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B liżej nie określona, nie-
formalna grupa działaczy 

Prezydium ZG (i nie tylko). 
działając w sposób niefor-
malny, bez upoważnienia 
Zarządu Głównego usiłuje 
poprzez wykorzystanie już 
zwołanego uchwałą Zarządu 
Głównego (w określonym 
celu – wyborczym) Nadzwy-
czajnego Zjazdu wykorzystać 
ten Zjazd poprzez specyficz-
ne zadziałanie w stylu „Sali 
Kolumnowej” i dokonać swo-
istego „uporządkowania” 
spraw Stowarzyszenia - oczy-
wiście na swojej zasadzie, 
według sobie znanych reguł. 
List z „życzeniami” oraz tzw. 
„APEL do Delegatów” skiero-
wano drogą mailowa do 87 
członków Stowarzyszenia. 
Trudno tak naprawdę ustalić 
rzeczywistego autora ,bo kto 
inny podpisał „Życzenia”, 
ktoś inny podpisał 
„Apel” (słownictwo typu „My 
Król”) a z treści wynika, że 
autorów jest więcej. Z treści 
owych „dokumentów” wyni-
ka wprost , ze autorzy chcą 
w sposób pozastatutowy 
zmienić charakter Zjazdu – 
do którego zwołania sami się 
wprost przyczynili. Obrażeni 
na Zarząd Główny, ze ten w 
kolegialnym głosowaniu nie 
przychylił się do jednej z pro-
pozycji statutowych, poskła-
dali rezygnacje z pełnionych 
funkcji, na samym końcu 

uczynił to sam Prezes ZG Ob-
raza była tak wielka, ze Prze-
wodniczący Komisji Statuto-
wej wycofał sam ( bez zgody 
Komisji, w porozumieniu z 
Prezesem ZG) prezentowany 
- do akceptacji ZG - projekt 
Statutu. Rezygnacje zostały 
złożone ze skutkiem natych-
miastowym ale po perswa-
zjach członków ZG składający 
je zgodzili się zarządzać bie-
żącymi sprawami Stowarzy-
szenia do dnia Nadzwyczaj-
nego Zjazdu – 10 lutego 
2017. Jak widać z powyżej 
opisanych działań 
„obrażonych” owo zarządza-
nie przyjmuje wymiar i po-
nadstandardowy i ponadcza-
sowy. Wykorzystują do tego 
klasyczne, sprawdzone me-
tody II- go obiegu (znamy to 
prawie wszyscy). To właśnie 
stało się przyczynkiem do 
zabrania przeze mnie głosu - 
po długim okresie milczenia, 
które wynikało z chęci 
utrwalania swoistego 
„pokoju” w bardzo mało cie-
kawym dla środowiska eme-
ryckiego (mundurowego) 
czasach. Myślę, że okres 
„dyplomacji” mamy już poza 
sobą i czas na rzetelny opis 
rzeczywistości bez względu 
na to jaka ona jest.  

W  części I-szej mojego 
artykułu pragnę doko-

nać opisu otoczenia zaistnia-
łych zdarzeń, sprawami sta-

tutowymi zajmę się w części 
II- giej (lub dalszej), bo to 
teoretycznie one były głów-
na przyczyną sporów w ZG 
Poczytajcie Koleżanki i Kole-
dzy co mam do przekazania i 
odpowiedzcie sami na pyta-
nie – „Przyczyna czy Pre-
tekst”?, który ma przykryć 
zupełnie inne podstawy 
„konfliktu”, np. chęć do unik-
nięcia odpowiedzialności za 
nietrafione decyzje ubezpie-
czeniowe, przypadki samo-
woli finansowej, chęć do 
koncentracji „władzy”, wyeli-
minowanie z procesów decy-
zyjnych osób „niepokornych” 
itp. Itd. Zdaje sobie sprawę, 
że artykuł będzie obszerny, 
kilkuczęściowy, ale nie chcę 
„po łebkach” – szanując czy-
tających – odnieść się do 
bardzo dziś zagmatwanej i 
super ważnej , mającej zna-
czenie dla bytu Stowarzysze-
nia sytuacji. Zaczynam od 
informacji ogólnych bez któ-
rych zrozumienie tego o 
czym piszę byłoby co naj-
mniej trudne o ile wręcz nie-
możliwe. Spełniam tylko to 
co zapowiedziałem przed 
dwoma laty, że będę wypeł-
niał społecznie rolę publika-
tora spraw i zdarzeń SEiRP– 
jako źródło „nie rządowe”. 
Jadąc na posiedzenie Zarzą-
du Głównego SEiRPdo So-
czewki miałem wewnętrzne 
przekonanie, ze będzie ono i 
dynamiczne ale i logicznie 
spójne. Sądziłem, że nadcho-

(Ciąg dalszy na stronie 3) 

Część I  

Dlaczego zabieram głos? 

W dniu Wigilijnym otrzymałem pod choinkę – i wielu in-
nych członków ZG SEiRP- prezent „organizacyjny” 
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dząca burza prawna związa-
na z tzw. „dezubekizacją” 
stanowić będzie główną 
płaszczyznę dyskusji i posta-
nowień ZG, a wszelkie pozo-
stałe, choć istotne sprawy 
(choćby budżet i plany pracy) 
będą kanwą uzupełniającą 
istotę tego ważnego znacze-
niowo posiedzenia. 

Z  wypowiedzi innych 
członków ZG wynikało, 

ze i Oni na taki sens posie-
dzenia również liczyli. Nawia-
sem mówiąc przed posiedze-
niem zwróciłem się do Pre-
zesa ZG aby rozważyć zapro-
szenie na posiedzenie kogoś 
z prawników (prof. „Ch”, lub 
mec. „S”), którzy do tej pory 
współpracowali ze Stowarzy-
szeniem opracowując opinie 
prawne, wzory pozwów itp. 
Jak zwykle nie otrzymałem 
żadnej odpowiedzi na tą pro-
pozycje – ale już jestem do 
tego prawie przyzwyczajony.  

P osiedzenie ZG zostało 
dodatkowo ubarwione 

próbą ukarania jednego z 
członków ZG, Prezesa ZW za 
swoisty brak spolegliwości 
polegający na nadmiernej – 
zdaniem wnioskodawcy(ów) 
-i nieuzasadnionej krytyce 
działań ZG w tym Prezesa, 
rzekome naruszanie godno-
ści członów ZG oraz narusza-
nie procedur ( w tym wybor-
czych) - mam znowu jakieś 
dziwne deja vu. Skutek pro-
ponowanej kary |w zasadzie 
najbardziej miał uderzyć nie 
w „winowajcę” ale w Zarząd 
Wojewódzki. Wniosek zmie-
rzał do zawieszenia Go w 
prawach członka ZG -czyli nie 

kara personalna ale kara 
uderzająca w ZW który re-
prezentował („winowajca”), 
w prawo tego Zarządu do 
udziału przez swojego przed-
stawiciela w posiedzeniach 
ZG, a więc i w dostępie do 
bezpośrednich informacji i 
możliwości wpływu na decy-
zje ZG Zamierzano wystrzelić 
do wróbla z armaty. Zarząd 
Główny nie wyraził zgody na 
zastosowanie takiej kary a 
zlecił GKR–owi przeprowa-
dzenie kontroli wszelkich 
procedur – w tym wybor-
czych – w owym ZW i odro-
czył swoje decyzje do na-
stępnego posiedzenia ple-
narnego - w 2017 r. 

S prawy dyscyplinarne za-
kończyły się ukaraniem 

upomnieniem– jednego z 
członków ZG za kolejne, nie-
usprawiedliwione niesta-
wiennictwo na posiedzeniu 
Z.G, choć stało się to dopiero 
po refleksji wnioskodawców 
- po krytycznych głosach z 
Sali - którzy również zamie-
rzali w ten sam ukarać– 
(zawiesić w prawach członka 
Z.G) – Zarząd a nie 
„winowajcę”.  

W ażnym, punktem po-
siedzenie ZG było za-

poznanie się z wynikami kon-
troli jakie GKR przeprowadził 
(na mój wniosek z marca 
2016 r.) w zakresie prawidło-
wości działań przedstawicieli 
Prezydium Z.G, w tym i Pre-
zesa, w sprawie zmiany 
ubezpieczyciela (z PZU na 
Wartę). Ze smutkiem należy 
stwierdzić, że zasadnicza 
część zarzutów i formalnych i 
merytorycznych potwierdziła 

się wraz z tezą, że zmiana 
ubezpieczyciela nie była zbyt 
(to delikatne słowo) korzyst-
na i (niekoniecznie) potrzeb-
na. Szczegółowy protokół z 
kontroli jest w dyspozycji 
Prezesów ZW i ZO i od nich 
członkowie Stowarzyszenia – 
a zwłaszcza ubezpieczeni – 
mogą się dowiedzieć z jaka 
„starannością” (sic!!!) część 
Prezydium ZG zajmująca się 
tą sprawą przeprowadziła 
operacje zmiany ubezpieczy-
ciela. Ze względów na inte-
res Stowarzyszenia zacytuję 
jedynie najbardziej istotne 
fragmenty tzw. 
„INFORMACJI” ( nie proto-
kół) przedstawionej przez 
G.K.R. – oczywiście nie poda-
ję danych personalnych – 
zwłaszcza osób III – cich. I 
tak :  
1. Umowa ubezpieczenia 
emerytów policyjnych 
SEiRP2009 zdaniem Komisji 
była korzystna dla osób obję-
tych umową na podstawie 
ogólnych warunków ubez-
pieczenia grupowego…. Dla-
tego należało jak najdłużej 
utrzymywać takie warunki 
wynikające z umowy… W 
tym czasie również można 
było czynić rozeznania w fir-
mach ubezpieczeniowych… 
zmierzające do ustalenia lep-
szych warunków ubezpiecze-
nia grupowego…… Komisji 
nie przedstawiono do kon-
troli materiałów, które wska-
zywałyby na konieczność 
rozwiązania korzystnej umo-
wy SEiRP2009 oraz zobowią-
zania Prezydium lub Zarządu 
Głównego do takiego działa-
nia. 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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2. Dnia 19 marca 2015 roku 
podpisano porozumienie w 
którym strony( PZU Życie 
oraz SEiRP) postanawiają 
rozwiązać umowę grupowe-
go ubezpieczenia pracowni-
czego typ P Plus wraz z ubez-
pieczeniami dodatkowymi 
(cztery polisy) z dniem 31 
marca 2015 roku. Z ramienia 
ZG SEiRPporozumienie pod-
pisali: ZC. oraz ZB. Poważ-
nym błędem było nie skorzy-
stanie z oferty PZU , który 
gwarantował Stowarzyszeniu 
zawarcie z PZU Pomoc umo-
wy grupowego ubezpiecze-
nia pracowniczego typ P Plus 
wraz z ubezpieczeniami do-
datkowymi na analogicznych 
warunkach jak dotychczaso-
wa umowa ubezpieczeniowa 
z PZU Życie.  
3. Dnia 1 kwietnia 2015 roku 
podpisano Aneks do umowy 
grupowego ubezpieczenia 
pracowniczego typ P Plus 
oraz ubezpieczeń dodatko-
wych… Aneks podpisał ZC 
jednoosobowo – (uwaga 
własna). W aneksie potwier-
dzono, że umowa zostaje 
rozwiązana w wyniku prze-
prowadzonych negocjacji. 
Komisja nie widzi potrzeby 
podpisywania aneksu do 
umowy ponieważ jej rozwią-
zanie nastąpiło już w dniu 19 
marca 2015 roku w podpisa-
nym porozumieniu…… Prze-
prowadzone negocjacje w 
dniu 01.kwietnia 2015 roku 
nie miały żadnego znaczenia 
w kwestii rozwiązania umo-
wy.  
4. dnia 5 kwietnia 2015 roku 
PZU Życie oraz SEiRPznowu 

