SPRAWOZDANIE
z uczestnictwa przedstawicieli FSRiWSZRP w Zimowej
Sesji Plenarnej (MWM) CIOR/CIOMR
w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli (Belgia).

I.

CZĘŚĆ OGÓLNA:
1. Temat:

Zimowe Sesja Plenarna (MWM) CIOR/CIOMR

2. Charakter: Obrady plenarne.
3. Miejsce i nazwa instytucji przyjmującej: Kwatera Główna NATO w Brukseli (Belgia),
Prezydencja CIOR z Bułgarii.
4. Okres pobytu: 19-21 lutego 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;
2) kmdr rez. Marek KROTOWICZ – członek Komitetu Zawodów SportowoObronnych (MILCOMP) CIOR;
3) kmdr por. rez. lek. med. Andrzej GALUBIŃSKI – wiceprzewodniczący
Międzysojuszniczej

Konfederacji

Oficerów

Rezerwy

Służb

Medycznych

(CIOMR) i jednocześnie szef delegacji polskiej CIOMR.
II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA:
Miejscem obrad była sala konferencyjna BROSIO Audytorium w Kwaterze Głównej
NATO w Brukseli (Belgia). Zgodnie z decyzją Prezydencji Bułgarskiej CIOR, plan obrad
Zimowej Sesji Plenarnej (MWM) CIOR przedstawiał się następująco:
wystąpienie na wspólnym spotkaniu CIOR i CIOMR gościa honorowego, zastępcy
Sekretarza Generalnego NATO, ambasadora Alexander WERSHBOW;
otwarcie obrad CIOR oraz powitanie uczestników MWM przez Prezydenta CIOR,
LtCol (R) Dimitar POPOV;
dyskusja i zaakceptowanie przez VP CIOR (szefów narodowych delegacji):
a) protokołu z Kongresu Letniego CIOR 2014 (CIOR Summer Congress)
w Fulda (Niemcy) oraz raportu ze Spotkania Rady Głównej CIOR (IBM1)
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w Sofii (Bułgaria);
b) raportu ze stanu finansów CIOR;
wysłuchanie raportów:
a) stałego przedstawiciela CIOR przy Komitecie Wojskowym (MC) NATO, Capt.
(N) Jacques de DECKER (Belgia);
b) oficera łącznikowego (LO) CIOR przy IMS KG NATO, Col Milan SKLENAR
(Republika Czeska);
c) oficera łącznikowego (LO) CIOR przy ACT Norfolk (USA), LtCol Roy
THORVALDSEN (Norwegia);
zapoznanie z problematyką przyszłych prezydencji CIOR i miejscem kongresów
letnich;
wysłuchanie raportów szefów komitetów i grup roboczych (WG) CIOR;
prezentacja 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. naszej gotowości
do przejęcia Prezydencji CIOR w latach 2018-2020 od Republiki Czeskiej.
prezentacja szefa delegacji amerykańskiej, Rear Adm. Paul KAYYE nt. stanu
przygotowań strony amerykańskiej do Kongresu Letniego CIOR/CIOMR/NRFC
w USA w dniach 27-30 lipca 2015 roku w Waszyngtonie.
Obrady rozpoczęły się od wspólnej sesji generalnej CIOR i CIOMR. Prezydenci
CIOR, LtCol (R) Dimitar POPOV (Bułgaria) oraz CIOMR, MajGen Robert KASULKE
(USA), powitali przybyłych: Przewodniczącego Komitetu Narodowych Sił Rezerwowych
(NRFC), Commodore

Kiril MIHAYLOV (Bułgaria), Narodowych Przedstawicieli

Wojskowych (MilRep) oraz szefów narodowych delegacji Komitetu Narodowych Sił
Rezerwowych (NRFC).
Gościem specjalnym tego dnia był Zastępca Sekretarza Generalnego NATO,
ambasador Alexander WERSHBOW.
Ambasador WERSHBOW dziękując za zaproszenie, w swoim krótkim wystąpieniu
wskazał na najważniejsze zadania realizowane obecnie przez Sojusz, zwłaszcza
w kontekście skomplikowanej sytuacji na Ukrainie oraz nie najlepszych relacji na linii
Rosja-NATO.
Podkreślił, że NATO, niezależnie od dalszego rozwoju sytuacji na linii NATO-Rosja
oraz Rosja-Ukraina, nadal będzie się skupiało na dalszym doskonaleniu procesu
szkolenia, przygotowania i gotowości do działań żołnierzy Sojuszu. W dalszej części
wystąpienia odniósł się do potrzeby intensyfikacji działań w kierunku wzmocnienia
wschodniej

