Oświadczenie Prezydium Zarządu Głównego
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
W wyniku transformacji ustrojowej w naszym kraju powstało polskie demokratyczne państwo prawne. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej są: konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.
„Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej” z 1997 roku powstała w wyniku kompromisu między ugrupowaniami politycznymi reprezentowanymi w parlamencie, po konsultacjach z władzami kościelnymi i po ogólnonarodowym referendum. Odwołuje się ona do idei
liberalnych, socjaldemokratycznych, chrześcijańsko-demokratycznych oraz patriotyczno-narodowych. Gwarantuje poszanowanie
powszechnie uznawanych praw i wolności obywateli.
Dynamiczne zmiany po ostatnich wyborach parlamentarnych, zachodzące w naszym kraju w wielu dziedzinach, przykuwają uwagę
i są przedmiotem dyskusji toczącej się wśród polskiego społeczeństwa, w tym także członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Głoszonym racjom towarzyszą narastające konflikty, wychodzące coraz częściej poza siedziby instytucji państwowych i sale parlamentarnych debat. Wystąpienia publiczne polityków są okazją do prezentowania przez nich różnorodnych opinii i argumentów. Swoją
retoryką często wykraczają one poza dopuszczalne ramy kultury i przyzwoitości. Populistyczne hasła mają porwać społeczeństwo
do walki o wyeliminowanie z życia publicznego tych, którzy w przeszłości służyli celom i ideałom uznawanym obecnie co najmniej
za niesłuszne. Odnosi się wrażenie, że wysuwane argumenty połączone ze zniewagami są kierowane także pod adresem żołnierzy,
którzy najlepsze lata swojego życia poświęcili służbie Ojczyźnie, doświadczyli okrucieństwa wojny i wojennej tułaczki, podnosili kraj
ze zniszczeń wojennych oraz budowali zręby polskiej państwowości w warunkach narzuconych z zewnątrz. Tworzyli kształt Wojska
Polskiego i pracowali na rzecz społeczeństwa. Nie sprzyja to budowie wspólnoty narodowej, o co często apeluje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – zwierzchnik sił zbrojnych, lecz prowadzi do kolejnych podziałów społeczeństwa. Godzi w dobrze pojęty interes
naszego państwa i życie publiczne jego obywateli.
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego zarówno w swoim statucie, jak i w uchwałach programowych kolejnych zjazdów delegatów
zawsze przestrzegał zasady utrzymywania silnej więzi wojska z Narodem. Jego członkowie uważają nadal, że wojsko jest atrybutem
suwerenności państwa i ze swej natury powinno być propaństwowe oraz lojalne wobec Narodu, któremu wiernie i godnie powinno służyć.
W stosunku do swoich członków Związek nasz pełni przede wszystkim funkcję integracyjną. Skupiając w swych szeregach byłych
żołnierzy, daje im poczucie więzi i współuczestnictwa w działaniach na rzecz obrony ich ideałów oraz uprawnień zdobytych po trudach
służby, a także prawa do godnego życia. W codziennej działalności łączą nas ścisłe więzi z jednostkami i instytucjami wojskowymi
oraz lokalnymi władzami samorządowymi. Ma to podstawowe znaczenie dla integracji naszych związkowych środowisk z żołnierzami
czynnej służby wojskowej oraz ze społecznościami lokalnymi. Współpraca z wojskiem – to wspomaganie przez nie niektórych dziedzin
działalności związkowej, a zarazem podejmowanie działań przez jednostki organizacyjne Związku na rzecz umacniania obronności
i bezpieczeństwa państwa.
Członków naszego stowarzyszenia cieszy profesjonalizacja polskiej armii i jej modernizacja techniczna. Nie wszystko jednak nas
zadowala. Niepokój budzi zwłaszcza niezwykle skomplikowana organizacja systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej
Polskiej w czasie pokoju i ewentualnej wojny, stan szkolenia rezerw osobowych oraz niejasne koncepcje Obrony Terytorialnej. Istotną
rolę w procesie wprowadzania niezbędnych zmian powinien odgrywać ZŻWP, chociażby przez włączanie naszych przedstawicieli
mających odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie do prac koncepcyjnych związanych z doskonaleniem systemu obronnego państwa.