podpisuje umowę zlecenie 
nr… Umowa jest zdaniem 
Komisji sporządzona korzyst-
nie dla Zleceniobiorcy brak 
jest przesłanych drogą elek-
troniczną zasad wynagrodze-
nia za świadczenie zleconych 
usług zapisanych w załączni-
ku nr 1 oraz zasady prawi-
dłowego wykonywania zle-
conych czynności zapisanych 
w załączniku nr 2. Stanowi o 
tym zapis $ 7 Umowy zlece-
nia. Brak informacji co się 
dalej stało z podpisaną umo-
wą oraz materiałami infor-
macyjnymi przesłanymi dro-
gą elektroniczną. Umowę 
podpisał ZC oraz ZP (brak 
kontrasygnaty Skarbnika – 
(uwaga własna) Jak wyjaśnił 
ZC podpisanie "nowej umo-
wy zlecenia" w której okres 
ważności był określony do 
końca 2015 roku było ko-
nieczne. SEiRPmogło nie 
otrzymywać środków finan-
sowych. Wnioski nasuwają 
się same: Jeżeli istniało za-
grożenie nie otrzymywania 
środków finansowych od 
PZU Życie po rozwiązaniu 
umowy z dniem 31.03 2013 
roku to dlaczego podpisano 
takie porozumienie w dniu 
19 marca 2015 roku? ZG 
zmniejszył w ten sposób 
swoje środki o odprowadza-
ny podatek.  
6. W czasie kiedy obowiązuje 
podpisana umowa zlecenie z 
dnia 05. kwietnia 2015 roku 
o której mowa wyżej, ZC 
oraz ZP (bez kontrasygnaty 
Skarbnika – uwaga własna) 
podpisują umowę brokerską 
w dniu 20 kwietnia 2015 ro-
ku z KDB B. wraz z pełno-

mocnictwem, które podpisu-
je tylko ZC (jednoosobowo – 
uwaga własna) Zdaniem Ko-
misji dwukrotne podpisanie 
w krótkim okresie czasu 
dwóch dokumentów 
(Porozumienie i Aneks) doty-
czących rozwiązania umowy 
grupowego ubezpieczenia 
pracowniczego typ P Plus nie 
było dobrym rozwiązaniem 
zwłaszcza, że w umowie 
SEiRP2009 w &8 stwierdza 
się, że wszelkie zmiany Umo-
wy wymagają formy pisem-
nej pod rygorem nieważno-
ści. Wystąpienie którejkol-
wiek strony umowy z propo-
zycją zmian potwierdziło by 
zarazem fakt która strona 
jest zainteresowana zmianą. 
Na podstawie przedstawio-
nych do kontroli materiałów 
nie można jednoznacznie 
ustalić która strona umowy 
pierwsza wystąpiła z propozy-
cją jej rozwiązania. Umowa 
nadal mogła obowiązywać !!! 

7 Dnia 20 kwietnia 2015 r, 
zostaje podpisana umowa 
brokerska pomiędzy SEiRPo-
raz KDB B Podpisy w imieniu 
SEiRPzłożyli: oraz ZC..(brak 
kontrasygnaty Skarbnika- 
uwaga własna). W tym sa-
mym dniu SEiRPudzieliło peł-
nomocnictwa KDB B do wy-
konywania wszelkich czynno-
ści faktycznych i prawnych 
związanych z prowadzeniem 
obsługi brokerskiej Pełno-
mocnictwo podpisane przez 
ZC (jednoosobowo – uwaga 
własna) ważne jest beztermi-
nowo.  

Z daniem Komisji w umo-
wie brokerskiej brakuje 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 
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zobowiązania do zwrotu w 
określonym terminie wszel-
kich materiałów przekaza-
nych przez Zamawiającego, a 
w szczególności pełnomoc-
nictwa, że posiada ona kapi-
tał zakładowy w wysokości 5 
000 złotych (pięć tysięcy zło-
tych pytanie jaką polisę 
ubezpieczeniową posiada 
broker od odpowiedzialności 
cywilnej. W umowie broker-
skiej nie jest określone zada-
nie zawierania i wykonywa-
nia umów grupowego ubez-
pieczenia członków. W umo-
wie brokerskiej powinien być 
jednoznaczny określony 
przedmiot umowy. Do kon-
troli nie przedstawiono ma-
teriałów dotyczących realiza-
cji zobowiązań wynikających 
z umowy brokerskiej jak 
również zadań wynikających 
z pełnomocnictwa..  
UWAGA! poniżej Wyjaśnie-
nia ustne oraz dokumenty 
okazane G.K.R. przez ZC. 
b) ZG SEiRPna posiedzeniu 
(12.10.2015 – Legionowo) 
całkowicie pominął rozlicze-
nia KDB B z realizacji końco-
wych negocjacji bo nie miał 
takich szans z uwagi na limi-
towany przez KDB i Prezy-
dium ZG zakres informacji - 
uwaga własna)  Przedstawia-
jąc tylko jedną ofertę ubez-
pieczeniową członkowie ZG 
nie mieli możliwości ocenie-
nia pozostałych propozycji (o 
ile takie były). Komisja zwró-
ciła uwagę na wypowiedz 
pani IB-W przedstawiciela 
KDB na posiedzeniu ZG W 
dniu 12 października 2015 
roku na którym przekazała 

informację, która nie jest 
zgodna z treścią ustawy….. 
(tu następuje szeroki komen-
tarz G.K.R. – uwaga własna) 
d) Pismo Prezesa ZG SEiRP
( brak daty sporządzenia pi-
sma oraz liczby dziennika 
pisma) do Dyrektora Gene-
ralnego Sprzedaży Korpora-
cyjnej PZU  
e) Z przedstawionych do 
kontroli materiałów z posie-
dzenia Prezydium ZG oraz ZG 
SEiRPfaktycznie nie wynika 
jakie opracowania progra-
mów ubezpieczeniowych 
wykonano, jakie oferty 
przedstawiły wymienione 
ilościowo Towarzystwa 
Ubezpieczeniowe łącznie z 
wykonaniem analizy ofert. 
Czy opracowanie programu 
ubezpieczeniowego było w 
uzgodnieniu ze Zleceniobior-
cą. Jeżeli były uzgodnienia to 
kiedy i jakie? Czy SEiRPposia-
da dokumenty potwierdzają-
ce uzgodnienia.? Jak odnio-
sły się do propozycji trzech 
ofert zainteresowane Towa-
rzystwa Ubezpieczeniowe o 
których mowa w protokole 
posiedzenia Prezydium. 8. 
Umowa generalna zawarta 
dnia 25 luty 2016 roku po-
między SEiRPa Towarzy-
stwem Ubezpieczeń na Życie 
"Warta" przy udziale KDB B 
która dotyczy zawierania i 
wykonywania umów ubez-
pieczenia grupowego na ży-
cie członków Stowarzysze-
nia. Umowę podpisał ZC
(Jednoosobowo – uwaga 
własna) 
 
KWINTESENCJA 
„INFORMACJI” dla ZG z 

KONTROLI GKR Reasumując 
należy stwierdzić:  
1. Sposób rozwiązania umo-
wy ubezpieczenia " Program 
Ubezpieczenia Emerytów 
Policyjnych SEiRP2009 nie 
był realizowany racjonalnie. 
Świadczą o tym dwa razy 
podpisane dokumenty 
(Porozumienie z dnia 19,03 
2015 r do umowy grupowe-
go ubezpieczenia pracowni-
czego oraz aneks do grupo-
wego ubezpieczenia pracow-
niczego), 
2. Komisji nie przedstawiono 
do kontroli materia-
łów ,które wskazywały by na 
konieczność rozwiązania ko-
rzystnej umowy  

S porządzając w marcu 
2016 r. wniosek do GKR 

uczyniłem to ze swoistego 
poczucia bezsilności. Konse-
kwentne decyzje odmowne 
na prośby o jasne przedsta-
wienie stanu rokowań z 
ubezpieczycielami, w tym 
odmowa zwołania posiedze-
nia ZG na ten temat, pokręt-
ne wyjaśnienia z kim, jak, 
gdzie itp. i czy w ogóle z kimś 
oprócz „Warty” negocjowa-
no, w świetle kontroli GKR. 
jest zupełnie czytelne. Za-
rząd Główny był i miał być 
odsunięty od czynności zmia-
ny ubezpieczyciela. O 
wszystkim dowiedzieliśmy 
się już po fakcie zerwania 
umowy z PZU. i po zawarciu 
umowy z „Wartą”. Przedsta-
wiony „materiał” to jedynie 
powierzchowny obraz sytua-
cji, ale jak już wspomniałem 
Prezesi ZW/ZO dysponują 
pełnym protokołem i do nich 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 