flanki

NATO

(głównie

państw

bałtyckich

w

tym

Polski)

poprzez

rozmieszczenie ograniczonych kontyngentów wojsk i sprzętu będącego w dyspozycji
Sjuszu.
Kolejny już raz potwierdził, że Kierownictwo NATO nadal będzie wspierać CIOR
i CIOMR w ich wysiłkach na rzecz integracji międzynarodowej społeczności rezerwistów
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i budowaniu

proobronnych

postaw

oraz

pozytywnych

relacji

na

styku

armia-

społeczeństwo.
Zasadniczą część obrad Rady Głównej (General Council) CIOR otworzył Prezydent
LtCol (R) Dimitar POPOV, który powitał przybyłych przedstawicieli z poszczególnych
państw, a tych, którzy po raz pierwszy uczestniczyli w obradach Rady Głównej (General
Council) CIOR, poprosił o autoprezentację.
Szczególnie serdecznie powitał byłych prezydentów CIOR:
 MajGen Evan HULTMAN (USA, 1992-1994);
 Lt Cdr Giuseppe Filippo IMBALZANO (Włochy, 2002-2004);
 Captain (N) Jon Erling TENVIK (Norwegia, 2010-2012)
 Cmdr (R) Richard ROLL (Francja, 2012-2014 ).
W obradach Rady Głównej CIOR w Brukseli uczestniczyło 56 osób z 25 państw.
Wśród nieobecnych były m.in. takie państwa jak: Chorwacja, Estonia, Gruzja, Litwa,
Macedonia, Mołdawia, Słowacja, Słowenia i Węgry.
Pierwszym

punktem

zaakceptowanego

porządku

obrad

było

przyjęcie

i zatwierdzenie protokołu z Kongresu Letniego CIOR/CIOMR/NRFC 2014 (CIOR Summer
Congress) w Fulda (Niemcy) oraz raportu ze Spotkania Rady Głównej CIOR (Autumn
IBM1) w Sofii (Bułgaria). Przewodniczący delegacji narodowych (VP CIOR) jednogłośnie
zaakceptowali zaprezentowane przez Sekretarza Generalnego CIOR protokół i raport.
Następnie, po wystąpieniu LtCol (R) Alain LAYRAC (głównego skarbnika
poprzedniej, francuskiej Prezydencji CIOR) i jego następcy, Lt (R) Plamena LAZAROVA
z bułgarskiej Prezydencji CIOR oraz krótkiej dyskusji VP CIOR przyjęli raport o stanie
finansów CIOR na dzień 30 września 2014r., zbilansowany in plus po stronie wydatków
i przychodów.
Realizując kolejny punkt porządku obrad, stały przedstawiciel CIOR przy
Komitecie Wojskowym (MC) NATO, Capt. (N) Jacques de DECKER (Belgia)
poinformował, że istnieją bardzo dobre relacje pomiędzy CIOR i NATO oraz jego
agendami (IMS). Możemy liczyć na pełne zrozumienie dla potrzeb organizacji
rezerwistów jaką jest CIOR. Sama obecność na naszych obradach Zastępcy Sekretarza
Generalnego NATO, ambasadora Alexander WERSHBOW jest tylko podkreśleniem
dobrze układającej się współpracy.
Po zakończeniu całodziennej sesji plenarnej, w drodze powrotnej z HQ NATO do
hotelu, uczestnicy MWM CIOR mieli okazję zwiedzić belgijskie Muzeum Wojny
i zapoznać się z jego historią oraz zobaczyć unikatowe eksponaty.
Następnego dnia, kontynuując obrady, swoje raporty złożyli oficerowie łącznikowi (LO)
z IMS NATO, Col Milan SKLENAR (Republika Czeska) i z ACT Norfolk, LCol. (R) Roy
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THORVALDSEN

(Norwegia).

