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Krajowej Rady porskiegozwiFzkuDziarkowc6w
z dnia19 lipcaZ00Ir.
try sprawie odwolania z czlonka Krajowej Rarty Polskiego
Zwiqzkrt
Dzialkowcdw
KrajowaRa<Ja
PolskiegoZwi4zkuDzialkowcow,dziatajqc
na podstawie$ 3g
ust.l i ust.4pkt 3 staturu
PZD,postanawia:
!i I

Odwola6 Pana WieslawaCzaplickiegoz cztonkaKrajowej Rady polskiego
Zwiqzku
Dzialkowc6w za niewykonywanie przyjptychobowi4zk6w i dzialanie-na
szkodg
ZwiEzku.
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Uchwalawchodziw Zyciez dniernpodjqcia.
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OstrolEcedo rlnia 30 czerwca 2001 r. oraz po wygaSnigiiu
"**oweso
itym dniem rnandatu
czlonka OZ PZD w Ostrolpce w zwiqzku z likwidacj4 tego oddzialu okrEgowego,
podejrnowal dzialania sprzeczn€z postanorvieniarniorgan6w wyzszych Zwiqzkul
u
szczeg6lnienie rvykonvrval zadanokresionychucirrvalamii decyzjamiKrajowej Ratly
PZD jako jej czlonek. Swyrni dzialaniami i decyzjami wprowadiii w bl4d cztonk6w
okrggowego 2',arzqduPZD w ostrolQce i delegatow na Nadzwyc::ajny okrEgowy
Zjazd Del'egat6wPZD wojewodztwamazowieckiego,a tym samym cilziaialna sz*oap
pracowniczych ogrod6w dzialkowych i dzialkowcow z terenu dzialania dawnego
oddziafu okrEgowego w Ostrolqce. Nie wykonal obowiqzk6w 'wynikajqcych z
czlonkostwaw Komitecie OrganizacyjnyrnNadzrvyczajnegoOkrqgowego Zjazdu oraz
obowi4zk6w wynikaj4cych z pelnionej do dnia 30 czerrvca 2001 r. funrkiji prezesaOZ
PZD w Ostroft;ce,a takhejako osoba nieuprawnionapodj4l dzialania sprzecznez
obowi4zuj{c/m w Zra,iqzku praw€m o{az sprzeczne z interesem dzialkowc6w i
Zwiqzku.
Pan wieslaw C;zaplickipodjql nastgpujqcedzialania sprzecznez praw€m:
l. Po podjqciu przez Krajow4 Radq PZD Uchwaty Nr ll/IW20A0 z:dnia 17 lutego
2000 r. w sprawie utworzenia na terenie wojew6dztwa mazowieckiegojednego
oddziafuokrqgowegoz siedzib4w WarszawieOkrggou'y ZarzqdPZD w OitrolEie
sformulowal swe rv4tpliwo5ci i pytania prarvne dotycz4cetej uchvraly.Prezydium
Krajowej Rady PZD, po zaopiniorvaniu sprawy p,tt-f,2 Korn:isjg StatutowoRegulaminowq KR PZD (w posiedzeniu,jako jej czlonek, uczr:stnicryl p. W.
czaplicki)
przekazalo okrggowernu zarzEdowi pzD
w ostrolEce za
po5rednicfwem Prezesa OZ PZD w dniu 31.07.2000r. stanowisko prawne
wyjaSniaj4ce calo$i spraw dotycz4cych reorganizacji struktur okrEgowych w
Zwi4zku w tym szczeg6lnie calego procesu poprzedzaj4cego Uctrwatq Nr

I l/DV2000.

- 2 Przygotow'aniad.o Nadzwyczajnego
zjazdu tnvaly nieprzerwaniei
zostah
wlaiciwie calkowiciezakohizonerv
pocz4tkach
pan
czerw
ca
2001
r.
w.
czaplicki
podjqlinicjatywqzorganizowania
na terenie,"o.lew6dztwa
mazowieckiego
okrgg'
p6lnocno-tnazowieckiego.
w ktoregosklad wchodzilyuyJof.n.ru.
istniejqce
oddzialy w ciechan.rvie i ostrolEce.