(Ciąg dalszy na stronie 6) 
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ubezpieczeni winni się zwra-
cać o ewentualne wyjaśnie-
nia. Samym zainteresowa-
nym pozostawiam ocenę 
działań pod kątem ich celo-
wości i sposobu reprezento-
wania ich interesów przez 
zobowiązane podmioty. Pra-
gnę tylko przypomnieć, że po 
raz pierwszy informowałem 
o wątpliwościach co do 
spraw ubezpieczeniowych w 
X.2015 r (OBI OLSZTYN nr 
10/2015) gdzie zadałem Pre-
zesowi ZG szczegółowe pyta-
nia na które – jak zwykle – 
Prezes ZG nie odpowiedział a 
w tym samym numerze zajął 
się zwykłym „laniem wody” a 
następnie „załatwił” – z po-
mocą Prezydium - odmownie 
mój wniosek o zwołanie po-
siedzenia ZG Dopiero teraz, 
po roku czasu i kontroli 
G.K.R. jest w miarę jasny ob-

raz sytuacji. Mimo to jest 
jedna niewiadoma, kto i jak 
odpowie za zaistniałe zdarze-
nia. Na to G.K.R. w zasadzie 
nie odpowiedziało – a więc ?  
Na tym problem 
„ubezpieczeniowy” chwilo-
wo zawieszam bo być może 
obraz zdarzeń pomoże w 
rozwikłaniu tajemnicy 
„wojny” o pełnię „ władzy” 
jaka miała miejsce na ostat-
nim posiedzeniu ZG Bo to ta 
- (i to wyłącznie) - sprawa 
jest kanwą problemów statu-
towych. Wrócę do tematu 
przy sprawach statutowych 
bo w tle są również znaczące 
pieniądze z ubezpieczeń, to 
chyba około 80 % budżetu SE 
i RP. Co Uczynić aby zapew-
nić „Centrali” (jedno? czy 
wieloosobowej) nieskrępo-
waną swobodę decyzyjną. 
Jak zamydlić oczy symbolami 
rzekomej demokracji aby 

członkowie uwierzyli w swo-
ja „ważność” (patrz np. Sejm 
i propozycja PiS – u powoła-
nia „szefa Opozycji” – jaka to 
piękna idea!!!), jak wygasić 
„niepokornych”, jak uregulo-
wać struktury aby były spole-
gliwe itp. itd. Nasze niefor-
malne „Kierownictwo” już 
się odezwało w we wspo-
mnianych „Życzeniach” i 
„Apelu do Delegatów” - czas 
więc na odpowiedź pokazu-
jąc prawdziwe oblicze tych 
propozycji – ale to już w czę-
ści II–giej (lub następnej).  
 

Leszek Orkisz  
Prezes ZO w Słupsku, 

członek  
Zespołu Statutowego  

ZG SEiRP.  
(28.12.2016) 

(Ciąg dalszy ze strony 5) 

P o wyjaśnieniach Skarbni-
ka oraz Głownej Księgo-

wej zostały załatwione, a bu-
dżet przyjęty. I to była przy-
słowiowa „cisza przed bu-
rzą”. Rozpoczęło się proce-
dowanie dokumentu będące-
go roboczą wersją Statutu, 
przygotowanego w zasadni-
czej części przez Zespól Sta-
tutowy na 2 posiedzeniach 
wyjazdowych : w Czchowie i 
w Busku Zdroju. Chciałem 

tylko przypomnieć, ze wcze-
śniej stoczyłem kolejną walkę 
z kol. Prezesem ZG usiłując 
doprowadzić (nieskutecznie 
wobec odmowy uchwalenia 
takiego dokumentu) do sfor-
malizowania Uchwałą ZG try-
bu prac zespołu i zasad kon-
sultacji projektów Statutu z 
organizacjami SE i RP. Po po-
nad roku potyczek zorganizo-
wano wreszcie posiedzenie 
w Czchowie – pracowite !!! – 

na którym powstały zręby 
przyszłego Statutu. Wiele 
instytucji ujednolicono na 
wszystkich szczeblach , 
„wyczyszczono” cele i zada-
nia, rozszerzono krąg człon-
kowski. Większość spraw nie 
budziła kontrowersji a tema-
tami do dyskusji były: struk-
tura organizacyjna (NIE KWE-
STIONOWANO ISTNIENIA ZO 
ani w Czchowie, ani w Bu-
sku), sprawy reprezentacji 
Stowarzyszenia – w tym w 
sprawach finansowych 
(zasada kontrasygnaty Skarb-
nika), układ władz (Zarząd, 

(Ciąg dalszy na stronie 7) 

Część II 

Dlaczego zabieram głos???  

Wszystkie sprawy organizacyjne i finansowe, za wyjątkiem 
uwag, że planowany budżet na rok 2017 (jak zwykle) jest 
ogólnikowy, nie nawiązuje w wielu miejscach do wykona-
nia za 2016 r. itp.  
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Prezydium), udział tzw. osób 
zaproszonych na Zjazd i 
udział „starych - ustępują-
cych władz” oraz ich prawa 
wyborcze (bierne prawo wy-
borcze czy wyłącznie prawa 
„gościa”) lub Zjazd i wybór 
wyłącznie z Delegatów, rola i 
pozycja Komisji Rewizyjnych 
(władza czy nie ?), powszech-
na osobowość prawna struk-
tur Stowarzyszenia. To głów-
ne ( choć nie wszystkie tema-
ty z większa czy mniejsza ilo-
ścią zdań odmiennych). Napi-
sałem wyżej że projekt opra-
cował – dotyczy to i wersji z 
Czchowa i wersji z Buska - w 
zasadniczej części - Zespól 
Statutowy. Przewodniczący 
Zespołu wspomniane projek-
ty przedstawiał następnie do 
„ocenzurowania” przez Pre-
zydium ZG (nadmieniam, ze 
pracach Zespołu w różnej 
formie i przy różnym stopniu 
aktywności brało udział 2, a 
w Busku, 4 członków Prezy-
dium, w tym Skarbnik i Pre-
zes ZG). Po posiedzeniu Pre-
zydium 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. Prze-
wodniczącemu Zespołu oraz 
Prezesowi Zarządu Główne-
go , że taka procedura nie 
powinna mieć miejsca i pra-
wo Prezydium nie polega na 
cenzurowaniu prac Zespołu 
Statutowego a do ewentual-
nego zgłoszenia swoich po-

mysłów (tak jak to przysługu-
je każdemu członkowi SEiRP) 
jako tzw. „wniosków mniej-
szości” do Zjazdu albo skiero-
wanie ich do Zespołu Statuto-
wego aby ten rozpatrzył owe 
pomysły na swoim, kolegial-
nym posiedzeniu. Kol. Prze-
wodniczący reagował sło-
wem „przepraszam” ale i tak 
zmienione treści zostały – 
również i wraz ze wspomnia-
nymi „Życzeniami włączone 
do tekstu jako „owoc” pracy 
Zespołu (dlatego ponownie 
podkreślam, że przedstawio-
ne projekty są w zasadniczej 
części – ale nie całkowicie – 
projektami Zespołu Statuto-
wego). Autorzy „Listu” nie 
kryją się że „Projekt” to do-
kument „ocenzurowany”, nie 
postarali się nawet wyczyścić 
z nazwy fakt 
„ocenzurowania” przez Pre-
zydium.  

C ytuję nazwę przesłanego 
nam dokumentu „statut 

Busko-Zdrój 23.10.2016 - po 
zmianie 26.11.2016r - W dniu 
26.11.2016 r odbyło się po-
siedzenie Prezydium ZG  

N ie miejsce tu i czas na 
poszczególne zapisy, ale 

musze się odnieść do niektó-
rych - najbardziej istotnych 
„rewelacji” zawartych w 
„Życzeniach” oraz w „Liście 
do Delegatów” – w kontek-
ście tego, jak rozumiem za-
miary i intencje wnoszących 
„propozycje”, Odniosę się 
tylko do tych znaczących i 
mających wywołać najważ-
niejszy 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 Kie-
rownictwa do prób wprowa-
dzenia zasady, ze udział w 
Zjeździe biorą wyłącznie De-
legaci. 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 – szcze-
gólnie kol. Prezesa ZG Jeżeli 
w zamiarze jest likwidacja 
Prezydium (o tym odrębnie) 
oraz swobodny wybór Zarzą-
du (Głównego itd.), to na ja-
kiej zasadzie i dlaczego – nie-
zgodnie z zasadami demokra-
cji - tworzyć jakieś uprzywile-
jowania dla kogokolwiek i 
gdziekolwiek, Dlaczego oso-
by, które uzyskały akceptację 
swojego środowiska 
(Delegaci wybrani przez Zjaz-
dy) mają stawać w szranki 
wyborcze z osobami zapro-
szonymi, doproszonymi (tzw. 
„teczkowcy”). Zarząd Główny 
nie określił żadnych reguł 
takiego zapraszania, dopra-
szania itd. Jeszcze do rozwa-
żenia byłby udział tzw. 
„starych władz” - ALE! Wyob-
raźmy sobie pierwszą sytua-
cję: kol. Orkisz staje do wybo-
rów na Delegata i Zjazd w 
Słupsku go nie wybiera, ale 

(Ciąg dalszy ze strony 6) 

(Ciąg dalszy na stronie 8) 
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mając status byłego członka 
ZG zostaje przez Zjazd Krajo-
wy (liczę na poparcie Preze-
sa) wybrany do ZG – 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 po-
wszechna – członek „starych 
władz” nie startuje na dele-
gata, bo i tak, jako 
„ustępujący” weźmie udział 
w Zjeździe. Nie ma żadnego 
mechanizmu oceny czy nada-
je się na kandydata do wybo-
rów albowiem instytucja ab-
solutorium 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. Do-
proszono 2 wybrańców - (nie 
Delegatów, nie członków 
ustępujących władz) kandy-
data na Prezesa - co było da-
lej? - nie będę już opisywał. 
To tylko brak precyzyjnego 
zapisu w Statucie (podobnie, 
jak co do tzw. członka hono-
rowego) był przyczyną nie 
uwzględnienia skargi kontrol-
nej 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 stro-
nie internetowej kol. Prezes 
ZG po wyborach 2014 r. Szko-
da mi miejsca na rozwlekanie 

się, ale muszę przypomnieć 
ten „wstępniak: Prezesa:  
1. zapraszam do współpracy 
wszystkich, również swoich 
oponentów. W swoich działa-
niach nadal będę łączyć, nie 
dzielić,  
2- kadencję Zarząd Główny 
rozpocznie od siebie, od 
zmiany metodologii wytycza-
nia oraz osiągania bliższych i 
dalszych celów.,  
3- Zarząd Główny będzie pla-
nować wydatki szczegółowe i 
z nich się rozliczać.,  
4- Zweryfikowany zostanie 
podział środków z działalno-
ści ubezpieczeniowej,  
5- Jestem zdecydowanym 
zwolennikiem kolegialnego 
wypracowywania decyzji. 
Aby osiągnąć sukces należy 
działać zespołowo.,  
6- nie zgadzam się z ukształ-
towaną praktyką, kiedy kilka 
osób „wiedziało najlepiej” i 
samodzielnie decydowało.,  
7- Pozycja należna Zarządowi 
Głównemu zostanie przywró-
cona. ZC 