Col

SKLENAR

po

raz

ostatni

reprezentował

Międzynarodowy Sztab Wojskowy (IMS) NATO jako oficer łącznikowy (LO) przy CIOR,
zastąpił go Col Vladimir VYKLICKY (Republika Czeska).
Col SKLENAR kończąc swoją misję podziękował za owocną współpracę
z władzami CIOR i życzył dalszych sukcesów samej CIOR, jak również swojemu
następcy.

Natomiast Col VYKLICKY przybliżył zadania obecnie realizowane przez

Międzynarodowy Sztab Wojskowy (IMS), zwłaszcza w kontekście radykalnie zmienionej
sytuacji

na

arenie

międzynarodowej

oraz

konieczności

przygotowania

różnych

scenariuszy i wariantów działań NATO, tak w sferze politycznej jak i wojskowej.
W zakresie spraw dotyczących rezerw osobowych, podkreślił, że w mocy
pozostają niedawno znowelizowane przez Komitet Wojskowy (MC) dokumenty, istotne
z punktu widzenia funkcjonowania CIOR i jej stosunków z NATO:
 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.
Z kolei LtCol (R) Roy THORVALDSEN w swoim raporcie wskazał na kluczowe
zadania realizowane przez ACT Norfolk w bieżącym roku (zdecydowane zwiększenie
ilości ćwiczeń z wojskami na żywo, koordynowanie procesu transformacji struktur NATO,
wdrażanie wniosków z doświadczeń w misjach i operacjach wojskowych Sojuszu).
Najważniejsze przedsięwzięcia ACT 2015 roku to:
- 24-26.03 (Waszyngton, USA) – Seminarium nt. transformacji NATO. Będzie ono
kluczowe dla szczytu NATO w Warszawie w 2016r.;
- III`2015 – Trident Jewel – Wielka Brytania;
- IV/V`2015 – Trident Jaguar – Wielka Brytania/Norwegia;
- VII`2015 – Resolute Support – Bydgoszcz/Polska;
- CFI Conference – JFTC – Bydgoszcz/Polska;
- X/XI`2015 – Trident Juncture – (Hiszpania, Belgia, Kanada, Portugalia,
Norwegia).
Ponadto powiedział, że w ramach ACT funkcjonuje Wielonarodowa Sieć
Rezerwistów ACT NATO (NMRN), która obecnie skupia 12 państw. Zadaniem na 2015
rok jest rozmieszczenie po 1-2 rezerwistów ze wszystkich 12 państw według wymogów
i potrzeb NATO, udział w ćwiczeniach i treningach organizowanych przez ACT oraz
pozyskanie kolejnych państw NATO lub partnerskich do tego programu.
W dalszej części swojego wystąpienia podkreślił dobrze układającą się współpracę
CIOR z ACT (wizyta Prezydenta CIOR, LtCol (R) Dimitar POPOV w grudniu 2014 roku
w Norfolk i rozmowy z Zastępcą Dowódcy ACT, Gen. Mirco ZULIANI i Szefem Sztabu
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ACT, Gen. Phil Jones) w kwestii rozszerzenia możliwości udziału rezerwistów
w ćwiczeniach i treningach organizowanych przez ACT.
LtCol (R) Roy THORVALDSEN po raz ostatni reprezentował ACT jako oficer
łącznikowy (LO) przy CIOR i tym samym kończy swoją misję. Brak na razie informacji co
do jego następcy na tym stanowisku.
Warto dodać, że portal poświęcony działalności rezerwistów w ramach CIOR
funkcjonuje dzięki uprzejmości ACT Norfolk (USA) na ich serwerze (www.act.nato.int/ciorhome).
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 skupił się na przedstawieniu wizji Prezydencji Czeskiej CIOR,
której mottem będzie: „Profesjonalne doskonalenie poprzez lepsze wykształcenie”.
W tym celu zakładają promowanie, wzmocnienie współpracy na linii CIORKomitety NATO i CIOR-UE oraz doskonalenie wszystkich dostępnych dla CIOR
programów edukacyjnych.
Problemem dla strony czeskiej jest brak wsparcia finansowego ze strony MON,
jedynie otrzymują wsparcie z tej strony pod względem logistycznym. Co więcej, obecne
kierownictwo czeskiego MON zgodziło się na przejęcie Przewodnictwa w Komitecie
NRFC NATO na lata 2016-2018, a dotychczasowej reprezentacji czeskich rezerwistów do
CIOR odmawia akceptacji do dalszego ich reprezentowania, chociaż taką akceptację
uzyskali od MON już w grudniu 2007 roku, co było podstawą do przyjęcia ich do CIOR
podczas Kongresu Letniego CIOR/CIOMR/NRFC w Sofii/Bułgaria w 2009 roku.
Należy nadmienić, że budżet czeskiej reprezentacji rezerwistów na forum CIOR
stanowią jedynie składki członków, wsparcie od potencjalnych sponsorów oraz datki od
osób prywatnych.
Po

