SPRAWOZDANIE
z uczestnictwa przedstawiciela FSRiWSZRP w Roboczym Spotkaniu Przejściowym
(IBM2) CIOR
w Sofii (Bułgaria).

CZĘŚĆ OGÓLNA:

I.

1.

Temat: Robocze Spotkanie Przejściowe (IBM2) CIOR

2.

Charakter: Obrady plenarne.
3.

Miejsce i nazwa instytucji przyjmującej: Ministerstwo Obrony Republiki Bułgarii oraz
bułgarska Prezydencja Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Rezerwy (CIOR).

4.

Okres pobytu: 23-25 kwietnia 2015 r.

5.

Nazwa instytucji uczestniczącej: delegacja FSRiWSZRP.
6.

Nazwa instytucji koordynującej: Departament Wychowania i Promocji Obronności
MON.

7.

Skład delegacji polskiej:
1)

płk rez. Wojciech WNUK – członek Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń
Rezerwistów i Weteranów SZ RP – szef delegacji polskiej;

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA:

II.

Miejscem obrad była sala konferencyjna hotelu SZIBKA w Sofii/Bułgaria.
Zgodnie z decyzją Prezydencji Bułgarskiej CIOR, plan obrad Roboczego Spotkania
Przejściowego (IBM2) CIOR przedstawiał się następująco:


Powitanie przez Prezydenta CIOR, LtCol (R) Dimitar POPOV honorowych gości
IBM2;



Oficjalne otwarcie obrad IBM2 CIOR;



Zapoznanie z planowanymi miejscami kongresów letnich oraz przejęciem
przyszłych prezydencji CIOR;



Wystąpienie szefa delegacji czeskiej, Maj (R) Arnost LIBEZNY nt. gotowości
strony czeskiej do przejęcia Prezydencji CIOR w latach 2016-2018 od Bułgarii;



Wystąpienie szefa delegacji polskiej, płk rez. Wojciech WNUK nt. stanu
przygotowań do przejęcia Prezydencji CIOR przez stronę polską w latach 20182020 od Republiki Czeskiej;
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Kontynuacja dyskusji dotyczącej tzw. „Białej Księgi CIOR (CIOR White Paper)”
przyjętej przez Radę Główną CIOR podczas Zimowej Sesji Plenarnej (MWM) w
KG NATO w lutym br.;



Wysłuchanie raportów szefów komitetów i grup roboczych (WG) CIOR;



Prezentacja Sekretarza Generalnego CIOR, Col (R) Vilis TZOUROV, nt. stanu
przygotowań Bułgarii do przejętej od strony amerykańskiej organizacji Kongresu
Letniego CIOR/CIOMR/ w dniach 5-9 sierpnia 2015 roku w Sofii.

Obrady IBM2 CIOR w Sofii zaszczycili swoją obecnością zaproszeni honorowi
goście w osobach:
 Specjalny Doradca Prezydenta Republiki Bułgarii, Rear Admiral Georgii
FIDANOV;
 Specjalny Doradca Premiera Republiki Bułgarii, były minister obrony
Narodowej, MGen (R) Anju ANGELOV;
 Doradca Ministra Obrony Narodowej Republiki Bułgarii, Mr Mikolaj
WASILIEV oraz
 Przewodniczący Komitetu Narodowych Sił Rezerwowych (NRFC) NATO,
Commodore Kiril MIHAYLOV / Bułgaria.
Występując na forum CIOR, Specjalny Doradca Prezydenta Republiki Bułgarii
podziękował za zaproszenie oraz wskazał na zagrożenia i wyzwania jakie pojawiły się na
wschodzie Europy (konflikt ukraińsko-rosyjski) oraz w basenie Morza Śródziemnego
(radykalizacja islamskich grup terrorystycznych, uchodźcy z północnej Afryki) i na Bliskim
Wschodzie (eskalacja działalności Państwa Islamskiego, zwłaszcza w Syrii i Iraku).
W kontekście powyższego,

dla całej Europy i jej najważniejszych instytucji

międzynarodowych (UE, NATO) utrzymująca się niestabilna sytuacja międzynarodowa
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implikuje potrzebę przygotowania różnych scenariuszy i wariantów działań NATO i UE,
tak w sferze politycznej jak i wojskowej.
Dlatego też istnieje konieczność wspólnego działania w obronie podstawowych
wartości demokracji oraz wzmacniania instrumentów zapewniających bezpieczeństwo
(wysiłki