J edyną sprawę jaką Prezes 
ZG zrealizował – to 

„Ubezpieczenie +” (patrz pkt. 
4) - w zakresie zmiany w po-
dziale środków z PZU (teraz z 
„Warty”), korzystniej dla te-
renu ale nie poprzez polep-
szenie ubezpieczenia (patrz 
cz. I artykułu). Jaka była prak-
tyka co do innych 
„zamiarów” opisałem rów-
nież w części I artykułu. Ja nie 
odkrywam prochu bo o me-
todach działania kol. Prezesa 
– dążącego głównie do scen-
tralizowania władzy pisałem 
wielokrotnie np.: Grudzień 
2015 – OBI - „WŁADZY RAZ 
ZDOBYTEJ NIE ODDAMY NI-

GDY”, Luty 2016 – OBI - „ 
QUO VADIS DOMINE” ??? 
Listopad 2016 – OBI - „ Z TYM 
NAJWIEKSZY JEST AMBARAS, 
ABY DWOJE CHCIAŁO NARAZ 
„ Nie liczę wielokrotnych wy-
stąpień mailowych i oficjal-
nych kierowanych na adres 
Prezesa i Prezydium ZG Jak a 
ironię losu, również we 
wspomnianym OBI w grudniu 
2015 r. wtórował bardzo wie-
lu moim ocenom nie kto inny 
jak ZB jeden z sygnatariuszy 
Wigilijnych „Życzeń” i „Listu 
do Delegatów” – artykuł p.t. - 
„QUO VADIS SEiRP”?. Histo-
ria 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 zaanga-
żował się Prezes ZG Pan Zdzi-
sław Czarnecki…”(a propos w 
SEiRPsą Koledzy i Koleżanki). 
To prawda najprawdziwsza!  

T rzy sprawy były w Jego 
(Prezesa) nadzorze i zain-

teresowaniu! Wcale nie spra-
wa ZO!  
Pierwsza sprawa to nakazo-
we uregulowanie sprawy 
osobowości prawnej dla 
struktur terenowych (ZO/
ZW). Ileż pracy ewidencyjno-
statystyczno-finansowej, by 
odpadło (tak sądzę) Zarządo-
wi Głównemu, a spadło na 
ZW/ZO na dziś chyba tylko 
niewielu zdaje sobie z tego 
sprawę, plus oczywiście kosz-
ty - bo w wolontariat już nie-
wiele ludzi wierzy – zwłaszcza 
jeżeli chodzi o odpowiedzial-
ność za sprawy finansowe. 
Nie można nawet dziś odpo-

(Ciąg dalszy ze strony 7) 

(Ciąg dalszy na stronie 9) 
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wiedzieć jakie stanowisko 
zająłby Zarząd Główny albo-
wiem tzw. „wycofanie” pro-
jektu Statutu i masowa 
„dymisja” przerwały dyskusję 
i nie dowiemy się czy ZG by 
się zgodził czy też nie. Na dziś 
nie ma przeszkód aby na 
wniosek skierowany do ZG 
każdy ZW/ZO mógł uzyskać 
osobowość prawną – ale do-
browolnie! I świadomie!  
Druga sprawa – odejście od 
zasady kontrasygnaty czyn-
ności finansowych Prezesa 
przez Skarbnika i umożliwie-
nie powszechnego jednooso-
bowego zaciągania zobowią-
zań przez Prezesa, niezależ-
nie od tych, które zostały w 
budżecie imiennie i warto-
ściowo zapisane (bo taka re-
gulacja była planowana). Kil-
kugodzinne i nie do końca 
gentelmeńskie dyskusje zo-
stały jednak – przez Zespół 
Statutowy zakończone nie 
przyjęciem takiego rozwiąza-
nia.  
Trzecia sprawa – likwidacja 
Prezydiów i utworzenie jed-
noczłonowych Zarządów. To 
właśnie ta sprawa stała się 
główną przyczyną swoistego 
„buntu” części członków Pre-
zydium (3) i zakończona zło-
żeniem przez nich dymisji, na 
końcu uczynił, to Prezes. Je-
den z członków Prezydium 
odłożył, to na później (do 

konsultacji z własnym ZW), a 
2 było nieobecnych. Jako 
członek Zespołu Statutowego 
starałem się nie zabierać gło-
su – nawet w sprawach co do 
których miałem odrębne zda-
nie dając pierwszeństwo in-
nym członkom ZG Głos zabie-
rało kilku członków ZG - Pre-
zesów ZW/ZO podkreślając, 
że nie kto inny jak Prezydia 
stanowią dziś „siłę roboczą” 
Zarządów w terenie. To 
członkowie Prezydium pełnią 
cotygodniowe dyżury w sie-
dzibach, to Oni „obsługują” 
zebrania Kół. To Oni są człon-
kami Komisji Socjalnych itp. 
itd. Tak się jakoś (świadomie) 
ukształtowało, że Prezydia – 
w tym i Prezydium ZG były w 
znakomitej większości 
„obsadzone” przez mieszkań-
ców siedziby Zarządu (lub z 
pobliskich miejscowości). Po-
zwoliło to na funkcjonowanie 
biur, na stały kontakt z człon-
kami, 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 głoso-
wania (jawnego) Zarząd 
Główny, większością głosów, 
nie przyjął propozycji likwida-
cji Prezydiów. Spotkało się to 
dwoma z reakcjami: najpierw 
Przewodniczący Komisji Sta-
tutowej złożył rezygnację z 

funkcji Przewodniczącego 
Komisji oraz z funkcji Wice-
prezesa ZG i równocześnie 
oświadczył, że wycofuje 
(sam!?) projekt Statutu z dal-
szego procedowania, po nim 
zrezygnowało z funkcji 2 ko-
lejnych członków Prezydium, 
po około 30 min. takie 
oświadczenie złożył także 
Prezes ZG stwierdzając, ze 
dla niego sprawa osobowości 
prawnej i likwidacja Prezy-
diów (a tym samym i wybie-
rany w „wolnych” wyborach, 
jednoczłonowy, zmniejszony 
Zarząd) to priorytety od któ-
rych nie odstąpi). Po małej 
dyskusji przekonano człon-
ków Prezydium o zmianie 
terminu dymisji – (opisałem 
w I części).  

D yskusja została zakoń-
czona PODJĘCIEM 

PRZEZ ZARZĄD GŁÓWNY 
uchwały – na wniosek Preze-
sa ZG – zwołania na dzień 10 
lutego 2017 r. Nadzwyczajne-
go – Wyborczego Zjazdu . 
Cytat z z Uchwały ZG: „Celem 
zwołania Nadzwyczajnego 
Krajowego Zjazdu Delegatów 
jest: - wybór władz Stowarzy-
szenia, - nadanie tytułów ho-
norowych.”  

Leszek Orkisz 
Prezes ZO w Słupsku,  

członek Komisji Statutowej 
(28.12.2016 r.) 

(Ciąg dalszy ze strony 8) 

Od Redakcji. 
Specjalny dodatek do Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego ukazuje się nadzwyczaj 
rzadko, a tak naprawdę, to po raz drugi. Ale i okazja, raczej powód, jest znaczący. Kryzy-

sowi w SEiRP jaki nastąpił po Posiedzeniu ZG w Soczewce należy nie tylko zaradzić, ale 

także zdefiniować i zrozumieć przyczyny jakie go spowodowały. W tym to właśnie kierun-

ku zmierzają zawarte w OBI Spec publicystyczno-krytyczne teksty Leszka Orkisza. Za-

mieszczamy także List– odezwę do delegatów na Nadzwyczajny Zjazd SEiRP, który nie 

powinien zakończyć się, w żadnym razie, wyprowadzeniem sztandaru!  
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T o nie tylko sprawa ambi-
cji, to przede wszystkim 

walka o monolityczna wła-
dzę, walka powoli realizowa-
na od 2014 r, kiedy to kol. 
Prezes oświadczał, że musi 
być i Szefem SEiRPi Szefem 
Federacji. Zrealizował to sku-
tecznie ale ograniczenia Sta-
tutowe oraz część nie do koń-
ca spolegliwych organów ( w 
tym i czasami zbyt dociekliwi 
niektórzy członkowie Zarządu 
Głównego) stali na przeszko-
dzie całkowitej swobodzie 
decyzyjnej. Trzeba więc to 
zmienić – jak? W jednym ze 
swoich artykułów w OBI napi-
sałem o 3 kopertach z rada-
mi. Pierwsza z nich – „ jak Ci 
coś nie wychodzi to zwal na 
poprzednika” – już na nią za 
późno, druga z nich – zrób 
reorganizację – i w tym eta-
pie jesteśmy. Co ma dać li-
kwidacja Prezydiów? i dlacze-
go je trzeba zlikwidować – 
odpowiedź znajdziemy w 
„Liście do Delegatów” –
cytat…..” - usunięcie ze struk-
tur Stowarzyszenia Prezy-
diów, nie mających w rzeczy-
wistości żadnego umocowa-
nia władczego, w tym do po-
dejmowania skutecznych de-
cyzji czy do uchwalania 
uchwał….” Czy trzeba bar-
dziej czytelnego wyjaśnienia 
intencji??? . Zostawimy Pre-
zydia ale dajcie IM WŁADZĘ. 
Nie żaden Zarząd ale my – 

Prezydium (w wąskim gronie) 
będziemy Wam kształtować 
demokrację – bo i tak się 
dzieje aktualnie – choć tro-
chę przy lekkim oporze ZG 
Nie chcemy być tylko organi-
zatorami ograniczonych pra-
wach, chcemy nie tylko zarzą-
dzać ale i rządzić!. 