ożywionej

dyskusji,

Prezydent

CIOR

zarządził

głosowanie,

szefowie

narodowych delegacji (VP CIOR) większością głosów zdecydowali o ostatecznym
zatwierdzeniu kandydatury strony czeskiej do przejęcia prezydencji CIOR na lata 20162018.
Następnie, zgodnie z agendą MWM CIOR w Brukseli, szef delegacji polskiej został
wywołany przez Prezydenta CIOR, LtCol (R) Dimitara POPOVA w celu poinformowania
o statusie naszej kandydatury (zgłoszonej oficjalnym pismem w imieniu MON Prezydencji
Francuskiej o zgodzie na przejęcie Prezydencji w latach 2018-2020).
W swoim wystąpieniu płk rez. WNUK poinformował, że status nie uległ dotychczas
zmianie, przygotowujemy się do tego procesu i poczynione zostały niektóre kroki (Grupa
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Robocza na szczeblu MON), które pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość i nie
powinno być przeszkód, które uniemożliwiłyby Polsce przejąć Prezydencji CIOR w
zaplanowanym terminie.
W dalszej części obrad, głos zabrał szef delegacji amerykańskiej CIOR, Rear Adm.
(R) Paul KAYYE, który poinformował o stanie przygotowań strony amerykańskiej do
Kongresu Letniego CIOR/CIOMR/NRFC w USA w dniach 27-30 lipca 2015 roku
w Waszyngtonie.
Przybliżył on niektóre poczynione dotychczas ustalenia związane z kongresem
letnim:


Zakwaterowanie - MARRIOTT WARDMAN HOTEL
Cena podstawowa: $228 ($199+14.5%tax) za pokój/noc, 1-4 osoby w pokoju.
Śniadanie nie jest wliczone w cenę.



Koszty konferencyjne:
- CIOR/CIOMR/DAL - $890
- YROW - $600
- NRFC -$550
- MILCOMP - $1100.

Powyższe koszty przy wpłacie do 15 maja 2015r., po 15 maja 2015 r. koszty będą o $100
wyższe.
Ożywiona dyskusja dotyczyła zgłoszonego przez stronę amerykańską braku
możliwości rozegrania zawodów sportowo-obronnych MILCOMP, towarzyszących
Kongresowi Letniemu CIOR/CIOMR/NRFC w pobliżu Waszyngtonu. Z informacji
Amerykanów wynikało, że planują takie zawody w stanie Vermont przy granicy z Kanadą
a koszty przy braku subwencji ze strony USA są zdecydowanie za duże. Szef
amerykańskiej CIOR poinformował, że na koniec lutego było zaplanowane posiedzenie
Rady ROA, które zdecyduje w kontakcie z Pentagonem, czy Kongres Letni
CIOR/CIOMR/NRFC wraz z zawodami MILCOMP nie zostanie przeniesiony jako opcja
do stanu Vermont (Burlington). Z uwagi na upływający czas, szefowie narodowych
delegacji naciskali stronę amerykańską aby jak najprędzej poznać miejsce i ostateczne
koszty uczestnictwa dla celów planowania.
Przy tym punkcie obrad, głos zabrał szef delegacji polskiej, który podkreślił, że
niektóre państwa uczestniczące w pracach CIOR, w tym nawet państwa NATO, dla
odbycia podróży do USA potrzebują wizy. Jako, że nie będzie to podróż turystyczna, szef
delegacji polskiej uzyskał zapewnienie od VP CIOR USA, że otrzymamy specjalne
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zaproszenie, ułatwiające otrzymanie wizy. Stanowisko Polski wsparli przedstawiciele
Turcji, Rumunii i Bułgarii.
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/NRFC:
2015 – USA – Waszyngton, Burlington (Vermont) – (TBC);
2016 – Szwecja – Sztokholm -(TBC);
Prezydencje CIOR:
2014-2016 – Bułgaria;
2016-2018 – Republika Czeska – (TBC);
2018-2020 – Polska.
W ramach dalszej części obrad poszczególne komitety i Grupy Robocze (WG)
CIOR złożyły raporty ze swojej działalności w kolejności:
 SEMINAR WG;
 MILCOMP;
 CLA;
 CIMIC;
 PfP &O;
 SYMPOSIUM WG;
 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/NRFC

