Warszawa, styczeń 2021 r.

Szanowni Przyjaciele, Drodzy Wędkarze – członkowie Okręgu Mazowieckiego PZW

Minął kolejny rok działalności naszego Stowarzyszenia.
Będzie truizmem, gdy powiem, że był to dla nas wszystkich bardzo ciężki rok. Wszyscy zdajemy sobie
sprawę z tego, jakie obostrzenia i niedogodności nałożył na nas Covid-19.
Zarówno, tak jak w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym - tak również w naszym Stowarzyszeniu
musieliśmy ograniczyć naszą bieżącą działalność, dostosowując ją do zmieniających się warunków
oraz wprowadzanych na bieżąco nakazów i ograniczeń.
Mimo tych trudności przez cały ten czas prowadziliśmy normalną, rzetelną, statutową działalność –
realizując wynikające z przepisów prawa obowiązki nałożone na nasze Stowarzyszenie.
Z dumą informuję, że Okręg Mazowiecki wchodzi w Nowy Rok 2021 jako struktura dobrze
zarządzana, okręg, w którym prowadzi się prawidłową gospodarkę wędkarską.
Chciałbym także poinformować Was Wszystkich o tym, co spotkało Nasz Okręg i mnie osobiście trzy
dni przed Świętami Bożego Narodzenia.
Wówczas to w dniu 21.12.2020 r. do naszego Okręgu wpłynęła dotycząca mojej osoby uchwała
Zarządu Głównego PZW – tj. uchwała w sprawie zawieszenia mnie w wykonywaniu funkcji prezesa
Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW.
Nie zgadzam się z tą uchwałą. Uważam, że nie ma ona uzasadnienia merytorycznego, jak również
wysoce wątpliwa jest jej podstawa prawna.
W swojej codziennej pracy jako Prezes Zarządu Okręgu Mazowieckiego wielokrotnie spotykałem się z
Prezesem Zarządu Głównego PZW. W rozmowach z Nim, jak również z innymi członkami Zarządu
Głównego PZW - często wskazywałem na problemy, z którymi boryka się nasz Okręg, jak również
inne okręgi w podobnych, a nawet w tożsamych sprawach. Oczekiwałem od Prezesa Zarządu
Głównego i podległych Mu współpracowników podejmowania działań pozwalających na skuteczne
wyeliminowanie tych uciążliwości, jak również równego traktowania wszystkich okręgów działających
w strukturach naszego Stowarzyszenia. Moim celem zawsze było umożliwienie harmonijnej
współpracy i wzajemnego wspierania się wszystkich Okręgów w ramach naszego Stowarzyszenia.

Czyniłem to na różne sposoby.

Dopiero w sytuacji, gdy moje prośby nie zostały uwzględnione – to, mając na uwadze dobro
wszystkich naszych członków, wspólnie z kolegami z Zarządu Okręgu Mazowieckiego skierowaliśmy
do Zarządu Głównego wniosek w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PZW - o co,
zgodnie ze Statutem PZW, wnioskowali w ubiegłym roku delegaci wybrani na XXXI Krajowy Zjazd
Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego.
W związku z odmową zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PZW - złożyłem również wnioski
w sprawie zawiadomienia o możliwości popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przez członków
Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej - w związku z niewypełnieniem statutowego
obowiązku zwołania nadzwyczajnego zjazdu.
Nie ulega dla mnie wątpliwości – że nałożona na mnie indywidualna kara tj. zawieszenie mnie w
pełnieniu funkcji prezesa Zarządu Okręgu Mazowieckiego – jest karą za moje osobiste, uporczywe
działanie na rzecz równego traktowania poszczególnych członków naszego stowarzyszenia, jak
również równego traktowania wszystkich struktur organizacyjnych.
Funkcję prezesa zarządu w Okręgu Mazowieckim pełnię od 2006 roku i po raz pierwszy spotykam się
z tak cyniczną i nieodpowiedzialną postawą niektórych członków Zarządu Głównego PZW.
Tej sprawy z pewnością tak nie zostawię. Będę się odwoływał od krzywdzącej mnie uchwały, nawet
na drodze cywilnej.
Korzystając z tego, że mamy początek nowego roku – życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom
Wędkarzom oraz ich rodzinom, aby Rok 2021 był dla nas, przede wszystkim, rokiem lepszym od
ustępującego. Życzę Wam także, drodzy Przyjaciele, dużo zdrowia i spokoju w tych trudnych
czasach, niech Nowy Rok będzie obfity w pomyślność i siłę do realizacji wszelkich planów. Liczę, że,
szybko uporawszy się z epidemią, będziemy mieli okazję spotkać się na wydarzeniach i zawodach
organizowanych przez Nasz Związek.
Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!
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