dyplomatyczne,

wspólne

ćwiczenia

doskonalące

siły

zbrojne,

pomoc

humanitarna, itp). Demokracja jako taka jest procesem i powinna być broniona każdego
dnia.
Na zakończenie wystąpienia, Rear Admiral Georgii FIDANOV życzył zebranym
owocnych obrad i przyjemnego pobytu w Sofii.
Natomiast Specjalny Doradca Premiera Republiki Bułgarii, były minister obrony
Narodowej, MGen (R) Anju ANGELOV mówił o roli rezerw osobowych w wypełnianiu
zadań obronnych w kontekście zmieniającej się sytuacji międzynarodowej w ostatnich
latach. Na przykładzie Sił Zbrojnych Republiki Bułgarii podkreślił, że jest ich o wiele za
mało a ich rola i postrzeganie w systemie obronności są dalece niewystarczające.
Zapowiedział, że w ciągu 2 lat system motywacyjny dla rezerwistów bułgarskich ulegnie
zmianie, jest konsensus sił politycznych w kontekście przygotowywanych zmian
prawnych w tym zakresie. Aktualnie w Bułgarii rozróżnia się dwa rodzaje rezerw
osobowych:


Rezerwa ochotnicza (kontrakt z jednostką wojskową na 5 lat z możliwością
przedłużenia na kolejne 5 lat);



Rezerwa Obowiązkowa (stanowią ją pozostali obywatele, zdolni do pełnienia
służby).

Wskazał, że po analizach i uzgodnieniach międzyresortowych, ustalono i
wskazano na potrzebę utworzenia nowego rodzaju rezerw osobowych w ramach Sił
Zbrojnych – Rezerwy Terytorialnej (na wzór Gwardii Narodowej w USA) do
wykorzystania w sytuacjach kryzysowych, w czasie klęsk żywiołowych, potrzeby niesienia
pomocy humanitarnej, itp.
Kolejne, z zainteresowaniem oczekiwane przez V/P CIOR wystąpienie miał
Przewodniczący NRFC NATO, Commodore Kiril MIHAYLOV / Bułgaria.
Na początku oficjalnie poinformował, że Kongres Letni NRFC odbędzie się
w ostatnim tygodniu lipca 2015 roku w Waszyngtonie/USA. Nigdy w dotychczasowym
istnieniu obu organizacji (CIOR i NRFC) nie było przypadku aby nie były one razem w
tym samym miejscu na wspólnym kongresie. W ten sposób kolejny wyjątek w działalności
obu tych organizacji został poczyniony za sprawą Bułgarii i zapewne pod naciskiem USA.
Nie byli w stanie zorganizować, do czego się zobowiązali 2 lata temu, Kongresu Letniego
CIOR/CIOMR/NRFC w 2015 roku na kilkaset osób, ratując niejako honor, zorganizują
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małe przedsięwzięcie na 60-70 osób w postaci wspomnianego Kongresu Letniego NRFC
NATO.
W ten sposób czyniąc wyjątek zignorowane zostały postanowienia kluczowych
dokumentów sygnowanych przez Komitet Wojskowy (MC) NATO, istotnych z punktu
widzenia funkcjonowania CIOR i NRFC oraz ich stosunków z NATO, czyli:


MC 441/2 – Polityka NATO w kwestii rezerw osobowych;



MC 248/2 – Stosunki i relacje pomiędzy NATO i CIOR;



MC 392/1 – Dyrektywa Komitetu Wojskowego (MC) dla Komitetu NRFC.



MoU 2003 – Porozumienie o współpracy pomiędzy CIOR i NRFC
z Maastricht / Holandia.

