
 

 

St
ro

n
a1

 

„POWÓD ? , PRETEKST ?, OBAWY ?, URAŻONE AMBICJE ?, ZEMSTA ? , PRZEWRÓT„  

                                                                     część II 

Wszystkie sprawy organizacyjne i finansowe, za wyjątkiem uwag, że planowany budżet na 

rok 2017  (jak zwykle) jest ogólnikowy, nie nawiązuje w wielu miejscach do wykonania  za 

2016 r. itp. po wyjaśnieniach Skarbnika oraz Gl. Księgowej zostały załatwione a  budżet 

przyjęty . I to była przysłowiowa „cisza przed burzą”. Rozpoczęło się procedowanie 

dokumentu będącego roboczą wersją Statutu, przygotowanego w zasadniczej części  przez 

Zespól Statutowy na 2 posiedzeniach wyjazdowych : w Czchowie i w Busku Zdroju. Chciałem 

tylko przypomnieć, ze wcześniej stoczyłem kolejną walkę z kol. Prezesem Z.G. usiłując 

doprowadzić (nieskutecznie  wobec odmowy uchwalenia takiego dokumentu) 

do sformalizowania Uchwałą Z.G.  trybu prac zespołu i zasad konsultacji projektów  Statutu  

z organizacjami SE i RP. Po ponad roku potyczek zorganizowano wreszcie posiedzenie w 

Czchowie – pracowite !!! – na którym powstały zręby przyszłego Statutu.  Wiele instytucji 

ujednolicono na wszystkich szczeblach , „wyczyszczono” cele i zadania, rozszerzono krąg 

członkowski.  Większość spraw nie budziła kontrowersji  a tematami do dyskusji były: 

struktura organizacyjna ( NIE KWESTIONOWANO ISTNIENIA  Z.O. ani w Czchowie, ani w 

Busku), sprawy reprezentacji Stowarzyszenia – w tym w sprawach finansowych (zasada 

kontrasygnaty Skarbnika), układ władz  (Zarząd, Prezydium), udział tzw. osób zaproszonych 

na Zjazd i udział „starych -  ustępujących władz”  oraz ich prawa wyborcze (bierne prawo 

wyborcze czy wyłącznie prawa „gościa”) lub Zjazd i wybór wyłącznie z Delegatów, rola i 

pozycja Komisji Rewizyjnych  (władza czy nie ?), powszechna osobowość prawna struktur  

Stowarzyszenia. To główne ( choć nie wszystkie tematy z większa czy mniejsza ilością zdań 

odmiennych). Napisałem wyżej że  projekt opracował – dotyczy to i wersji z Czchowa i 

wersji z Buska - w zasadniczej części  -  Zespól Statutowy.  Przewodniczący Zespołu 

wspomniane projekty przedstawiał następnie do „ocenzurowania” przez Prezydium Z.G. 

 ( nadmieniam, ze pracach Zespołu w różnej formie i przy różnym stopniu aktywności  

brało udział  2 a w Busku 4 członków Prezydium, w tym  Skarbnik i Prezes Z.G.).  

Po posiedzeniu Prezydium okazywało się, ze w tekście zaproponowanym przez Zespół  

- bez kolegialnej zgody - pojawiały się istotne zmiany. A o jakie zagadnienia chodziło 

wystarczy poczytać w tzw. „Życzeniach” i „Liście do Delegatów”.   Kilkakrotnie zwracałem 

uwagę kol. Przewodniczącemu Zespołu oraz Prezesowi Zarządu Głównego , że taka 

procedura nie powinna mieć miejsca i prawo Prezydium nie polega na cenzurowaniu prac 

Zespołu Statutowego a do ewentualnego zgłoszenia swoich pomysłów ( tak jak to 

przysługuje każdemu członkowi SE i RP) jako tzw. „wniosków mniejszości” do Zjazdu albo 

skierowanie ich do Zespołu Statutowego aby ten rozpatrzył  owe pomysły na swoim, 

kolegialnym posiedzeniu. 