Jako.:.:o-bonieuprawnionadzialaiq<>
sprzecznie
z uchwal4Krajowe.iRady'PZD
r
l/Ix/2000)prowaozil
1xr
rozmowyz:
oz ciechan6'uv,
zgtosirtaizerak4propozyci)pdo prezydium'KRpzD.propozyciq,
tEprzedstarvil
na zebraniu
KR PZDw dniu)i orrr*"a2001r. prezydium pZD
KR
negatywnie
ocenilorvniosek,
natomiastzebranieKRpzD podjgiodecyzjpo
pelnej
realizacji
podjprejrv dniu rT rurego2000r. Uchwaty
Nr
l
I/IX/2000.
Pan w' cz,apricki-znajqcaecyijpKR pzD,
na zworanymw dniu 23 czerwca
2001r'zebraniuoz PiD * ostrotgce
byl inicjatorern
poalEcia
przezr€norgan
-*
uchwalyo dalszymfunkcjonowaniu
oddzialuokrggowego ortrolEce.sprawa
zostalaprze':sqdzona
ju2w zaproszeniu
na to zebranie
, gdziewpkt 4 zapowiedziano
cyt.:,,Przyiqcie
uchrvatyw sprawiepoworania
okrEgupolnocneMazowsze,,.
uchwalata,jako sprzeczna'zUchwalENrllllXl2000
KR pzD zdnia 17 lurego
2000r' jest z:rnocyprawaniewazna
($ 44 ust.l statutupZD).
2' Na zwoianylnzebririu oZPZD w cistroiEce
w dniu23 czerwca200lr. prezesoZ
PZD p' w' czaplickinie wykonalnalozonych
na niegoobowiqzk6w
(g 4 Uchwaly
Nr I l/{X/20110)
-.nieprzygotowali nie przedsrawil
.sprawozdaniu
finu'uowego
oZ
PZD na dzi<:hzakohczenii.lriutulnos"i.wi.
p,r.zedlozyl
takzetegosprawozdania
^ 9kegowej K*lisji Rewizyjnejzgodnie z przyjptyrniw zwiqzkuzasadami.
3. zebranieoz pzD rv ostrolqcez inicjatyw,
o. w. czaprickiegopodjglodecyziqo
wznaczeniuterminunastqpnego
zebrania
na dziefi7lipcazobti., a wiEcpo dniu
30 czerwca 20ar r.
au"i. rozrvi4zaniaokrggorvego Zarzqdu?zD
w
".yii
ostrolgce'6t"czesnt'Prezes
oz PZD P. wieslarvczaplickinie przyjmowal
do
wiadomoici obowiEzuj4cego
stanuprawnegoi zrvolalzebranienieistniejqcego
+'
organuZwiqz:,ku.
4. Pan wieslavr
jako prezes rozwi4zanegooddzialu okrEgowego
.czapricki,
w
ostrolgce i r;zlonek
Komitetu organizacy;neio Nadzwyczajnegookrqgowego
ziTzlu Delegat6wuniernozliwilczlonkonti.gokornitetu
przeprowadzenie
zebrai
z'delegatami:zterenuoddzialuostrolEcki"go,ltakze
nie utzesiniczylw zjeLdziei
nie przedstawiipodczaszjazdusprarvozdania
z d;i.i;i;;'oz";
osrrolqce,co
, nalei:.lodo jego oborviqzkow.
5' Pan wieslarvczaplicki- byty Prezesrozwiqzanego
ozpzD w ostrolgcezwolali
prowadzilzebrranie
nieistniejEcego
organuZwi4zkurv dniu 7 lipca 2001r. zebranie
to podjElouchwalqsy-qnowan4
pi""rqiiami i funtclami nieistniej4cymi
w tej dacie.
w dniu 7 lipca nie istniar otrEgo*y zarz4d -pzD
w ostio'lEce,a mandary
wszystkich czlonkorv rozwiqzanegooz wygasly (podobnie
jak wszystkich
czJgnk6w organ6rv okrEgorvych rozwi4zany"i t
dniern 30
z00l r.
oddzial6w na
"i"r*"u
*j
rnazorvieckieio).