W dalszej części swojego wystąpienia, Przewodniczący NRFC NATO mocno
podkreślał, że oddzielny kongres letni nie pogorszy stosunków na linii CIOR – NRFC, a
on sam będzie ściśle współpracował z Prezydentem CIOR.
Natomiast mówiąc o przyjętej wizji funkcjonowania NRFC wskazał na swoisty plan,
przygotowany i aktualizowany cyklicznie „Kierunki Działania NRFC (tzw. NRFC Way
Ahead). Plan ten zakłada ścisłą współpracę z Międzynarodowym Sztabem Wojskowym
(IMS) NATO, Sojuszniczym Dowództwem Transformacji (ACT) w Norfolk oraz
Sojuszniczym Dowództwem Operacyjnym (ACO) w Mons oraz wskazuje na trzy
priorytetowe kierunki aktywności:
 Rekrutacja (pozyskiwanie) rezerw osobowych;
 Wymiana informacji, doświadczeń i pomysłów bazując na dokumencie MC
392/1, zaktualizowanym w 2012r.;
 Udział żołnierzy rezerwy w kursach i ćwiczeniach NATO (Szkoła NATO
w Oberammergau, NDC Rzym, ćwiczenia organizowane przez ACT Norfolk).
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Na propozycję (zapytanie) strony polskiej dotyczące powołania Oficerów
Łącznikowych (LO) aby zapewnić żywy kontakt i mieć aktualną wiedzę na temat co się
dzieje w NRFC i CIOR, Przewodniczący NRFC NATO odpowiedział, że nie ma takiej
potrzeby, gdyż on sam na spotkaniu z nami (oficerami CIOR) i Prezydent CIOR na
spotkaniu z oficerami NRFC zapewniać będą jak najlepszą współpracę i utrzymanie
żywego kontaktu. Na kolejne zapytanie strony polskiej dlaczego NRFC zdecydowało się
doprowadzić do rozłamu w dotychczasowych, wspólnych przedsięwzięciach z CIOR
i samodzielnie udać się na Kongres
NRFC do Waszyngtonu, Commodore
Kiril MIHAYLOV odpowiedział, że taka
była decyzja, podjęta na kwietniowym
Spotkaniu Oficerów Sztabowych (SOM)
NRFC w Budapeszcie. Zapewnił, że to
tylko wyjątek jednorazowy i sytuacja w
przyszłości więcej się nie powtórzy.
Zasadniczą

część

obrad

IBM2

CIOR otworzył Prezydent LtCol (R)
Dimitar

POPOV,

który

powitał

przybyłych przedstawicieli z poszczególnych państw, a tych, którzy po raz pierwszy
uczestniczyli w obradach poprosił o autoprezentację.
Szczególnie serdecznie powitał byłych prezydentów CIOR: Lt Cdr Giuseppe
Filippo IMBALZANO (Włochy, 2002-2004) oraz Captain (N) Jon Erling TENVIK
(Norwegia, 2010-2012), którzy tym razem pełnili obowiązki V/P CIOR i szefów
narodowych delegacji
W obradach IBM2 w Sofii uczestniczyło 38 osób z 20 państw. Następnie głos
zabrał Sekretarz Generalny CIOR, Col (R) Vilis TZOUROV, który zapoznał z
planowanymi miejscami przyszłych kongresów letnich CIOR/CIOMR oraz planem
przyszłych prezydencji CIOR:
Kongresy Letnie CIOR/CIOMR:
 2015 – Bułgaria / Sofia – 5-9 sierpnia;
 2016 – Hiszpania / Madryt (TBC);
 2017 – Rumunia / Bukareszt (TBD & TBC);
 2018 – Szwecja / Sztokholm (TBC);
Prezydencje CIOR:
 2014-2016 – Bułgaria;
 2016-2018 – Republika Czeska;
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 2018-2020 – Polska;
 2020-2022 – Niemcy.
W kolejnym punkcie przyjętego porządku obrad IBM2 Prezydent CIOR otworzył
dyskusję dotyczącą tzw. „Białej Księgi CIOR (CIOR White Paper)” przyjętej przez Radę
Główną CIOR podczas Zimowej Sesji Plenarnej (MWM) w KG NATO w lutym br.
Po ożywionej dyskusji zdecydowano o powołaniu w celu implementacji i dalszego
rozwijania zadań wynikających z ww. księgi Strategicznej Grupy Zadaniowej (Strategic
Task Group) CIOR jako narzędzia wspierającego Prezydencję CIOR poprzez ustalanie
celów CIOR w horyzoncie krótko i długoterminowym.
W opracowanym i przyjętym planie działania (Action Plan) określono zadanie
generalne (opracowanie księgi zasad i procedur CIOR) oraz wyszczególniono 4 obszary
zadaniowe związane z rozwinięciem strategicznych założeń ujętych w Białej Księdze
CIOR:
1.