 Kol. Przewodniczący reagował słowem „przepraszam” ale i tak zmienione treści zostały – 

również i wraz ze wspomnianymi „Życzeniami włączone do tekstu jako „owoc” pracy 

Zespołu ( dlatego ponownie podkreślam, ze przedstawione projekty są w zasadniczej części 

– ale nie całkowicie – projektami Zespołu Statutowego).  

Autorzy „Listu” nie kryją się że „Projekt”  to dokument „ocenzurowany”, nie postarali się 
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nawet wyczyścić  z nazwy  fakt „ocenzurowania” przez Prezydium. Cytuję nazwę przesłanego 

nam dokumentu „….statut Busko-Zdrój 23.10.2016- po zmianie 26.11.2016r „…....  -  w dniu 

26.11.2016 r odbyło się posiedzenie Prezydium Z.G.  

Nie miejsce tu i czas na poszczególne zapisy ale musze się odnieść do niektórych - 

najbardziej istotnych „rewelacji” zawartych w „Życzeniach” oraz w „Liście do Delegatów” – 

w kontekście tego jak rozumiem zamiary i intencje wnoszących „propozycje” , Odniosę się 

tylko do tych znaczących i mających wywołać najważniejszy wpływ na działalność 

Stowarzyszenia. Dyskusje z tezami tzw. „Życzeń”  i „Listu do Delegatów” ograniczę do 

niezbędnego ale koniecznego minimum -  mam szacunek dla samego siebie. 

PROBLEM  1 – skąd „protesty” części byłego Kierownictwa  do prób  wprowadzenia zasady, 

ze  udział w Zjeździe biorą wyłącznie Delegaci. Wyjaśniali to wprost aktualni reprezentanci 

władz z Warszawy ( z Prezydium). Cytat:…”mamy w Warszawie za mało delegatów aby 

nas wybrali….-( w podtekście czy będą chcieli ? )-  a zasadnicza część - zdaniem 

wyrażających obawy - władzy „powinna” być z Warszawy”….. 

I tu jest rozdwojenie jaźni oraz niekompatybilność z innymi propozycjami – szczególnie kol. 

Prezesa Z.G. Jeżeli w zamiarze jest likwidacja Prezydium ( o tym odrębnie) oraz swobodny 

wybór Zarządu (Głównego itd.) to na jakiej zasadzie i dlaczego – niezgodnie z zasadami 

demokracji  - tworzyć  jakieś uprzywilejowania dla kogokolwiek i gdziekolwiek, Dlaczego 

osoby, które uzyskały akceptację swojego środowiska ( Delegaci wybrani przez Zjazdy) maja 

stawać w szranki wyborcze z osobami zaproszonymi, doproszonymi (tzw. „teczkowcy”). 

Zarząd Główny nie określił  żadnych reguł takiego zapraszania, dopraszania itd. Jeszcze do 

rozważenia byłby udział tzw. „starych władz”  - ALE !   

Wyobraźmy sobie pierwszą sytuację: kol. Orkisz staje do wyborów na Delegata i Zjazd w 

Słupsku go nie wybiera ale mając status byłego członka Z.G. zostaje przez Zjazd Krajowy 

(liczę na poparcie Prezesa) wybrany do Z.G. – czy taką sytuacja nie przypomina – powiem 

brutalnie – dania organizacji wojewódzkiej/okręgowej  - tak jak czyni to czasami Panna w 

stosunku do natręta –  „ w twarz” ?. 

Inna sytuacja jest najbardziej powszechna – członek „starych władz” nie startuje na delegata 

bo i tak jako „ustępujący” weźmie udział w Zjeździe. Nie ma żadnego mechanizmu oceny 

czy nadaje się na kandydata do wyborów albowiem instytucja absolutorium dotyczy nie 

Jego ale całego organu jakiego był członkiem a i tak wszelkie absolutoria mają w zasadzie 

charakter deklaratywno – informujący. 

Trzecia sytuacja – przetrenowana w Soczewce na poprzednim Zjeździe. Doproszono 2 

wybrańców  -  (nie Delegatów, nie członków ustępujących władz)  kandydata na Prezesa  - 

co było dalej nie będę już opisywał. To tylko brak precyzyjnego zapisu w Statucie 

 ( podobnie jak co do tzw. członka honorowego)  był przyczyną nie uwzględnienia skargi 

kontrolnej przez US Warszawa i nie  zakwestionowania wyniku wyborów na VI Zjeździe. 