Nie mozna zatem
-terenie
traktowai
przeslanegod. KR pZD pisrna z dnia7 ripca
200r r.jako uchwaryoz pzD w
ostrolqce,poniewa2 taki iaa.iul terenowyPZD w rym
dniujuz nie istnial.Niejest
takhe dopuszcz:alne-uzywanie
pieczpci rozwi4zanegooddzialu okrqgoweg
o oraz
pieczgciimiennLej,,Prezes
ozpz:D wieslaw ciapricki',, poniewazw rym dniupan
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wieslaw czaplicki nie byl juz Prezes
en oZPZD.. pisrnopodpisaneprzezpan6u,
S'Parzychowskiego
i W.Czaplickiegozatytuiowane
jako ,,UchwalaNr 9/XV/2001
oZ PZD rv ostrolqce" kweitionuje prawomocnoSidzialat'r
organowZwiqzku w
r62nych dz:'iedzinacli,
calkowicie ie iobq nie powi4zanych.sirawy reorganizacji
struktury okrggowe.iwyjaSnione zostaly na'posiedr.niu
Komisji Statutowo Regulamin'cwej,wl<t6rejuczes_tniczyl
w. czapiicki. Efekternbylo wspomnianena
prezydiumKR pzD w tej iprawie
wstEpiestarnowisko
Kwestionujqce prawomocnoSd dzialan najwyzszych organow pZD
pisrno
skierowanezostaloprzezautorowdo rviadomos.iPr.r.sa UriEdu
Mieszkalnictwai
Rozwoju Mliastoraz-posl6w Ziemi ostrolEckiej.JednoczeSnie,
powotujEcsip na
75 pkt l3 statutuPZD autorzywnioskuj4do KiajorvejRady pZD o wysr4pienie $
do
PrezesaUrzqdu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast o zbarJanie
prawomocnoSci
wymienion)'chrv piSmieuchwaii zarz4dzen.
w tyrn Uchwal KR pzb. Wnioseknie
moze byi b:ranypocluu'agE,poniewazw dniu 7 lipca 2001 r. nie istnial
Okrqgowy
zarzEdPZD rv ostroiqce,a ra,igcnie rnogl podjEi przedmiotowej
,,uchwaly,,,nie
moze takze powol-r'r'r'aisig na $ 75 statutu PZD. ktory okre.qlakompetencje
okrpgowych zarzqdovrPZD. W dniu 7 lipca 2001 r. na terenie wojewodztwa
mazowiecki,:goistnial juz tylko jeden oddzial okrqgowy obejmuj4cy swym
zasiEgiemcale wo.iew6dztwotj. Okrpgowy Zarz4d Mazowiecki z siedzibl
w
Warszawie.
W tej sprarviernarn-\/do czynienia z przepisarnistatutu PZD, kt6rych interpretacja
nale|y wylqr:zniedo l(rajorvej Rady PZD ($ I l3 sraturuPZD). Natorniastu"hrruiy
i zarzqdzeniilkwestionowanerv ,,uc.hwale"nie wyrnagaj4 Zadnejinterpretacji,
bo
nie budzqu nikogo zadnychw4tpliwoSciprarvnychi rozsirzygajqsprawyzgodnie
z
przypisanymistatutempZD kompetencjami.
Pan Wieslaw Czaplichi jako czlonek Krajowej Rady PZD jest zobowiqzany
do
wykonywania i realizot'*'aniauchwal tego organu PZD. Na*vei jezeli ma odmienne
zdanie,ni?zawat-tew ostatecznychdecyzjachKR PZD. to po przeglosowaniuuchwaly
przez wigkszoSi czlonkow KR - a wiEc zgodnie z przewidzianyrnprzez statut{rybie staje sig ona otror','i4zuj4cadla rvszystkichjej adresator.l,niezaleZnieod tego, czy
podczas glosowania \ Jstrzymali sig od glosu, czy tez byli przeciw. Pan Wieslaw
Czaplicki nie w1'konalpostanowiefiUchwaly Nr ll/IX/20A0 Kiajowej Rady pZD oraz
dzialal niezgodnie z przyjqtymi w Zwiqzku zasadami orguniru"ylnymi, a wiEc
zgodnie z $ 38 ust.l statutuPZD, stanorvito podstarvqdo odwolan-iap. Wieslawa
Czaplickiegoz funkcji czlonka Krajowej Rady PolskiegoZwiqzkuDzialkowc6w.
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