zakresie ogólnopolskich i regionalnych inicjatyw społecznych i obywatelskich, 

5) monitorowanie warunków socjalnych i zdrowotnych emerytów mundurowych w celu wykorzy-
stania ich wyników do doskonalenia działalności socjalno – zdrowotnej, organizacja pomocy 
dobrosąsiedzkiej i koleżeńskiej; 

6) pozyskiwanie środków finansowych na pomoc dla osób dotkniętych skutkami ustaw represyj-
nych; 

7) prezentowanie problemów emerytów służb mundurowych na forach  międzynarodowych, 
uczestniczenie w międzynarodowych spotkaniach, sympozjach i konferencjach poświęco-
nych aktualnym problemom środowisk byłych żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy; 

8) wspieranie członków związków i stowarzyszeń służb mundurowych zrzeszonych w Federacji, 
którzy zamierzają kandydować w wyborach samorządowych i parlamentarnych, a także or-
ganizowanie akcji promujących kandydatów zasługujących na nasze zaufanie; 

9) aktywny udział w wyborach, delegowanie swych przedstawicieli do komisji wyborczych, ko-
misji monitorujących przebieg wyborów oraz na mężów zaufania. 

III Kongres Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP zobowiązuje nowo wybrane wła-
dze Federacji oraz władze wszystkich stowarzyszeń – członków Federacji do przedstawienia tre-
ści niniejszej uchwały w swych szeregach.  

Kongres zobowiązuje Zarząd Federacji do stałego uaktualniania zadań określonych w niniej-
szej uchwale, w zależności od potrzeb.        
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