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motto:  Volenti non fit iniuria  (łac.  Zrobiłeś z własnej woli, to nie dzieje ci się krzywda). 

Motto słuszne ale odnosi się do „działających” a nie dla pobocznych osób objętych  
tym działaniem. I tak się stało również z operacja dymisyjną członków Prezydium Z.G.  
Chcieli to zrobili i na dziś mamy skutek tego działania:  potencjalny rozgardiasz, napięcia 
personalne  i koszty (Zjazd Nadzwyczajny). Próby mediacyjne mające na celu polubowne 
załatwienie spraw – nie będę ich opisywał – okazały się bezskuteczne wobec 
nieprzejednanej postawy „dymisantów”. I żeby jeszcze  sprawę ubarwić grupa 
niezadowolonych członków Prezydium podejmuje w  Święta B.N.  próbę dalszej 
destabilizacji Stowarzyszenia ( patrz – „List Do Delegatów” ). Naruszając normy statutowe 
– obowiązujące - kwestionując Uchwałę kolegialna Z.G,  i przypisując sobie prawo do 
jedynej „prawdy” zmierza do jeszcze większego rozgardiaszu. Nie mogłem milczeć, dlatego 
zabrałem głos po Ich wystąpieniach i „rewelacjach” zawartych w „Liście”. Opisałem sprawy 
tak jak je widzę na podstawie wieloletnich doświadczeń. Starałem się by był to obraz 
najbardziej obiektywny, choć oczywiście te właśnie doświadczenia miały wpływ na ocenę 
zdarzeń. Mówiłem, ze obecny – ciężki dla nas czas – musi być wzięty pod uwagę przez 
Kierownictwo. Rysujący się obraz z tzw. „ustawy dezubekizacyjnej” może oznaczać  
(oby nie !) że znaczącą część naszych członków nie tylko nie będzie stać na składki a tym 
bardziej na „ubezpieczenia”.   
Co to oznacza dla finansów Z.G. nie musze mówić. Z dokumentu tzw. „symulacji skutków „ 
opracowanego przez Federację  Służb Mundurowych  wynika, że liczba  „klientów” pomocy 
społecznej z naszego środowiska  poważnie wzrośnie  a my, „lekką” ręką  planujemy 
rozwiązania (Zjazdy coroczne) niosące znaczne koszty – zamiast skierować maksymalnie 
możliwe kwoty na pomoc prawna dla dotkniętych ustawą, na opracowanie wzorów 
pozwów  itp. itd. – nikt tego za darmo nie zrobi. Część członków Prezydium bagatelizowała 
te sygnały, na to już nie mam rady. 

I sprawa ostatnia: problem z tzw.  „Jednoczłonowym” Zarządem narósł w momencie kiedy 
usiłowałem zaproponować przyjęcie opracowanych nowych Regulaminów Zarządu i 
Prezydium w których uściślano sprawę uprawnień wzajemnych a tym samym i odejście od  
zbytniej ( delikatne słowo) – mającej miejsce  samo władzy Prezydium i Prezesa Z.G.. 
Popierał mnie na początku kol. J……..K……… chwaląc kompleksowość  rozwiązań zawartych 
w Regulaminach – ale Mu przeszło, wybierając opcje „centralizacji”. W projekcie z Czchowa 
zawarte były – początkowo - regulacje statutowe  uściślające rolę Prezydium, Zarządu i 
Prezesa (reprezentacja i organizacja pracy Prezydium – Prezes,   bieżące zarzadzanie w 
wyznaczonym obszarze – Prezydium i władza Uchwałodawcza – Zarząd). Korzystaliśmy  
z rozwiązań Statutu NSZZ  - prawda kol. A……D…….. Niestety taki układ„sił” był nie 
przyjęcia przez kol. Prezesa – o tym dlaczego, już pisałem.  

Niech każdy oceni sam, co i dlaczego stało się na ostatnim posiedzeniu Z.G. Jak urażone 
ambicje  górują nad rozsądkiem i interesami Stowarzyszenia. A czytając  
 „List do Delegatów” już wiem co oznacza powiedzenie.. „odwracać kota ogonem…” 
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