Rozpoznanie i analiza problematyki dotyczącej procedur przygotowania
i organizacji kongresów letnich CIOR (odpowiedzialni V/P CIOR z Wielkiej

Brytanii i Danii);
2. Analiza bieżącej sytuacji w państwach członkowskich CIOR oraz ich kontrybucji
3.

na rzecz CIOR (odpowiedzialni V/P CIOR z Szwajcarii i Belgii);
Opisanie z poziomu strategicznego unacześnionej wersji CIOR poprzez
ponowne zdefiniowanie roli CIOR w przyszłości (odpowiedzialni V/P CIOR

4.

z Holandii, Bułgarii i Niemiec);
Opisanie wzorcowego modelu funkcjonowania Prezydencji CIOR obecnie
i w przyszłości (odpowiedzialni V/P CIOR z Francja, Republika Czeska,
Polska).

Kontynuując obrady, głos zabrał szef delegacji czeskiej, VP CIOR, Maj (R) Arnost
LIBEZNY nt. gotowości strony czeskiej do przejęcia Prezydencji CIOR w latach 20162018 od Bułgarii. W swojej prezentacji przedstawił uszczegółowioną wizję przyszłej
Prezydencji CIOR. Wskazał też na problemy w swojej dotychczasowej pracy
ukierunkowanej na przygotowanie się do przejęcia Prezydencji CIOR oraz podkreślił
poprawę bezpośrednich relacji z czeskim MON, które już nie odmawia kierowanej przez
niego organizacji rezerwistów czeskich do reprezentowania ich na forum CIOR.
Problemem dla strony czeskiej wciąż pozostaje brak bezpośredniego wsparcia
finansowego ze strony MON, jedynie otrzymują wsparcie z tej strony w zakresie
logistycznym.
Przypomniał też, że na budżet reprezentacji czeskich rezerwistów na forum CIOR
składają się jedynie składki członków, wsparcie od potencjalnych sponsorów oraz datki
od osób prywatnych.
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Na zakończenie wystąpienia szef delegacji czeskiej podziękował obecnej
Prezydencji CIOR oraz Radzie Głównej CIOR za okazywane wsparcie i zaufanie,
jednocześnie zapewniając o gotowości strony czeskiej do przejęcia Prezydencji
w planowanym terminie.
Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, swoje krótkie wystąpienie miał płk rez.
WNUK, który poinformował o rozpoczętych przygotowaniach

do procesu przejęcia

Prezydencji CIOR w 2018r. Podkreślił, że niektóre poczynania nabierają tempa,
zainicjowano współpracę Federacji ze Sztabem Generalnym WP (przygotowujący się do
przejęcia Przewodnictwa w NRFC NATO), powołano Grupę Roboczą na szczeblu MON),
co pozwala stwierdzić, że jesteśmy świadomi powagi i rangi przedsięwzięcia oraz, że
znajdujemy się na właściwej drodze, która powinna prowadzić do

bezkolizyjnego

i terminowego przejęcia przez stronę polską Prezydencji CIOR na lata 2018-2020 od
strony czeskiej.
Sytuacja finansowa CIOR była kolejnym punktem porządku obrad. Skarbnik CIOR,
Lt (R) Plamen LAZAROV powiedział, że dotychczas 12 państw nie zapłaciło składki
członkowskiej. Są państwa zalegające z wpłatą rocznej składki od 2-3 lat. Prezydencja
bułgarska CIOR wysłała w tej sprawie drogą e-mailową ponaglenia do uregulowania
zaległości. Strona polska składkę roczną opłaciła w terminie.
W drugim dniu obrad IBM2 CIOR szefowie poszczególnych komitetów i Grup
Roboczych (WG) złożyli Radzie Głównej (General Council) CIOR raporty ze swojej
działalności:


SYMPOSIUM WG;



SEMINAR WG;



MILCOMP;



CLA;



CIMIC;



PfP &O;



DEFSEC;



LEGAL;



YRO.

