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ZASADNICZE ZAMIERZENIA
ZARZĄDU FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP NA 2020 r.
Działania ukierunkować na realizację następujących celów:
1. Wyłączenie z systemu prawa Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) w zakresie zmienionym ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. oraz organizowanie możliwego wsparcia prawnego, socjalnego oraz psychologicznego emerytom i
rencistom służb mundurowych objętych ustawą represyjną.
2. Obronę godności i honoru funkcjonariuszy, żołnierzy oraz ich rodzin.
3. Obronę słusznie nabytych praw przez funkcjonariuszy i żołnierzy.
4. Tworzenie warunków dla pozyskiwania środków celem organizowania wolontariatu i koleżeńskiej samopomocy dla osób chorych i niepełnosprawnych,
a także udzielanie pomocy osobom jej potrzebującym.
5. Poszukiwanie i upowszechniane nowych form działania, popularyzacja nowych rozwiązań na łamach prasy oraz portalach społecznościowych.
6. Propagowanie problematyki bezpieczeństwa w społeczeństwie.
7. Podejmowanie, w miarę posiadanych możliwości, inicjatyw obywatelskich zmierzających do poprawy warunków bytowych emerytów i rencistów
służb mundurowych.
Do zasadniczych kierunków działania należy:
1. Pomoc emerytom i rencistom w przygotowaniu odwołań od decyzji dyrektora Zakładu Emerytalno – Rentowego MSWiA
o ponownym ustaleniu wysokości oraz innych pism procesowych na etapie postępowania przed sądami.
2. Utrzymywanie i nawiązywanie współpracy ze środowiskami służb mundurowych w celu obrony praw nabytych przez funkcjonariuszy żołnierzy, a także
obronę czci i godności funkcjonariusza i żołnierza;
3. Pozyskiwanie sojuszników dla FSSM RP, pośród różnych instytucji państwowych, samorządowych oraz organizacji pozarządowych,
4. Wypracowywanie form działań zmierzających do ukazania oceny i roli Federacji w społeczeństwie. Upowszechnianie wiedzy o jej dorobku.
5. Poszukiwanie sojuszników wśród parlamentarzystów i działaczy samorządowych różnych opcji politycznych, organizowanie spotkań środowiskowych,
prezentowanie dokonań, roli i społecznej wartości FSSM.
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Dla wykonania zasadniczych celów i kierunków działania Zarząd Federacji zamierza zrealizować:
I. W ZAKRESIE PROBLEMATYKI ORGANIZACYJNEJ
Termin
Lp.
Treść zamierzenia
Odpowiedzialny
Uczestnicy
Miejsce
przewodniczący,
Przewodniczący
wiceprzewodniczący,
1 Posiedzenie Prezydium Zarządu Federacji
Według potrzeb
FSSM RP
sekretarz, skarbnik
zaproszeni goście
Przewodniczący
Czerwiec, wrzesień, członkowie Zarządu
2 Posiedzenie Zarządu Federacji
FSSM RP
grudzień
zaproszeni goście
Co najmniej
Posiedzenie komisji problemowych Zarządu
Przewodniczący
3
Członkowie komisji
2 razy w roku
Federacji
FSSM RP
Warszawa
Powołanie zespołu finansowego
4
Zarząd FSSM RP
Czerwiec 2020
Zarząd Federacji
5

6

7

8

9

Obchody świąt stowarzyszeń członkowskich.
Opracowanie ocen i wniosków wypływających
z informacji przekazywanych przez stowarzyszenia członkowskie.
Opracowanie propozycji do planu zasadniczych zamierzeń Zarządu Federacji i projektu
budżetu na 2021 r.
Opracowanie stanowisk w sprawie kierunków
działania FSSM RP.
Komisyjne roczne sprawdzenie stanu sprzętu
będącego na stanie i użytkowanego przez
FSSM RP

Prezesi stowarzyszeń członkowskich

Zgodnie z kalendarzem świąt.

Sekretarz FSSM
RP

Na bieżąco

Przewodniczący
FSSM RP
Skarbnik

do 20 października
2020 r.

Prezesi stowarzyszeń członkowskich

30 maja 2020 r.

Sekretarz
FSSM RP

do 15 grudnia
2020 r.

Uwagi

Adnotacje
o realizacji

Co najmniej raz w
miesiącu

członkowie Prezydium ZF

Komisje organizacyjna i finansowa

Propozycje ze stowarzyszeń
Na podstawie aktualnego statutu i
uchwały programowej.

Powołana
komisja
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II. W ZAKRESIE PROBLEMATYKI PRAWNEJ.
Lp

Treść zamierzenia

Odpowiedzialny

Termin
Miejsce

1

Powołanie zespołu monitorującego sprawy z
8a ustawy w NSA.

Zespół prawny

Do 30 .03.2020 r.

2

Obserwowanie wybranych rozpraw przeciwko
ZER w Sądach Okręgowych oraz informowanie o wydanych wyrokach.