w

Waszyngtonie.

Główny

temat

sympozjum

to

„Wzmocnienie kolektywnej obrony państw Sojuszu”, stosownie do postanowień szczytu
NATO w Walii w 2014r. Wstępnie zaplanowano Sympozjum na dzień 28 lipca 2015r.
W sympozjum uczestniczyć będą obok CIOR również przedstawiciele CIOMR i NRFC.
Ostateczny kształt sympozjum będzie zaprezentowany podczas roboczego spotkania
CIOR (IBM 2) w Sofii w dniach 23-25 kwietnia br.
Szef Komitetu Zawodów Sportowo-Obronnych (MILCOMP) CIOR Capt. (R) Yves
WESSEMAEL /Belgia powiedział, że zawody MILCOMP, towarzyszące Kongresowi
Letniemu CIOR/CIOMR/NRFC będą prawdopodobnie w miejscowości Quantico/USA.
Koszt uczestnictwa przedstawiony w Brukseli przez stronę amerykańską to $1100. Do
udziału w zawodach zgłosiło się 24 drużyn. Szef Komitetu MILCOMP ponowił prośbę do
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VP USA o jak najszybszą decyzję co do ostatecznego miejsca i kosztów udziału
w zawodach.
W obradach Komitetu MILCOMP brał udział przedstawiciel Polski kmdr rez. Marek
KROTOWICZ.
Szef Komitetu Akademii Językowej (CLA) CIOR, Captain (N) David EPSTEIN /
USA w swoim raporcie podkreślił, że od 2012 roku Kanada, USA i Wielka Brytania
ograniczyły swoje wsparcie w kontekście prowadzenia zajęć w ramach Akademii
Językowej CIOR.
W pracach Komitetu CLA aktywnie uczestniczy przedstawiciel Polski kmdr rez.
Zygfryd NACZK.
Gospodarzem tegorocznej Akademii Językowej CLA będzie Bukareszt/Rumunia
w dniach 10-21 sierpnia 2015r. Natomiast do roli gospodarza CLA w 2016 roku
pretenduje

Chorwacja.

Obecny na

obradach

MWM CIOR,

kmdr

rez.

Marek

KROTOWICZ, faktycznie członek Komitetu MILCOMP, potwierdził organizację kursu
języka angielskiego w 2015 roku dla rezerwistów w Gdynii/Polska. Termin zostanie
ustalony w kontaktach z dyrektorem CLA CIOR, a przedsięwzięcie to jest już ujęte w
planach Prezydencji CIOR na 2015r.
Szef Komitetu CIMIC CIOR, LtCol (R) Peter CARROLL /Wielka Brytania w swoim
raporcie poinformował, że doroczne, przed Kongresem Letnim CIOR/CIOMR/NRFC
w Waszyngtonie/USA ćwiczenia CIMEX`2015 będą miały miejsce w dniach 23-27 lipca
2015r.
Komitet Współpracy Cywilno-Wojskowej (CIMIC) CIOR w swojej pracy skupia się
na określaniu priorytetów dalszej działalności oraz wspieraniu przez rezerwistów,
specjalistów CIMIC, procesu opracowywania doktryn, struktur oraz realizacji procesu
szkolenia. Ze strony polskiej członkiem tego komitetu pozostaje płk rez. Jerzy GÓRSKI.
Szef Komitetu Partnerstwa dla Pokoju (PfP&O) CIOR, Lt (R) Jean Marc SEIGNEZ
/Francja w swoim raporcie podsumował dokonania Komitetu w 2014 roku. Podkreślił, że
Komitet jest w stałym kontakcie z
skupiających

