PO L

SKI ZW I 4ZEK

D

Zr

A\.KOWC

Krajowa Komisja Rewizyjna w Warszawie

O

W

ul. Bobrowiecka I
00.728 Warszawa

Warszawa, dnia 16.01.2015 r.

Szanowny Pan
Jacek Zdrojewski
Przewodniczqcy
Polska [ewica
Af . Kamiriskiego 212
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Szanowny Panie Przewodniczqcy!
Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w wyra2a
zdziwienie i
oburzenie zamieszczaniem na stronie internetowej materiat6w
niedotyczqcych
Waszej dziatalnoici.

Permanentne publikowanie informacji szkaruiqcych nasz Zwiqzek jest

niestosowne oraz lokuje siq poni2ej poziomu oczekiwanego od waszej partii,

Publikowanie materiat6w przekazywanych przez p. Andrzeja t-aszczyka
(notabene odwolanego czlonka Okrqgowej Komisji Rewizyjnej pZD
w
Warszawie) iinnych stanowi niedopuszczalnq ingerencjq w wewnqtrzne
sprawy
naszej spotecznej orga nizacji.

Prowadzenie przez p. A. taszczyka prywatnej
,,wojenki,, z naszE spolecznq
organizacjq nie przystoi powadze kierowanej przez pana Przewodn
iczqcego
pa rtii.

W

tezach programowych zawarto przestanie,

ie partia ,,Nie nerzuco
obywotelom Swiotopoglqdu, stylu Zycio czy systemu wartoici,,.
iak wobec tego ma siq to do zamieszczania napastriwych isieiqcych
niepokoj
informacji dotyczqcych naszej spolecznej organizacji?
Czy Wasza partia naprawdq nie ma innych wa2nych spraw,
kt6re powinna
kierowai do opinii publicznej?
stwierdzamy,2e tego rodzaju informacje zamieszczane na internetowej
stronie
nie przysparzaiq wam zwiqkszonej iroici zworennik6w o pogrqdach
rewicowych!
Strona internetowa Waszej partii nie jest wszak forum
wymiany poglqdow
dotyczqcych innych organizacji i do tego w Zaden spos6b
zwiqzanych idJo*o ,
Wami.

od

ka2dego administratora strony internetowej wymaga siq dokonywania
weryfikacji informacji zamieszczanych w internecie! ltego oczekujemy r6wnie2
od Pana Przewodniczqcego.
Zwracamy sig wobec tego z korejnym aperem o zaprzestanie zamieszczanra
informacji formulowanych przez byrych czlonk6w pionu rewizyjnego naszego
Zwiqzku, kt6rzy jakos nie mogq pogodzii siq z faktem ich odworania
za
nieprzestrzeganie dobrowolnie przyjqtych obowiqzk6w.
Niniejsze stanowisko drogq erektronicznq przesyiamy tak2e do wiadomoici:
- Prezesa Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w pana Eugeniusza
Kondrackiego,
- cztonk6w Krajowej Rady pZD.
Z dzialkowym

pozdrowieniem

Krajowa Komisja Rewizyjna pZD w Warszawie

PrzewodniczQca

Maria Fojt
Z-ca Przewodniczqcego Bogusfaw Dqbrowski
Z-ca Przewodniczqcego Henryk Tomaszewski
Roman 2urkowski
czfonkowie: Burzyriski stanisfaw, Dorau Ryszard, Drzewiecka Jadwiga,
Paterek Alicja iZerba Dorota.
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