Dyrektor CIOR Sympozjum (SWG), Col (R) Dimitar MINCHEV /Bułgaria w swoim
raporcie poinformował o stanie przygotowań programu Sympozjum w ramach Kongresu
Letniego CIOR/CIOMR w Sofii. Główny temat sympozjum to „Wzmocnienie kolektywnej
obrony państw Sojuszu”, stosownie do postanowień szczytu NATO w Walii w 2014r.
Sympozjum zaplanowano na dzień 6 sierpnia 2015r. i będzie wzorem lat ubiegłych
składać się z wstępu, 3 paneli dyskusyjnych i podsumowania. W sympozjum
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uczestniczyć będą obok CIOR również przedstawiciele CIOMR, bułgarskiego MON,
jednostek i uczelni wojskowych, przedstawiciele biznesu, pracodawców oraz parlamentu i
organizacji pozarządowych (NGO).
Szef Komitetu Zawodów Sportowo-Obronnych (MILCOMP) CIOR Capt. (R) Yves
WESSEMAEL / Belgia powiedział, że zawody MILCOMP, towarzyszące Kongresowi
Letniemu CIOR/CIOMR zostaną - zgodnie z propozycją bułgarską - rozegrane w m.
SHUMEN (350 km od Sofii) w dniach 2-9 sierpnia 2015r.
W samej Sofii, jak powiedział wcześniej Sekretarz Generalny CIOR, nie ma
obiektów umożliwiających rozegranie tych zawodów na miejscu, gdyż obiekty gdzie były
rozgrywane

podobne

zawody

podczas

poprzedniego

Kongresu

Letniego

CIOR/CIOMR/NRFC w Sofii w 2009 roku zostały sprzedane i nie są już własnością
wojska.

Koszty uczestnictwa w MILCOMP nie zostały podane z uwagi na brak

pełnych ustaleń w tym względzie. Szef Komitetu MILCOMP prosił Prezydencję CIOR o
jak najszybsze dokonanie ostatecznych ustalenia tak aby można było udać się na
rekonesans przez sędziów technicznych (Technical Jury).
W ramach tegorocznych zawodów MILCOMP towarzyszących Kongresowi
Letniemu CIOR/CIOMR rozegrane zostaną poniższe konkurencje:
 strzelanie z pistoletu 25m;
 strzelanie z karabinka 200m (3 pozycje);
 nie będzie lądowego toru przeszkód !!!!;
 sztafeta pływacka zamiast pływania użytkowego bez umundurowania;
 marsz na orientację.
Natomiast brak ustaleń dotyczących jednej z konkurencji organizowanej przy
udziale przedstawicieli Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Rezerwy (CIOMR), tzw.
Training-Combat-Casualty-Competition (TCCC).
Szefowie delegacji (V/P) CIOR zgodnie z planem zostaną przetransportowani
transportem lotniczym do miejsca rozgrywania zawodów MILCOMP w Shumen w celu ich
wizytacji.
Szef delegacji polskiej zapytał Prezydenta CIOR o możliwość uczestnictwa V/P
CIOR w jednej z konkurencji MILCOMP, mianowicie w strzelaniu z pistoletu. Propozycja
została przyjęta i nie powinno być problemu z uczynieniem wyjazdu na wizytację
zawodów MILCOMP bardziej atrakcyjnym.
Szef Komitetu Akademii Językowej (CLA) CIOR, Captain (N) David EPSTEIN /
USA w swoim raporcie podkreślił, że gospodarzem tegorocznej Akademii Językowej CLA
CIOR jest Bukareszt / Rumunia w dniach 10-21 sierpnia 2015r. Wskazał na problemy
powstałe niedawno wokół realizacji tego przedsięwzięcia przez stronę rumuńską. Chodzi
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o spór wśród organizacji skupiających rezerwistów rumuńskich o prawo reprezentowania
na zewnątrz. Ponadto podkreślił, że koszty 350Euro/osoba to zbyt wysokie koszty i mogą
nie zapewnić dużej frekwencji na zajęciach Akademii Językowej.
Captain (N) David EPSTEIN zdecydował (za aprobatą Rady Głównej CIOR)
wystosować list do władz rumuńskiego ROA z prośbą o pilne stanowisko w kwestii
podtrzymania organizacji CLA w Bukareszcie z podkreśleniem możliwości rezygnacji
z tego przedsięwzięcia przez Komitet CLA CIOR i znalezieniem innego kandydata, choć
czasu pozostało niewiele.
Natomiast szef delegacji rumuńskiej, LtCol Cornelia PROTEASA podkreśliła nadal
gotowość do organizacji tej akademii, niezależnie od istniejącego sporu wewnętrznego.
Gospodarzem CLA CIOR w 2016 roku będzie najprawdopodobniej Chorwacja.
Szef Komitetu CIMIC CIOR, LtCol (R) Peter CARROLL / Wielka Brytania w swoim
raporcie poinformował, że doroczne, przed Kongresem Letnim CIOR/CIOMR w Sofii
ćwiczenia CIMEX`2015 będą miały miejsce w dniach 2-5 sierpnia 2015r.
Udział w ćwiczeniach weźmie około 50 uczestników a temat został określony jako
„Przeciwna prewencja/Zapobieganie pod prąd (Upstream Prevention)”
Szef Komitetu Bezpieczeństwa i Obrony (DEFSEC), 1Lt (R) David FORSMAN
/Szwecja przedstawił w swoim raporcie postęp prac w zakresie realizacji procesu
monitorowania sił rezerwowych (Reserve Force Monitor). Powiedział, że projekt ten
będzie zakończony do Kongresu Letniego CIOR/CIOMR 2015 roku w Sofii.
Szef Komitetu Partnerstwa dla Pokoju (PfP&O) CIOR, Lt (R) Jean Marc SEIGNEZ
/Francja w swoim raporcie poinformował, że Komitet nawiązał współpracę z
przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji skupiających rezerwistów z Nowej Zelandii i
Korei