rezerwistów

z

państw,

przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji
będących

potencjalnym

kandydatami

do

przystąpienia do PfP&O CIOR (Australia, Nowa Zelandia i Korea Południowa, które już
uczestniczą w pracach NRFC NATO ze statusem obserwatora).
Tegoroczne seminarium PfP&O CIOR odbędzie się w dniach 23-27 września
2015r. w Sztokholmie/Szwecja.
Pełniący obowiązki Szefa Komitetu Bezpieczeństwa i Obrony (DEFSEC), 1Lt (R)
David FORSMAN /Szwecja przedstawił w raporcie aktualne zadania oraz postęp prac
w zakresie realizacji procesu monitorowania sił rezerwowych (Reserve Force Monitor)
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oraz przybliżył nowy projekt nad którym pracuje komitet, tj. proces zarządania i
kierowania na linii ACT – Europa, w tym również w zakresie rezerw osobowych.
Szef Komitetu Prawnego CIOR, LtCol Klaus ZULYS /Niemcy w swoim raporcie
podkreślił, że jego komitet skupia się na przygotowaniu finalnych poprawek do Konstytucji
CIOR oraz wspieraniu pod względem prawnym innych komitetów (CIMIC, MILCOMP,
PfP&O i YROC).
Szef

Komitetu

Młodych

Oficerów

Rezerwy

(YROC),

1Lt

Sebastian

HOFFMEISTER /Niemcy w swoim raporcie skupił się na zadaniach realizowanych przez
Komitet YRO. Poinformował ponadto, że gospodarzem najbliższego Seminarium YRO
będzie Praga/Republika Czeska w dniach 15-18 kwietnia 2015r.
Na zakończenie obrad, podczas wspólnej sesji CIOR/CIOMR, Prezydenci CIOR,
LtCol (R) Dimitar POPOV (Bułgaria) oraz CIOMR, MajGen Robert KASULKE (USA)
dokonali podsumowania obrad w KG NATO oraz podziękowali uczestnikom za przybycie
i aktywny udział w pracach tych organizacji.
WNIOSKI:
1. Przygotować informację dla VP CIOR USA, Rear Adm. (R) Paul KAYYE (prosił
o adresy i dane kontaktowe ambasady RP w Waszyngtonie oraz MON w Warszawie),
stosownie do zapytania strony polskiej w kwestii otrzymania oficjalnego zaproszenia
i ułatwienia kontaktów z placówkami dyplomatycznymi USA w Polsce w kontekście
wiz i przesłać na e-mail: drkayye@mac.com
2. Opracować i posiadać w dyspozycji Federacji 20 minutową prezentację w języku
angielskim w gotowości do ewentualnego przedstawienia na forum CIOR,
uwzględniającą historię powstania, główne zadania i strukturę Federacji, liczbę
rezerwistów, wysokość składek członkowskich w Euro, sposób finansowania, zakres
współpracy z MON, zagraniczne kontakty bilateralne oraz stan Narodowych Sił
Rezerwowych i funkcjonowanie programu wsparcia pracodawców zatrudniających
żołnierzy rezerwy, a także skalę zaangażowania żołnierzy rezerwy w misjach
i operacjach NATO, UE i ONZ.
3. Zgłosić kandydaturę ppłk rez. Ryszard CHUDY jako polskiego przedstawiciela do
prac w Komitecie Partnerstwa dla Pokoju (PfP&O) CIOR;
4. Dążyć do zapewnienia finansowania i udziału polskiej delegacji w najważniejszych
w 2015 roku, planowych przedsięwzięciach Prezydencji CIOR:
 Spring IBM2 CIOR – Sofia/Bułgaria – 23-25 kwietnia 2015r.;
 Kongres Letni CIOR/CIOMR/NRFC – Waszyngton/USA – 27-30 lipca 2015r.;
 Autumn IBM3 CIOR – Sofia/Bułgaria – listopad 2015r..
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5. Zacieśniać

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, szczególnie w kontekście przejęcia przez Polskę dwuletniej Prezydencji CIOR
w latach 2018-2020 (poszukiwanie potencjalnych kandydatów do objęcia funkcji w
ramach Prezydencji, szkolenie, zapoznawanie z oficjalnymi dokumentami CIOR oraz
opracowanie harmonogramu przygotowań do realizacji tego zadania).