Przewodniczący
FSSM RP

Na bieżąco

3

Monitorowanie „projektów” aktów prawnych
przygotowywanych w resortach: obrony
narodowej, spraw wewnętrznych, sprawiedliwości, polityki społecznej i rodziny dotyczących pragmatyki służbowej, spraw socjalnych
i rozwiązań organizacyjnych

Zespół prawny
Zarządy Stowarzyszeń

Na bieżąco

4

Prowadzenie analiz prawnych dotyczących
walki ze skutkami i ustawy represyjnej

Zespół prawny

Na bieżąco

5

Współpraca z Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz Helsińską Fundacją Praw Człowieka w zakresie wsparcia poszkodowanych w
procesach sądowych.

Zespół prawny

W miarę potrzeb

Opracowywanie niezbędnych korekt wzorów
odwołań zamieszczonych na stronie internetowej FSSM,

Zespół prawny

W miarę potrzeb

6

7

Udzielanie pomocy emerytom i rencistom
mundurowym w przygotowywaniu pism procesowych.

Zespół prawny

Uczestnicy

Uwagi

Adnotacje
o realizacji

Wyznaczone osoby

Na bieżąco.
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III. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI I MEDIALNEJ

1

Współpraca z wybranymi tytułami prasowymi oraz
portalami internetowymi.

Zespół medialny

Na bieżąco

Prowadzenie aktywnej działalności informacyjnej w
2 różnych środowiskach oraz na internetowych portalach społecznościowych.

Zespół medialny

Na bieżąco

Bieżące reagowanie na różnorodne napastliwe sta3 nowiska, komentarze, czy publicystykę związaną z
funkcjonowaniem FSSM RP.

Zespół medialny

Wypracowanie i wdrożenie form i metod skuteczne4 go dotarcia z przekazem medialnym do współobywateli.

Zespół medialny

Na bieżąco

Bieżące dokumentowanie negatywnych skutków
ustawy represyjnej, prowadzenie tzw.”BIAŁEJ
5 KSIĘGI’, publiczne przekazywanie informacji o tragicznych konsekwencjach autorom ustawy (parlamentarzystom głosującym za jej przyjęciem)

Zespół medialny

Na bieżąco

Na bieżąco.

IV. W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY I WSPÓŁDZIAŁANIA Z INSTYTUCJAMI PAŃSTWOWYMI I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI:
1.

Udział w konferencjach merytorycznych organizowanych przez RPO, uczelnie oraz organizacje pozarządowe.

Przewodniczący
FSSM RP

Zgodnie z zaproszeniami lub ogłosze- Wyznaczone osoby
niami

2.

Współdziałanie z innymi organizacjami pozarządowymi w organizowaniu akcji informacyjnych i protestacyjnych

Przewodniczący
FSSM RP

Zgodnie z zaproszeniami lub ogłosze- Wyznaczone osoby
niami

3.

Aktywna praca w ramach Obywatelskiego
Parlamentu Seniorów

Przewodniczący
FSSM RP

Zgodnie z harmono- Członkowie
OPS,
gramem OPS
członkowie DOPS
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V. W ZAKRESIE PROBLEMATYKI FINANSOWEJ
1
2

3

4
5
6

7

8
9
10

11

13

Opracowanie Regulaminu wykorzystania środków OPP.
Sporządzanie wniosków na realizację zadań
publicznych, przedkładanie ich do właściwych
organów.
Przygotowanie projektu uchwały o podjęciu
działalności gospodarczej

Zespół finansowy

Czerwiec 2020

Zespół finansowy

na bieżąco

Zespół finansowy

Czerwiec 2020

Sporządzenie sprawozdania finansowego za
2019 r.
Zatwierdzenie
sprawozdania
finansowego
przez Zarząd Federacji
Przesłanie sprawozdania finansowego za 2019
r. do właściwego urzędu skarbowego.
Umieszczenie sprawozdania merytorycznego
OPP i sprawozdania finansowego w internetowej bazie sprawozdań prowadzonej przez NIW
CWSO
Złożenie deklaracji PIT-4R oraz PIT-8AR do
urzędu skarbowego

Skarbnik
Księgowa

Do 10 marca
2020 r
Do 20 marca
2020 r.
do 10 dnia od
zatwierdzenia

Złożenie deklaracji CIT-8 wraz z załącznikami
CIT-8/O i CIT D do urzędu skarbowego
Wydanie deklaracji PIT dla pracowników i przesłanie ich do urzędów skarbowych
Złożenie w ZUS miesięcznych deklaracji oraz
opłacenie składek
Opłacenie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu umów o pracę i umów cywilno-prawnych
Sporządzenie kwartalnych analiz wykonania
budżetu.

Skarbnik
Skarbnik

Skarbnik

Księgowa
Księgowa
Księgowa

Księgowa
Skarbnik
Księgowa
Skarbnik
Księgowa

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji
Rewizyjnej.

do 15 lipca
2020 r.
do 31 stycznia
2020 r.
do 29 marca
2020 r.
do 28 lutego
2020 r.
po dniu 15 na- ,
stępnego miesiąca za miesiąc
poprzedni
do dnia 20 następnego miesiąca.
trzeci wtorek po
zakończeniu
kwartału
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