Wciąż aktualnym zadaniem statutowym jest obrona godności i honoru wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego, dbałość o ich dobre
imię, o poszanowanie żołnierskiego munduru. Dokładamy wszelkich starań, aby Związek był uznawany powszechnie za rzecznika
interesów i obrońcę praw żołnierzy zwalnianych z zawodowej służby wojskowej oraz ich rodzin. Działania naszej organizacji były,
są i będą ukierunkowane na przeciwdziałanie szkalowaniu żołnierskiej godności, nieposzanowaniu munduru i żołnierskiego honoru.
Dawaliśmy temu wielokrotnie wyraz w formie petycji kierowanych do władz czy stanowisk i licznych polemik publikowanych na łamach
prasy wojskowej i cywilnej oraz wypowiedzi naszych członków w środkach masowego przekazu. Ważnym elementem naszego działania
pozostaje obrona praw i interesów byłych i obecnych żołnierzy oraz ich rodzin, jak również podejmowanie działań na rzecz poprawy
warunków socjalnych, zdrowotnych i kulturalnych naszego środowiska.
Najważniejszym problemem, na którego rozwiązanie czekają liczne grupy emerytów i rencistów wojskowych, jest korzystna dla
nich zmiana dotychczasowego systemu waloryzacji i rewaloryzacji świadczeń oraz likwidacja emerytur tzw. starego portfela. Niestety,
podejmowane do tej pory działania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Przedstawiciele kierownictwa resortu obrony narodowej
oraz parlamentarzyści pozostawali głusi na nasze prośby, petycje i wnioski.
Zmiany, jakie niesie ze sobą nowa sytuacja polityczna w naszym kraju, będą miały wpływ na warunki życia każdego z nas, a także
na całokształt funkcjonowania naszej organizacji związkowej w podstawowych dziedzinach jej działalności. Niezbędne jest zatem
ożywienie współpracy naszych struktur na każdym poziomie ze stowarzyszeniami, z którymi zawarliśmy porozumienia.
Zdajemy sobie sprawę z faktu, że tworzenie prawa oraz jego nowelizacja jest domeną sejmu i senatu, przy poszanowaniu zasady
nadrzędności „Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. Związek nasz jest legalną organizacja pozarządową i ma prawo oraz obowiązek
działać zgodnie z odpowiednimi przepisami. Niezmienne pozostają cele statutowe naszego stowarzyszenia. Dlatego też działania
jednostek organizacyjnych Związku w obecnej sytuacji powinny być skupione na:
1. Organizowaniu spotkań środowiskowych z parlamentarzystami, w ramach których należy prezentować nasze racje dotyczące
zwłaszcza równego traktowania ofiary krwi i życia żołnierzy walczących na wszystkich frontach II wojny światowej i na terenie kraju,
poszanowania praw nabytych i zapewnienia opieki socjalno-zdrowotnej należnej kombatantom, emerytom i rencistom wojskowym,
umotywowanej merytorycznie oraz z zachowaniem statutowej zasady neutralności partyjnej i tolerancji światopoglądowej.
2. Pozyskiwaniu społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa przez aktywne uczestnictwo ogniw związkowych w życiu społeczności i samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych.
3. Zacieśnianiu współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej w celu pozyskiwania wsparcia finansowego i pozafinansowego oraz tworzenia odpowiednich warunków funkcjonowania jednostek organizacyjnych naszego Związku.
Komunikowanie się z władzami oraz prowadzenie merytorycznych negocjacji, niezależnie od naturalnych różnic w poglądach na
liczne kwestie życia państwowego i społecznego, będziemy traktować jako zasadę obowiązującą w rozwiązywaniu wielu trudnych
problemów naszego środowiska.
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