T rzeba było znaleźć legen-
dę do uzasadnienia pro-

pozycji. Jest ona wielowątko-
wa. Ograniczenie kosztów – 
bzdura , bo wprawdzie plano-
wane „ciało” ma być mniej-
sze od obecnego ZG o kilka 
osób ale wystarczy, że zbie-
rze się 5 – 6 razy w roku ( a 
nie 2 jak obecnie ZG) to ilość 
osobodni będzie taka sama o 
ile nie większa. Wybór bezpo-
średni - jeżeli przyjąć, że mi-
nimalna liczba funkcji w no-
wym Zarządzie wyniesie 5 
osób to zakładając - (ale dla-
czego i na jakiej postawie 
skoro ma być to wybór bez 
preferencyjny), że będą to 
osoby z Warszawy (okolic) to 
dla całej reszty kraju zostanie 
w Zarządzie 10 miejsc – czyli 
dla niecałych 50 % struktur. 
(ZW/ZO). Reszta struktur 
miała się spotkać z wiedza i 
władzą 1 x w roku, na corocz-
nych Zjazdach Delegatów. 
Patrząc na aktualną praktykę 
informacyjną prowadzona 
przez Prezydium wobec sa-
mego Zarządu Głównego ( a 
raczej jej stały niedomiar) 

oraz możliwości decyzyjne 
( raczej „zaklepywanie” już 
podjętych decyzji przez Pre-
zydium) sama propozycja 
jednoczłonowego Zarządu 
ma zalegalizować to co fak-
tycznie ma miejsce - o czym 
wielokrotnie pisałem . W ta-
kim układzie centrum kierow-
nicze z Warszawy – nawet ze 
względów praktycznych – 
uzyskać ma znacząca, o ile 
nie nieograniczoną, część 
władztwa (popartą już nowy-
mi statutowymi uprawnienia-
mi) – i to jest sens zamierzeń. 
Kolejny potencjalny manka-
ment związany a takimi zasa-
dami wyborczymi to przymu-
szenie struktur wojewódz-
kich/okręgowych do „walki” 
o miejsce w Zarządzie – czyli 
o „wpływ” i „wiedzę”. O ile w 
polityce to sprawa wręcz nor-
malna, to w Stowarzyszeniu 
jakim jest SE i RP, realizują-
cym zupełnie inne – jedno-
czące - cele jest to sprawa 
wręcz absurdalna. 

K ażda struktura woje-
wódzko/okręgowa ma 

pełne prawo do wpływania 
na to co się dzieje w Stowa-
rzyszeniu nie 1 x w roku 
(Zjazd Delegatów) a w miarę 
systematycznie. Takie prawo 
zostanie umożliwione maksy-
malnie 10 strukturom woje-
wódzko/okręgowym – te któ-
re wejdą w skład ZG. Piszę 
maksymalnie 10 bo i to nie 
jest pewne wobec możliwości 
zawiązania swoistych 
„spółdzielni” przez najwięk-

(Ciąg dalszy na stronie 11) 

Część III 

Dlaczego zabieram głos???  

W tym miejscu muszę się odnieść do tego co naprawdę zde-
cydowało o takiej postawie Prezydium Zarządu Głównego 
SEiRP, na czele z Prezesem.  
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sze ilościowo struktury 
(myślałem, że trzeba ich „7” 
ale kol. Prezes ZG „ wypro-
stował mnie” mówiąc, że wy-
starczy „6” – (czyli też umie 
dobrze liczyć!) i „rozdanie” 
między siebie wszystkich 
miejsc w Zarządzie (tych ze 
ścisłego Kierownictwa też!). 
Żadne mechanizmy regulacyj-
ne nie są przewidziane. Już 
sama perspektywa takiej sy-
tuacji ma niewiele wspólnego 
z istota stowarzyszeniową. 
Bardzo musiała zaboleć auto-
rów „Listu do Delegatów” 
problematyka możliwych 
„spółdzielni” wyborczych 
skoro zwrócili na to baczną 
uwagę dając w „Liście” innym 
porady co robić aby wejść w 
ich skład. Cytat: „Wystarczy, 
aby np. Koszalin dorównał 
ilością członków Krakowowi, 
a wówczas groźba spółdzielni 
będzie fikcją”, „Trzeba po 
prostu wziąć się do pracy or-
ganizacyjnej”. Odpowiadając 
w tym samym stylu: Wystar-
czy, by działacze z Warszawy 
(także Ci z Prezydium) posta-
rali się o to, aby mieć tyle 
samo członków co Kraków 
aby kluczowe funkcje 
(Prezes, Skarbnik, Sekretarz), 
mogły zajmować osoby po-
chodzące z Warszawy lub 
okolic. Ilość mandatów wg 
parytetu (w WARSZAWIE) na 
to (AKTUALNIE) nie pozwol. I 
dalej cytując z „Listu do Dele-
gatów: „Trzeba po prostu 
wziąć się do pracy organiza-
cyjnej, a nie narzekać i 
„rządzić” z nad klawiatury 
komputera” na co aż taka 
samokrytyka szanowni auto-
rzy „Listu” z miasta Warsza-

wy? Mówią, ze dobrymi rada-
mi właśnie Kraków i piekło są 
wybrukowane.  

I  pozostając w temacie wy-
borów. W tle dążeń do li-

kwidacji Prezydiów i wprowa-
dzenia Jednoczłonowego Za-
rządu jest sprawa właściwej 
reprezentacji struktur woje-
wódzkich/okręgowych. Od 
samego początku istnienia 
Stowarzyszenia kolącą w oczy 
obecne Kierownictwo (jako 
istotna przeszkoda w osią-
gnieciu celu „reorganizacji”) 
jest zasada REPREZENTA-
TYWNOSCI polegająca na 
tym, że każda struktura woje-
wódzka/okręgowa ma po 1 
przedstawicielu w Zarządzie 
Głównym. Fałszywa i Nie-
prawdziwa teza podnoszona 
m. innymi w „Liście do Dele-
gatów” cytuję … zrezygnowa-
no z wchodzenia z klucza do 
władz Stowarzyszenia przez 
Prezesów Kół, i Prezesów 
ZW/ZO. Otóż Statut Stowa-
rzyszenia daje strukturom 
wojewódzkim/okręgowym 
prawo do wskazania, kto w 
imieniu tej struktury będzie 
wchodził w skład Zarządu 
Głównego. Wcale nie musi to 
być PREZES. Miejsce w Zarzą-
dzie Głównym nie jest miej-
scem PREZESA a miejscem 
dla ZW/ZO. & 28. Pkt.2. STA-
TUTU SeirpKrajowy Zjazd De-
legatów dokonuje wyboru 
Zarządu Głównego, w które-
go skład wchodzi Prezydium 
ZG oraz aktualni prezesi Za-
rządów Wojewódzkich 
(Okręgowych) lub inni upo-
ważnieni przez Prezydium 
Zarządu Wojewódzkiego 
(Okręgowego) członkowie 
tych zarządów. 

Statut kol. redaktorzy „Listu” 
należy czytać uważnie i ze 
zrozumieniem. I nie wprowa-
dzać w błąd, w literaturze 
bezdebitowej, Delegatów na 
Zjazd.  

T o ten system reprezenta-
cji zapewniał uczciwy i 

równy dostęp każdej struktu-
rze wojewódzkiej/okręgowej 
dostęp do informacji (nawet 
skąpo rozdawanej przez Pre-
zydium) oraz możliwość 
(choć ograniczona praktyka-
mi Prezydium) wpływania na 
decyzje wewnętrzne. Jedno-
członowy, ograniczony liczbo-
wo Zarząd taki wpływ nie tyl-
ko ograniczy ale zapewni te 
prawa wyłącznie ograniczo-
nej liczbie „wybranych”. 
„Marchewka” w postaci Zjaz-
du Delegatów 1x w roku ma 
to niby zastąpić? – kabaret 
Jana P. serwował bardziej 
realne dowcipy. W całej tej 
sytuacji najbardziej mnie dzi-
wi postawa sygnatariusza 
listu, członka Prezydium kol. 
A.D. Mając za sobą wielolet-
nie doświadczenia kierowa-
nia NSZZ Policjantów i znając 
Statut NSZZ Pol. winien pa-
miętać, że jedną z naczelnych 
zasad zapisanych w Statucie 
NSZZ jest zasada reprezenta-
tywności - & 27 pkt2 lit b) i c). 
Każda struktura wojewódzka 
i szkolna ma „ z urzędu” po 2 
przedstawicieli w ZG NSZZ to 
organizacja zawodowa. mun-
durowa, w zasadzie 
„nakazowa” więc po co dba o 
elementy demokracji ? A już 
całkowitym nieporozumie-
niem jest to co kolego A.D. 
pisze w „swojej” części 
„Listu” cytuję: „Czas skończyć 

(Ciąg dalszy ze strony 10) 

(Ciąg dalszy na stronie 12) 
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z tą fikcją Zarządów Okręgo-
wych, gdyż są to w rzeczywi-
stości Zarządy Miejskie lub 
Szkolne”. Jakże daleko jesteś 
kolego od prawdy!  
ZO SŁUPSK: ma 700 członków 
(popatrz sobie kolego na inne 
województwa np. Kielce 9 
kół, z tego 6 we wszystkich 
powiatach byłego woj. Słup-
skiego (1 koło szkolne).  
Na podstawie danych z 2012 
r (świeższych nie mam)  
 KOSZALIN: 6 Kół (nie ma 

szkoły).  
 ZIELONA GÓRA: 12 kół (nie 

ma szkoły),  
 PIŁA; 6 Kół (w tym szkol-

ne),  
 PIOTRKÓW: 5 kół,  
Nie wstyd Ci kolego tak bez-
podstawnie uogólniać? A dla-
czego jako Przewodnicżący 
NSZZ tolerowałeś istnienie 
(na prawach Zarządów Woje-
wódzkich) Zarządów Szkól 
Policyjnych? - &20 Statutu 
NSZZ - a w strukturze SEiRP, 
nawet jakby było prawdą to 
co napisałeś z takim lekcewa-
żeniem (Koła Szkolne i Miej-
skie!) są Ci one „solą w oku”? 
Jakoś w indywidualnych roz-
mowach ze mną zajmowałeś 
inną pozycję? Bez dalszego 
komentarza!  