Południowej,

następnym

państwem

będzie Australia.

Państwa

te

będą

potencjalnymi kandydatami do przystąpienia do PfP&O CIOR.
Poinformował ponadto, że tegoroczne seminarium PfP&O CIOR odbędzie się
w dniach 23-27 września 2015r. w Sztokholmie / Szwecja w oparciu o kompleks
koszarowy w Karlberg.
Koszty uczestnictwa w warsztatach to 395Euro/osoba. Spodziewany jest przyjazd
około 40 uczestników. Kandydatem do organizacji warsztatów PfP&O CIOR w 2016 roku
jest Łotwa.
Szef Komitetu Prawnego CIOR, LtCol Klaus ZULYS /Niemcy w swoim raporcie
podkreślił, że Komitet przygotuje na Kongres Letni CIOR/CIOMR w Sofii finalne poprawki
do Konstytucji CIOR do poddania pod głosowanie i przyjęcie ich przez Radę Główną
CIOR.
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W końcowej części obrad IBM2 CIOR, ponownie głos zabrał Sekretarz Generalny
CIOR, Col (R) Vilis TZOUROV, który poinformował o stanie przygotowań strony
bułgarskiej do Kongresu Letniego CIOR/CIOMR w Sofii w dniach 5-9 sierpnia 2015 roku.

Przybliżył

on

niektóre

poczynione

dotychczas

ustalenia (jeszcze wstępne i niepełne ze względu na krótki
czas

i

niejako

alarmowe

załatwianie

wielu

spraw

spowodowane nagłym wycofaniem się USA z organizacji
kongresu CIOR/CIOMR) dotyczące kongresu letniego.
Planowane Centrum Konferencyjne Kongresu Letniego
oraz zakwaterowanie uczestników (CIOR/CIOMR/DAL)
planowane jest w oparciu o kompleks Kempinski Hotel MARINELA w Sofii (20 minut
jazdy

od

lotniska).

Strona

bułgarska

jest

w

trakcie

negocjowania

kosztów

zakwaterowania.
Planowane koszty konferencyjne:
 CIOR/CIOMR – nie więcej jak 600 Euro/osoba;
 DAL – nie więcej niż 300 Euro/osoba;
 YROW – (TBD);


MILCOMP – (TBD);