Czy o takie sytuacje chodzi ??? 

PROBLEM 2 – mający związek z pierwszym.  Pozwolę sobie przypomnieć co napisał w 

słowie „wstępnym” na stronie internetowej kol. Prezes Z.G po wyborach 2014 r. Szkoda  
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mi miejsca na rozwlekanie się ale muszę przypomnieć ten  „wstępniak: Prezesa: 

1. zapraszam do współpracy wszystkich, również swoich oponentów. W swoich działaniach 

nadal będę łączyć, nie dzielić, 

2- kadencję Zarząd Główny rozpocznie od siebie, od zmiany metodologii wytyczania oraz 

osiągania  bliższych i dalszych celów., 

3- Zarząd Główny będzie planować wydatki szczegółowe i z nich się rozliczać., 

4- Zweryfikowany zostanie podział środków z działalności  ubezpieczeniowej, 

5- Jestem zdecydowanym zwolennikiem kolegialnego wypracowywania decyzji. Aby 

osiągnąć sukces należy działać zespołowo., 

6- nie zgadzam się z ukształtowaną praktyką, kiedy kilka osób „wiedziało najlepiej” i 

samodzielnie decydowało., 

7- Pozycja należna Zarządowi Głównemu zostanie przywrócona. 

     Z.C………………….,  

Jedyną sprawę jaką Prezes Z.G zrealizował – to „Ubezpieczenie +”  (patrz pkt. 4) 

 - w zakresie zmiany w podziale środków z PZU (teraz z „Warty”), korzystniej dla terenu 

 ale nie poprzez polepszenie ubezpieczenia (patrz cz. I artykułu ).  Jaka była praktyka co do 

innych „zamiarów” opisałem również w części I artykułu. 

Ja nie odkrywam prochu bo o metodach działania kol. Prezesa – dążącego głównie do 

scentralizowania władzy pisałem wielokrotnie np.:  Grudzień 2015 – OBI -  „WŁADZY RAZ 

ZDOBYTEJ NIE ODDAMY NIGDY”, Luty 2016 – OBI - „ QUO VADIS DOMINE” ???   

Listopad 2016 – OBI - „ Z TYM NAJWIEKSZY JEST AMBARAS, ABY DWOJE CHCIAŁO NARAZ „  

Nie liczę wielokrotnych wystąpień mailowych i oficjalnych kierowanych na adres Prezesa i 

Prezydium Z.G.   

 Jak a ironię losu, również we wspomnianym OBI w  grudniu 2015 r. wtórował  bardzo 

wielu moim ocenom nie kto inny jak  Z….…….. B……….... jeden z sygnatariuszy  Wigilijnych 

„Życzeń” i „Listu do Delegatów” – artykuł p.t.   -  „QUO VADIS SE i RP” ?.  Historia zakręciła 

więc koło ? O przyczynach tych odmian cos chyba kolego Z…… obydwoje co nieco wiemy.  

Jeszcze drobny cytat z „Listu do Delegatów” ….. Na  etapie prac w Busku Zdroju 

bezpośrednio zaangażował się Prezes ZG Pan Zdzisław Czarnecki…..( a propos w SE i RP są 

Koledzy i Koleżanki).  To prawda najprawdziwsza ! 

Trzy sprawy były w Jego  (Prezesa)nadzorze i zainteresowaniu  !!!  Wcale nie 

sprawa Z.O. !!!  

Pierwsza sprawa to nakazowe uregulowanie sprawy osobowości prawnej dla struktur 

terenowych (ZO/ZW). Ileż pracy ewidencyjno – statystyczno – finansowej by odpadło  

(tak sądzę) Zarządowi Głównemu  a spadło na ZW/ZO na dziś chyba tylko niewiele zdaje 

sobie z tego sprawę, plus oczywiście koszty - bo w wolontariat już niewiele ludzi wierzy – 

zwłaszcza jeżeli chodzi o odpowiedzialność za sprawy finansowe. Nie można nawet dziś 

odpowiedzieć jakie stanowisko zająłby Zarząd Główny albowiem tzw. „wycofanie” 

projektu Statutu i masowa „dymisja” przerwały dyskusję i nie dowiemy się czy Z.G.  

by się zgodził czy też nie. Na dziś nie ma przeszkód aby na wniosek  skierowany do Z.G. 
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każdy ZW/ZO mógł uzyskać osobowość prawną – ale dobrowolnie !  I świadomie ! 