W  sprawach dot. Zarzą-
dów Okręgowych naj-

dziwniejsze jest to, że akurat 
te województwa w których te 
Zarządy działają: m. in. Szcze-
cin, Gdańsk, Gorzów - jeżeli w 
ogóle zabierają głos to pod-
kreślając znakomita współ-
pracę i odcinając się całkowi-
cie od pomysłów ich likwida-
cji. Najwięcej do powiedzenia 
mają Ci, których ten problem 

w ogóle nie dotyczy albo 
„wierchuszka” - ale o przyczy-
nach już pisałem. Dziękować 
należy autorom „Listu” że 
łaskawie wyrażają zgodę na 
dyskusję o tym czy maja ist-
nieć czy nie. Przypominam, 
ze żaden z projektów ani z 
Czchowa, ani z Buska nie 
wspominał cokolwiek o likwi-
dacji ZO a jedynie nakazywał 
– o ile takie będą – dostoso-
wanie się w ciągu 2 lat do 
wymogów. Wyciągnięcie te-
go „odgrzewanego kotleta” 
przez autorów „Listu” to nic 
innego jak chęć zemsty na ZO 
i to z bardzo niskich pobudek. 
Nie mogąc się odegrać na 
osobach (może i na mnie- nie 
wiem) uderzają w zespoły 
ludzkie. O prawdziwych in-
tencjach mówi kolejny cytat z 
„Listu”: „Nie możemy ulegać  
Niech wyjdą” Znów bez ko-
mentarza.  

S prawa prawie ostatnia.– 
Idee fix (natrętna myśl), 

naszej koleżanki z Zespołu 
Statutowego – wymieniona 
jako jedna z autorek „Listu” - 
stał się problem kadencyjno-
ści. Nie przyjmowany przez 
Zespól wracał jak bumerang. 
Nie pomogły żadne argumen-
ty, ze jeżeli cokolwiek nas 
teraz trapi to nie nadmiar 
kadr i związane z tym 
„blokowanie” etatów ale ich 
niedomiar. Stwarzanie iluzji, 
że na miejsce „starego” znaj-
dzie się na pewno młodszy i 
sprawniejszy kandydat, ze na 
pewno zostanie wybrany, że 
się sprawdzi - ma usprawie-
dliwiać takie pomysły. Nie 
wiem czy podnoszenie takich 
kwestii nie ma również obli-
cza swoistej „dyskryminacji” 

ze względu na wiek czy też 
staż. Takie narzucanie organi-
zacji (Kołom itp.) przez 
„Górę” obowiązku wybrania 
kogoś innego – nawet jeżeli 
Prezes działa sprawnie jest 
dalekie od pojęcia rozsądku. 
Argument, że każdy wybrany 
musi mieć bezwzględna więk-
szość głosów także nie trafia 
do wnioskodawczyni (ów). 
Koleżanka wnioskodawczyni 
sama dawała argument, że 
objęła funkcję Prezesa bo 
nikt inny nie obejmował tej 
funkcji itp. itd. Na pytanie co 
się stanie jak kandydat dosta-
nie np. 65% głosów a nie 66% 
(czyli nie 2/3 – wymagane od 
3 kadencji) odpowiadała, to 
się powtarzać będzie wybory 
– do skutku - exitus acta pro-
bat (Niccolò Machiavelli) . Z 
taką logiką już sobie nie ra-
dzę.  

W  mailu skierowanym 
do Prezesa ZG oraz do 

całego Zespołu Statutowego 
po posiedzeniu w Busku od-
niosłem się do większości 
spraw o których piszę podno-
sząc swoje wątpliwości. Nie 
odkrywam więc żadnego 
„króliczka”. To tam napisa-
łem, że propozycja coroczne-
go Zjazdu Delegatów będzie 
prawdopodobnie spotkaniem 
Towarzystwa Wzajemnej Ad-
oracji, ludzi którzy dopiero na 
Zjeździe (a nie w codziennej 
praktyce) będą poznawać i 
analizować problemy Stowa-
rzyszenia na zasadzie limito-
wanej wiedzy dostarczonej 
im przez organizatorów Zjaz-
du. Nie zastąpi to aktualnej 
organizacji Stowarzyszenia i 
jest to atrapa demokracji a 

(Ciąg dalszy ze strony 11) 

(Ciąg dalszy na stronie 13) 
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jedyne co za sobą niesie to 
koszty (od 15 -20 tys. zł. rocz-
nie) dla samego ZG (sala, wy-
żywienie itp.). Do tego dojdą 
koszty dojazdu i „posiłków” 
w drodze na Zjazd dla Dele-
gatów, czyli obciążą nie ZG a 
ZW/ZO. Jesteśmy „krezusami’ 
chcącymi wydać przez 4 lata 
(ZG) nie 15 -20 tys. zł. na je-

den Zjazd a 60 – 80 tys. zł. na 
4 Zjazdy. Skąd mają na to 
wziąć pieniądze ZG (skarbnik 
ZG informował, że kończą się 
„zapasy”) i ZW/ZO. Dopiero 
od 2 lat zwracane są pienią-
dze za dojazdy członków ZG 
(Prezydium miało zwroty cały 
czas) i część kolegów wcze-
śniej sygnalizowało, że ma 
problemy z pokryciem kosz-

tów dojazdu na posiedzenie 
(wiem, że niektórzy – także i 
ja - jechali czasami „ za swo-
je”) to teraz projekt funduje 
im dodatkowe – niemałe 
koszty (przez 4 lata)  

Leszek Orkisz 
Prezes ZO w Słupsku,  

członek Zespołu Statutowego 
- 28.12.2016 r. 

(Ciąg dalszy ze strony 12) 

I  tak się stało również z 
operacja dymisyjną człon-

ków Prezydium ZG Chcieli to 
zrobili i na dziś mamy skutek 
tego działania: potencjalny 
rozgardiasz, napięcia perso-
nalne i koszty (Zjazd Nad-
zwyczajny). Próby mediacyj-
ne mające na celu polubow-
ne załatwienie spraw – nie 
będę ich opisywał – okazały 
się bezskuteczne wobec nie-
przejednanej postawy 
„dymisantów”. I żeby jesz-
cze sprawę ubarwić grupa 
niezadowolonych członków 
Prezydium podejmuje w 
Święta Bożego Narodzenia. 
próbę dalszej destabilizacji 
Stowarzyszenia (patrz – „List 
Do Delegatów”). Naruszając 
normy statutowe – obowią-
zujące - kwestionując 
Uchwałę kolegialna ZG i 
przypisując sobie prawo do 
jedynej „prawdy” zmierza 
do jeszcze większego rozgar-
diaszu. Nie mogłem milczeć, 

dlatego zabrałem głos po Ich 
wystąpieniach i 
„rewelacjach” zawartych w 
„Liście”. Opisałem sprawy 
tak jak je widzę na podsta-
wie wieloletnich doświad-
czeń. Starałem się by był to 
obraz najbardziej obiektyw-
ny, choć oczywiście te wła-
śnie doświadczenia miały 
wpływ na ocenę zdarzeń. 
Mówiłem, ze obecny – ciężki 
dla nas czas – musi być wzię-
ty pod uwagę przez Kierow-
nictwo. Rysujący się obraz z 
tzw. „ustawy dezubekizacyj-
nej” może oznaczać (oby 
nie!) że znaczącą część na-
szych członków nie tylko nie 
będzie stać na składki a tym 
bardziej na „ubezpieczenia”. 
Co to oznacza dla finansów 
Z.G. nie musze mówić. Z do-
kumentu tzw. „symulacji 
skutków „ opracowanego 
przez Federację Służb Mun-
durowych wynika, że liczba 
„klientów” pomocy społecz-

nej z naszego środowiska 
poważnie wzrośnie a my, 
„lekką” ręką planujemy roz-
wiązania (Zjazdy coroczne) 
niosące znaczne koszty – 
zamiast skierować maksy-
malnie możliwe kwoty na 
pomoc prawna dla dotknię-
tych ustawą, na opracowa-
nie wzorów pozwów itp. itd. 
– nikt tego za darmo nie zro-
bi. Część członków Prezy-
dium bagatelizowała te sy-
gnały, na to już nie mam 
rady.  

I  sprawa ostatnia: problem 
z tzw. „Jednoczłonowym” 

Zarządem narósł w momen-
cie kiedy usiłowałem zapro-
ponować przyjęcie opraco-
wanych nowych Regulami-
nów Zarządu i Prezydium w 
których uściślano sprawę 
uprawnień wzajemnych a 
tym samym i odejście od 
zbytniej ( delikatne słowo) – 
mającej miejsce samo wła-
dzy Prezydium i Prezesa 
Z.G.. Popierał mnie na po-
czątku kol. J.K. chwaląc kom-
pleksowość rozwiązań za-
wartych w Regulaminach – 

(Ciąg dalszy na stronie 14) 

Część IV - Suplement. 

Dlaczego zabieram głos???  

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 
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ale Mu przeszło, wybierając 
opcje „centralizacji”. W pro-
jekcie z Czchowa zawarte 
były – początkowo - regulacje 
statutowe uściślające rolę 
Prezydium, Zarządu i Prezesa 
(reprezentacja i organizacja 
pracy Prezydium – Prezes, 
bieżące zarzadzanie w wyzna-
czonym obszarze – Prezy-

dium i władza Uchwałodaw-
cza – 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 ostat-
nim posiedzeniu Z.G. Jak ura-
żone ambicje górują nad roz-

sądkiem i interesami Stowa-
rzyszenia. A czytając „List do 
Delegatów” już wiem co 
oznacza powiedzenie.. 
„odwracać kota ogonem…”  

Leszek Orkisz 
Prezes Z.O. w Słupsku,  

członek Zespołu Statutowego 
- 28.12.2016  

(Ciąg dalszy ze strony 13) 

P rzewodniczący Komisji 
Prawno-Statutowej ZG – 

Jerzy Krawczyk, członek Ze-
społu Statutowego – Izabela 
Jaros oraz biorący udział sys-
tematycznie i z pełnym zaan-
gażowanie w pracy tego Ze-
społu członek Prezydium ZG 
– Zdzisław Bartula oraz An-
toni Duda przesyłają Delega-
tom na VII Krajowy Zjazd a 
jednocześnie Delegatom na 
Nadzwyczajny KZ, który od-
będzie się w styczniu lub lu-
tym 2017 roku, projekt no-
wego Statutu nie zaakcepto-
wany przez ZG na posiedze-
niu w dniu 10 grudnia br., w 
Soczewce. 
 