 YROW – (TBD).
Koszty konferencyjne przy wpłacie do 15 czerwca 2015r. będą niższe, natomiast
wpłata po 15 czerwca 2015r. będą wyższe.
Terminarz

zasadniczych

przedsięwzięć

związanych

z Kongresem

Letnim

CIOR/CIOMR przedstawia się następująco:
 2-5 sierpnia – ćwiczenia CIMIC pk. CIMEX;
 2-9 sierpnia – zawody MILCOMP;
 3-9 sierpnia – warsztaty Młodych Oficerów Rezerwy (YROW);
 5-9 sierpnia – Kongres Letni CIOR/CIOMR:
- 4 sierpnia – przyjazd uczestników kongresu/ President’s Dinner;
- 5 sierpnia – ceremonia otwarcia kongresu/ przyjęcie powitalne;
- 6 sierpnia – sympozjum CIOR/ sesje naukowe CIOMR;
- 7 sierpnia – TCCC – medical;
- 8 sierpnia – ceremonia wręczenia nagród zwycięzcom MILCOMP/
ceremonia zamknięcia kongresu/ Gala Dinner;
- 9 sierpnia – odjazd uczestników kongresu.
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Na zakończenie obrad IBM2 w Sofii, Prezydent CIOR, LtCol (R) Dimitar POPOV
dokonał ich podsumowania, dziękując uczestnikom za przybycie i aktywny udział
w pracach i dyskusji.

WNIOSKI:
1. Przygotować odpowiedź (informację strony polskiej) w języku angielskim na e-mail
Prezydenta CIOR, LtCol (R) Dimitara POPOVA w kontekście powołania Strategicznej
Grupy Zadaniowej (Strategic Task Group) CIOR. Opracowane stanowisko polskie
w powyższej sprawie i bieżące aktualizacje przesyłać na adres: asg.nld@gmail.com;
2. Rozpocząć wyszukiwanie i tworzenie „Bazy Potencjalnych Kandydatów” do objęcia
funkcji w ramach polskiej Prezydencji CIOR pod kątem ich późniejszego
przeszkolenia, zapoznania z oficjalnymi dokumentami CIOR (Konstytucja, SOP, MoU,
dokumenty MC NATO itp.);
3. Przystąpić

do opracowywania

w ramach

Grupy Roboczej

MON projektów

dokumentów związanych z przejęciem Prezydencji CIOR do zatwierdzenia (aprobaty)
przez Ministra Obrony Narodowej:




Koncepcja przejęcia Prezydencji CIOR 2018-2020;
Harmonogram realizacji zadań do czasu przejęcia Prezydencji CIOR;
Decyzja MON w sprawie przygotowania i organizacji przez stronę polską
Prezydencji CIOR i Przewodnictwa w Komitecie Narodowych Sił
Rezerwowych (NRFC) NATO w latach 2018-2020 (opracowanie wspólne
ze Sztabem Generalnym WP) .

4. Zapewnić finansowanie i udział polskiej delegacji w pozostałych, najważniejszych
w 2015 roku, planowych przedsięwzięciach Prezydencji CIOR:
 Kongres Letni CIOR/CIOMR – Sofia/Bułgaria – 5-9 sierpnia 2015r.;
 Autumn IBM3 CIOR – Sofia/Bułgaria – listopad 2015r.
5.

Utrzymywać stałą współpracę Kierownictwa Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów
i Weteranów Sił Zbrojnych RP (FSRiWSZRP) – reprezentacją środowisk żołnierzy
rezerwy

w

Międzysojuszniczej

Konfederacji

Oficerów

Rezerwy

(CIOR)

i Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Rezerwy Służb Medycznych (CIOMR) ze
Sztabem Generalnym WP (reprezentantem Sił Zbrojnych RP w Komitecie NRFC
NATO), w perspektywie przejęcia przez Polskę dwuletniej Prezydencji CIOR w latach
2018-2020.
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III. OCENA WNIOSKÓW I WYTYCZNE WDROŻENIOWE
1) z przedstawionymi wnioskami zgadzam się i będą one przedmiotem realizacji
przez statutowe organy Federacji;
2) przesłać kopie sprawozdania do służbowego wykorzystania na adres:
a) Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
b) Szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 SG WP,
c) Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON,
d) Dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej MON.

PREZES FEDERACJI

gen. bryg. (r) Ryszard ŻUCHOWSKI

Wykonano w 6 egz:
Egz. nr 1 – a/a;
Egz. nr 2 - Podsekretarz Stanu w MON
Egz. nr 3 – Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych;
Egz. nr 4 – Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 SG WP;
Egz. nr 5 – Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON;
Egz. nr 6 – Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej MON;