 

Druga sprawa – odejście od zasady kontrasygnaty czynności finansowych Prezesa przez 

Skarbnika i umożliwienie powszechnego jednoosobowego zaciągania zobowiązań przez 

Prezesa, niezależnie od tych, które zostały w budżecie imiennie i wartościowo zapisane 

( bo taka regulacja była planowana). Kilkugodzinne i nie do końca gentelmeńskie dyskusje 

zostały jednak – przez Zespół Statutowy zakończone nie przyjęciem takiego rozwiązania. 

 

Trzecia sprawa – likwidacja Prezydiów i utworzenie jednoczłonowych Zarządów.  

To właśnie ta sprawa stała się główną przyczyną swoistego „buntu” części członków 

Prezydium (3)  i zakończona złożeniem przez nich dymisji, na końcu uczynił to Prezes. Jeden 

z członków Prezydium odłożył to na później ( do konsultacji z własnym ZW) a 2 było 

nieobecnych. Jako członek Zespołu Statutowego starałem się nie zabierać głosu – nawet w 

sprawach co do których miałem odrębne zdanie dając pierwszeństwo innym członkom Z.G. 

Głos zabierało kilku członków Z.G. - Prezesów ZW/ZO podkreślając, że nie kto inny jak 

Prezydia stanowią dziś „siłę roboczą” Zarządów w terenie. To członkowie Prezydium pełnią 

cotygodniowe dyżury w siedzibach, to Oni „obsługują” zebrania Kół. To Oni są członkami 

Komisji Socjalnych itp. itd. Tak się jakoś  (świadomie) ukształtowało, że Prezydia – w tym  

i Prezydium Z.G. były w znakomitej większości  „obsadzone” przez mieszkańców siedziby 

Zarządu ( lub z pobliskich miejscowości). Pozwoliło to na funkcjonowanie biur, na stały 

kontakt z członkami, na szybkie załatwianie pilnych spraw. Żaden z tych argumentów nie 

trafiał do przekonania kol. kol. Prezesa i Przew. Kom. Statutowej. Po dyskusji 

przeprowadzono głosowanie. W wyniku głosowania (jawnego) Zarząd Główny, większością 

głosów, nie przyjął propozycji likwidacji Prezydiów. Spotkało się to dwoma z reakcjami: 

najpierw Przew. Kom. Statutowej złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Komisji 

oraz z funkcji Wiceprezesa Z.G. i równocześnie oświadczył, że wycofuje ( sam ????) projekt 

Statutu z dalszego procedowania, po nim zrezygnowało z funkcji 2 kolejnych członków 

Prezydium, po około 30 min. takie oświadczenie złożył także Prezes Z.G. stwierdzając, ze 

dla niego sprawa osobowości prawnej i likwidacja Prezydiów ( a tym samym i wybierany  

w „wolnych” wyborach, jednoczłonowy, zmniejszony Zarząd ) to priorytety od których nie 

odstąpi). Po małej dyskusji przekonano członków Prezydium o zmianie terminu dymisji – 

(opisałem w I części).  

Dyskusja została zakończona PODJĘCIEM PRZEZ ZARZĄD GŁÓWNY uchwały – na wniosek 

Prezesa Z.G.  – zwołania na dzień 10 lutego 2017 r. Nadzwyczajnego – Wyborczego Zjazdu . 

Cytat z z Uchwały Z.G. …….   

 Celem zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów jest: 

- wybór władz Stowarzyszenia,        - nadanie tytułów honorowych. 

 

Leszek Orkisz – Prezes Z.O. w Słupsku, czł. Kom. Statutowej    (28.12.2016 r.) 