P oniżej zamieszczamy 
przebieg prac nad tym 

dokumentem oraz wykaz 
proponowanych najważniej-
szych zmian, wraz z krótkimi  
komentarzami. 
 

K onieczność zmian w 
zapisach statutowych 

była przedmiotem podejmo-
wanych uchwał od wielu lat. 
Ostatnia zmiana Statutu zo-
stała zatwierdzona przez KRS 
w listopadzie 2011 roku. Jed-

nak była to zmiana nie wy-
starczająca i delegaci oraz 
inni członkowie Stowarzy-
szenia domagali się wprowa-
dzenia dalszych poprawek. 
Z uwagi na to, że KRS przyj-
muje zwykle wprowadzenie 
około 8 zmian merytorycz-
nych i tzw. „literówki”, na 
kolejnych posiedzeniach ZG 
podjęto decyzję o koniecz-
ności opracowania nowego 
Statutu. 
 

P race Zespół Statutowy 
KP-S ZG rozpoczął około 

2 lata wstecz. W tym czasie 
Zespół Statutowy spotkał się 
na posiedzeniu w Czchowie. 
Okazało się po ogólnopol-
skich konsultacjach, że pro-
jekt po tym posiedzeniu jest 
zbyt rozbudowany a przy 
tym z błędami merytorycz-
nymi. Prace nad poprawie-
niem projektu i konsultacje 
ogólnokrajowe trwały nie-
przerwanie i skutkowały 
tym, że Zespół Statutowy 
Komisji Prawno-Statutowej 
Zarządu Głównego SEiRP na 
posiedzeniu w Busku Zdroju, 
w dniach 21 do 23.10.2016 
r., dopracował ostatecznie 

projekt nowego Statutu i 
zarekomendował go Zarzą-
dowi Głównemu SEiRP na 
posiedzeniu w dniu 10 grud-
nia 2016 r., w Soczewce. 
 

N a etapie prac w Busku-
Zdroju bezpośrednio 

zaangażował się Prezes ZG 
Pan Zdzisław Czarnecki. 
 

W g autorów niniejszego 
pisma, projekt po po-

siedzeniu w Busku-Zdroju 
osiągnął zamierzony cel w 
kierunku tzw., 
„odchudzenia”. Stary Statut 
zawiera 32 strony formatu A
-5. Projekt zapisany jest na 
25 kartach pojedynczych. 
Stary Statut posiada 62 § 
(paragrafy), nowy 40. 
Oczywiście nie te parametry 
były głównym celem opraco-
wania  nowego Statutu. 
Przede wszystkim został on 
usystematyzowany, upo-
rządkowany pod względem 
kolejności i znaczenia zapi-
sów w poszczególnych roz-
działach. 
 
 

(Ciąg dalszy na stronie 15) 

SZANOWNI PAŃSTWO - DELEGACI NA VII KZ. 
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S pełnia on także wymaga-
nia przepisów ustawy z 

dnia 7 kwietnia 1989 r. Pra-
wo o stowarzyszeniach (Dz.U. 
1989  Nr 20 poz. 104). 
 

P racę nad projektem uzna-
liśmy za zakończoną, po-

nieważ poprawianie bez  
przerwy tego dokumentu  nie 
ma sensu. Zawsze znajdzie 
się malkontent, który powie 
„liberum weto”. 
 
Najważniejsze zmiany w sto-
sunku do obecnie obowiązu-
jącego Statutu: 
 ► rozszerzono katalog 

podmiotów mogących 
zostać członkami wspiera-
jącymi na osoby nie mają-
ce obywatelstwa polskie-
go (oczywiście pod pew-
nymi warunkami). 

 ► przy podziale członków 
Stowarzyszenia nie ujęto 
członków „seniorów” z 
uwagi na to, że jako eme-
ryci jesteśmy w sposób 
naturalny seniorami. 

 ► rozszerzono katalog 
podmiotów mogących 
zostać członkami zwyczaj-
nymi Stowarzyszenia na: 

a. - współmałżonków 
emerytów i rencistów, 
oraz 

b. - emerytowanych pra-
cowników resortu 
spraw wewnętrznych, 
czyli cywilów. 

 

T a decyzja związana była z 
sukcesywnym zmniejsza-

niem się liczby naszych człon-
ków zwyczajnych. Współmał-
żonków i cywilnych pracow-
ników resortu należało po-
traktować jako osoby nam 

bliskie i spełniające warunki 
członkostwa zwyczajnego. 
 ► skróciliśmy ścieżkę od-

wołań od decyzji odmowy 
przyjęcia do Stowarzysze-
nia na etapie ZW/ZO. Moż-
liwość rozpatrywania ta-
kich skarg przez KZD jest 
zbędna. 

 ► skróciliśmy ścieżkę od-
wołań w sprawie skreśle-
nia z listy członków Stowa-
rzyszenia. Odwołanie koń-
czyłoby się na uchwale 
Walnych Zebrań. 

 ► zmiany „rewolucyjne” 
zaproponowaliśmy w 
strukturze organizacyjnej 
Stowarzyszenia: 

a. - zastąpienie nazwy Kół 
– Oddziałami, 

b. - usunięcie ze struktur 
Stowarzyszenia Prezy-
diów, nie mających w 
rzeczywistości żadnego 
umocowania władcze-
go, w tym do podejmo-
wania skutecznych de-
cyzji czy do uchwalania 
uchwał. Na tle podej-
mowanych przez Pre-
zydium ZG decyzji zbyt 
często pojawiały się 
wątpliwości i niezado-
wolenie członków ZW/
ZO, szczególnie kiedy 
to decyzje były związa-
ne ze zobowiązaniami 
finansowymi. 

c. - umiejscowiono Głów-
ną Komisję Rewizyjną 
jako organ kontroli a 
nie organ władzy, 
zresztą zgodnie z zapi-
sami nowej ustawy o 
stowarzyszeniach. 

 
 

O ficjalnie tylko jeden ZW 
zgłosił niechęć do zmia-

ny nazwy Koła na Oddział.  
Było wiele głosów z terenu, 
że Koło, to nazwa mało waż-
na, kojarząca się z jakąś nie-
wiele znaczącą strukturą, co 
często w bezpośrednich kon-
taktach dawali do zrozumie-
nia przedstawiciele władz 
samorządowych. Szukaliśmy 
innego synonimu nazwy 
„Koło”, ale nie znaleźliśmy, 
natomiast „Oddział” jako jed-
nostka strukturalna używany 
jest w wielu poważnych Sto-
warzyszeniach, np. adwoka-
tów. 
 ► zrezygnowano z wcho-

dzenia z klucza do władz 
Stowarzyszenia przez Pre-
zesów Kół, i Prezesów 
ZW/ZO na rzecz wyborów 
bezpośrednich ich jako 
delegatów. Z uwagi na 
konieczność zapewnienia 
funkcjonowania ZG przyję-
to, iż w Krajowym a w 
konsekwencji w Woje-
wódzkim/Okręgowym 
Zjeździe Delegatów biorą 
także  udział ustępujący 
członkowie ZG i GKR 
(odpowiednio na szczeblu 
wojewódzkim oraz goście 
zaproszeni za Zjazdy przez 
ZG – ZW/ZO). 

  

C złonkowie Stowarzysze-
nia zorientowani w sytu-

acji struktur „warszawskich” 
wiedzą, iż panuje tu systema-
tycznie i dość szybko postę-
pująca tendencja spadkowa 
w ilości członków zwyczaj-
nych.  
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Z  uwagi na  prowadzenie 
Biura Stowarzyszenia w 

Warszawie, co wiąże się z 
koniecznością podpisywa-
nych na co dzień pism, podej-
mowania decyzji i kontaktów 
z kierownictwem resortu, 
kluczowe funkcje (Prezes, 
Skarbnik, Sekretarz), winny 
zajmować osoby pochodzące 
z Warszawy lub okolic. Ilość 
mandatów wg parytetu na to 
nie pozwoli. 
 

P omysł, aby członkami ZG 
w liczbie ograniczonej 

zostali  delegaci, był autor-
stwa Prezesa Zdzisława Czar-
neckiego. Wymieniony w tej 
regulacji upatrywał możli-
wość zaangażowania w pracę 
ZG wszystkich jego członków 
oraz możliwość rozliczania 
ich z powierzonych zadań. 
► zaproponowaliśmy, żeby na 
funkcje Prezesów poszczegól-
nych szczebli członkowie 
zwyczajni w dwóch kolejnych 
kadencjach mogli być wybie-
rani zwykłą większością gło-
sów, natomiast na następne 
kadencje większością kwalifi-
kowaną 2/3 głosów. 
 

T a propozycja regulacji  
wypłynęła z terenu w 

celu odmłodzenia kierow-
nictw poszczególnych struk-
tur i tym samym przyciągnię-
cia do Stowarzyszenia 
„młodych-nowych” emery-
tów. To też spotkało się z 
oporem dożywotnich Preze-
sów. 
 ► z uwagi na likwidację 

Prezydiów wpisano, że Kra-
jowy, Wojewódzki/
Okregowy Zjazd Delegatów 

będzie się odbywał jako 
Zwyczajny raz do roku a 
jako sprawozdawczo-
wyborczy co 4 lata. 

 To rozwiązanie zapewniało 
tzw., „reprezentatywność” 
terenu na szczeblu central-
nym. 

 ► z powodu jak wyżej po-
siedzenia Zarządu Główne-
go  odbywałyby się nie 
dwa razy w roku a co naj-
mniej raz na kwartał. 

 ► rozdzielono pojęcia  tytu-
łów członków honorowych  
i tzw. „funkcyjnych”. 
Umiejscowiono te osoby w 
innych rozdziałach Statutu; 
jako osobę fizyczną człon-
ka honorowego spoza Sto-
warzyszenia oraz tzw. 
„funkcyjnych członków 
honorowych”, których 
umieszczono w Rozdziale V 
– Wyróżnienia, sankcje i 
kary organizacyjne. 

 Ta regulacja pozwoliłaby 
na uniknięcie kontrowersji 
np. przy wyborach na funk-
cje w Stowarzyszeniu. 

 ► w Rozdziale V – Wyróż-
nienia, sankcje i kary orga-
nizacyjne zawarto uregulo-
wanie wg którego „w przy-
padku braku możliwości 
zwołania Walnego Zebra-
nia Oddziału, Zarząd Woje-
wódzki/Okregowy rozwią-
zuje Oddział”. 

 ► ważne uregulowanie zna-
lazło się w Rozdziale VII – 
Postanowienia przejściowe 
i końcowe gdzie zakreślono 
Zarządom Okręgowym w 
okresie dwóch lat dostoso-
wanie swoich struktur do 
wymogów określonych w 
11 ust. 4 pkt 1 i 2, czyli: 

a. 1)  objęcie terenem działa-

nia kilku lub kilkunastu 
sąsiadujących powiatów,  

b. 2)  istnienie, co  najmniej  
5  Oddziałów oraz podję-
cie przez ich  Walne  Ze-
brania  uchwał o woli 
utworzenia Zarządu Okrę-
gowego. 

 

T a regulacja także spotka-
ła się ze sprzeciwem, 

chociaż nie szła ona w kierun-
ku rozwiązania ZO a tylko 
poprzez  powiększenie struk-
turalne - nadania im powagi i 
znaczenia (niektóre ZO licz-
bowo są mniejsze od niejed-
nego Koła). 

J eszcze raz powtarzamy, iż 
przez okres dwóch lat nie-

przerwanie trwały konsulta-
cje z tzw., „terenem”. Przyję-
liśmy dziesiątki uwag i wnio-
sków, szczególnie w ostatnim 
okresie czasu. Każdy wniosek 
został omówiony w Zespole, 
czy to bezpośrednio, czy to 
drogą elektroniczną lub tele-
fonicznie. Oczywiście nie każ-
dy wniosek mógł być 
uwzględniony z uwagi na linię 
i kierunek projektu. 
Członkowie Zespołu Statuto-
wego polemizowali nad pew-
nymi rozwiązaniami ale w 
konsekwencji w Czchowie jak 
też w Busku-Zdroju dochodzi-
liśmy do konsensusu. 
 

W  dniu 10 bm., na posie-
dzeniu ZG w Soczewce 

zostały odrzucone rozwiąza-
nia, które nie pozwoliły na 
dalsze procedowanie projek-
tu. 
 
 
 

(Ciąg dalszy ze strony 15) 

(Ciąg dalszy na stronie 17) 
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Proszę pozwolić na kilka zdań 
osobistych od Jerzego Kraw-
czyk: 
Od 6 lat pełnię funkcję wice-
prezesa ZG a jednocześnie 
przewodniczącego Komisji 
Prawno-Statutowej ZG SEiRP. 
Od około dwóch lat zaanga-
żowałem się w opracowanie 
projektu nowego Statutu, 
szczególnie, że stan zdrowia 
nie pozwalał na to Przewod-
niczącemu Zespołu Statuto-
wego. W ostatnim okresie 
czasu na te prace poświęci-
łem cały swój wolny czas na-
wet kosztem rodziny (a przy 
tym jeszcze pracuję zawodo-
wo). 

M iałem świadomość, że 
jak to mówi powiedze-

nie: „jeszcze się taki nie uro-
dził ….”. Jednak naiwnie wie-
rzyłem, że ten nowy Statut 
trochę naruszy skostniałem 
struktury, pozwoli na 
„pozyskanie” nowych, młod-
szych emerytów, pozwoli na 
sprawniejsze kierowanie Sto-
warzyszeniem a tym samym 
podniesie prestiż i znaczenie 
organizacji. Z woli suwerena 
tak się nie stało, więc moje 
dalsze tkwienie w strukturze 
kierowniczej jest bezcelowe i 
niemożliwe. 
 
Szanowne Delegatki, Szanow-
ni Delegaci 
Ja, Zdzisław Bartula, ustępu-
jący Skarbnik ZG i zarazem 
Rzecznik prasowy ZG zwra-
cam się do tych: 
- którzy nie przedkładają par-
tykularnego interesu nad in-
teres Stowarzyszenia, 
-  którym na sercu leży dobro 
Stowarzyszenia, 

-  którzy potrafią obiektywnie 
ocenić to co przez ponad dwa 
lata obecnej kadencji zrobiło 
Prezydium ZG a także Zespół 
Statutowy Komisji Prawno-
Statutowej, 
-  którzy potrafią krytycznie i 
„w oczy” odnieść się do za-
chowań niektórych, nielicz-
nych Prezesów i innych osób 
negujących każde propono-
wane zmiany, propozycje i 
zainteresowanych wyłącznie 
„statusem quo”, bojkotują-
cych działania Prezydium ZG,  
-  którzy podążają za zmiana-
mi i patrzą w przyszłość.  
Apeluję o: 
 - przyjęcie i uchwalenie na 
Nadzwyczajnym Zjeździe Kra-
jowym Delegatów wypraco-
wanego przez prawie dwa 
lata Statutu, 
- podjecie uchwały o skróce-
niu obecnej VIII kadencji,  
-  zwołanie VIII Krajowego 
Zjazdu  Delegatów w 
terminie 2-ch miesięcy od 
rejestracji nowego Statutu w 
Krajowym Rejestrze Sądo-
wym oraz dokonanie na nim 
wyboru Prezesa Zarządu 
Głównego i Zarządu Główne-
go oraz Głównej Komisji Re-
wizyjnej zgodnie z postano-
wieniami nowego Statutu. 
 

T akie działania zapobie-
gną procesowi destabili-

zacji, rozgardiaszu a przede 
wszystkim pozwolą na speł-
nienie ustawowego wymogu 
wprowadzenia nakazanych 
postanowień do Statutu. 
 

O czywiście macie Pań-
stwo statutowe prawo 

wnoszenia uwag, propozycji 
do przedstawionej Wam do 

uchwalenia wersji Statutu. 
Mam nadzieję, że nie zburzą 
one głównych kierunków 
przyjętych przez Zespół Sta-
tutowy, o których pisze Jerzy 
Krawczyk, Wice Prezes ZG, 
skonsultowanych z członkami 
naszego Stowarzyszenia. 
 

P rzychylam się do propo-
zycji A. Dudy dotyczącej 

zarządów okręgowych. To ich 
istnienie od lat jest powodem 
wielu niepotrzebnych swa-
rów, kłótni i destabilizacji. 
Nie możemy ulegać wręcz 
szantażowi, że w przypadku 
zmiany naszej struktury orga-
nizacyjnej, niektóre zarządy 
okręgowe wyjdą ze struktur. 
Niech wyjdą. Nie ulegajcie 
też naciskowi o konieczności 
zapewnienia reprezentacji 
każdego ZW/ZO w Zarządzie 
Głównym. To nie jest meryto-
ryczny argument. Jeden z 
Prezesów ZO nie był ani razu 
na posiedzeniu ZG w tej ka-
dencji i prawdopodobnie w 
jego Okręgu nic strasznego 
się nie stało. Nam chodzi o to 
żeby Zarząd Główny, wszyscy 
jego członkowie pracowali na 
rzecz całego Stowarzyszenia i 
reprezentowali jego interes a 
nie partykularne interesy po-
szczególnych zarządów. Nie-
prawdziwy i bardzo krzyw-
dzący  jest też argument tzw. 
„spółdzielni”, która rzekomo 
może być utworzona przez 
liczniej reprezentowane na 
Zjazdach organizacje tereno-
we. Wystarczy, aby np. Ko-
szalin dorównał ilością człon-
ków Krakowowi a wówczas 
groźba spółdzielni będzie fik-
cją. A żeby się tak stało nic 

(Ciąg dalszy ze strony 16) 

(Ciąg dalszy na stronie 18) 
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obiektywnego chyba nie stoi 
na przeszkodzie. Trzeba po 
prostu wziąć się do pracy or-
ganizacyjnej a nie narzekać i 
„rządzić” z nad klawiatury 
komputera..  
 
Szanowni Państwo, Koleżan-
ki i Koledzy 
Statut SEiRP w dotychczaso-
wej wersji a ra-
czej  Stowarzyszenie, co ewi-
dentnie było widać podczas 
pikiet pod Sejmem pokazał że 
nie wystarczy zorganizować 
Dzień Kobiet czy posiedzenie 
wyjazdowe. Jest pilna potrze-

ba zmian organizacyjnych, 
którą może wymusić tylko 
nowy Statut i to, co sie stało 
podczas posiedzenia ZG w 
Soczewce nad rekomendacją 
projektu Statutu może być 
początkiem agonii Naszej or-
ganizacji. 
 

N awiązując do opisanej 
przez J Krawczyka wyko-

nanej pracy nad projektem w 
pełni popieram apel do Dele-
gatów na Zjazd Nadzwyczaj-
ny, który powinien być po-
święcony nie tylko wyborom 
Władz Stowarzyszenia, ale 

przede wszystkim dyskusji i 
dostosowaniem struktury do 
aktualnego podziału admini-
stracyjnego kraju. Czas skoń-
czyć z tą fikcją Zarządów 
Okręgowych, gdyż są to w 
rzeczywistości Zarządy Miej-
skie lub Szkolne. Jeśli jest 
sprzeciw co do Oddziałów to 
można to przedyskutować na 
Zjeździe. Popieram  pomysł, 
aby to Zjazd ocenił projekt 
wypracowany przez Komisję 
Prawno-Statutową  

Antoni Duda 

 

Od Redakcji: 

Zawartość Spec OBI jest dosyć minorowa, dosyć przygnębiająca niemal. Są jednak 

takie czasy, że nasze kłopoty organizacyjne, niesnaski, czy nawet otwarte kłótnie są, 
co łatwo dostrzec „na rękę” tym, którym Nasza Mundurowa Przeszłość jest solą w 

oku. Przeszkadza niemal fakt, że jeszcze żyjemy, że upominamy się o swoje prawa i 

szacunek, że jesteśmy dumni z naszego życia w mundurze. Im bardziej będziemy 

skłóceni i warczący na siebie wzajem, tym szybciej doczekamy „opcji zerowej” wyklu-

czającej nas i Nasze Rodziny z życia społecznego i politycznego. 

Redakcja życzy Wam Drodzy Państwo dużo rozwagi i bycia mądrym przed szkodą. 
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Miejsce na notatki 
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