
 

 

 

 

 

 

 

 

Poznań, dn. 13 czerwca 2016 r. 

Przewodniczący  

Głównej Komisji Rewizyjnej 

Związku Oficerów Rezerwy RP 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

ul. Kościuszki 92/98 

61-716 Poznań 

Działając na podstawie § 11 ust. 3 Statutu Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego, zwanego dalej Związkiem jako członkowie zwyczajni Związku, prezes i wiceprezes Okręgu 

Wielkopolskiego Związku, prezes Koła Nr 1 im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego w Poznaniu oraz 

członkowie Zarządu Głównego Związku kierujemy na ręce Pana Przewodniczącego nasze postulaty i wnioski 

kierowane do władz Związku, które ponoszą odpowiedzialność za swoje działanie wobec prowadzonej 

przez te władze działalności naszym zdaniem sprzecznej z zapisami zawartymi w statucie Związku, bądź 

zaniechaniem tej działalności skutkującej powstaniem szkód dla Związku, widocznych zarówno wewnątrz 

naszego stowarzyszenia, jak i poza nim. Pragnę zauważyć, że kierowany przez Pana Przewodniczącego 

organ kontroli wewnętrznej Związku wymagany prawem (art. 11 ust. 3 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 

Prawo o stowarzyszeniach – Dz.U. z 2015 r., poz. 1393 z późn. zm.) nie zajął żadnego stanowiska wobec 

pisma stanowiącego treść jednego z punktów dyskusji prowadzonej na posiedzeniu Zarządu Głównego 

Związku we Wrocławiu w dniu 27.06.2015 roku (http://zorrpwlkp.pl/Archiwum/Rok_2015/ dyskusja.pdf), 

jak i przebiegu i rezultatów posiedzeń Zarządu Głównego Związku we wrześniu 2015 roku oraz lutym 

i kwietniu 2016 roku. Następstwem tego pisma było podjęcie przez Zarząd Główny Związku na posiedzeniu 

w dniu 12 września 2015 uchwały o skierowaniu sprawy do rozpatrzenia przez Główny Sąd Koleżeński 

Związku, za zdaniem wnioskodawcy rażące naruszenie przez nas wskutek prowadzonej działalności 

Statutu Związku polegającą na działaniu na szkodę Związku. Postępowanie to zakończyło się wydaniem 

w dniu 27.02.2016 roku przez skład orzekający Sądu Koleżeńskiego Okręgu Kujawsko-Pomorskiego 

Związku Postanowienia, w którego treści zapisano, że Sąd w naszych działaniach przedstawionych przez 

wnioskodawcę - naszym zdaniem w zerowym materiale dowodowym - nie dopatrzył się w dotychczasowych 

działaniach w strukturach i na rzecz Związku jakichkolwiek znamion złośliwości i chęci działania na 

szkodę Związku i Zarządu Głównego Związku. Skład orzekający przedstawił także w swoim 

postanowieniu wnioski kierowane do Pana Prezesa Zarządu Głównego Związku, do których w naszej 

ocenie Pan Prezes na chwilę obecną w ogóle nie ustosunkował się. 

 

Pismo odebrał osobiście w dniu 15.06.2016 roku 

p. Paweł Burczyk oraz w dniu 16.06.2016 roku 

p. Stanisław Tomaszkiewicz. 



 

Wobec powyższego wnioskujemy do Pana Przewodniczącego o zajęcie stanowiska przez Główną Komisję 
Rewizyjną Związku wobec tematów poruszonych przez mjr. Jacka Behrendta w ww. piśmie, a ponadto zwracamy się 
z prośbą o udzielenie informacji dotyczących działania władz Związku i Pana Prezesa płk. Stanisława 
Tomaszkiewicza, które to działania lub ich zaniechanie w naszej ocenie są niezgodne z podjętymi przez władze 
Związku uchwałami, przepisami prawa ujętymi w odrębnych dokumentach normatywnych, a w szczególności 

naruszające zapisy Statutu Związku: 

- § 3 pkt 2 – czy istnieją dokumenty dotyczące jakichkolwiek uzgodnień z Ministerstwem Spraw Zagranicznych 
tworzenia przez Związek Kół w środowiskach polonijnych, jeśli tak to prosimy o ich kopie, 

- § 8 pkt. 3 i 6 – informacja w zakresie prowadzenia przez Związek specjalistycznego wydawnictwa oraz udzielania 
pomocy materialnej, lekarskiej oraz prawnej członkom Związku, 

- § 10 pkt 1 ppkt b – czy istnieją dokumenty Zarządu Głównego w zakresie wydanych opinii wobec kandydatów 
na członków zwyczajnych Związku za kadencję 2012-2016, jeśli tak to prosimy o ich kopie, 

- § 23 pkt 5 – jaki był powód, że Zarząd Główny Związku nie liczył nigdy, licząc od początku kadencji 2012-2016 
określonej statutem Związku liczby 32 członków i dlaczego skład Zarządu Głównego Związku i Głównej Komisji 
Rewizyjnej Związku przedstawiony w dokumentach rejestrowych naszego stowarzyszenia jest odmienny od 
faktycznego – prosimy o kopie dokumentów potwierdzających aktualny skład władz Związku, 

- § 17 pkt 3, § 23 pkt 8 – ordynacje wyborcze obowiązujące w roku 2012 (wybór delegatów na Krajowy Zjazd 
Delegatów oraz członków Zarządu Głównego) oraz w roku 2016; dodatkowo oprócz stosownych uchwał Zarządu 
Głównego dotyczących ordynacji wyborczych prosimy o kopie protokołu wraz z załącznikami z ostatniego 
Krajowego Zjazdu Delegatów w 2012 roku oraz protokołu z załącznikami z ostatniego posiedzenia Zarządu 
Głównego Związku w dniu 23 kwietnia 2016 roku, 

- § 24 pkt. 5 i 14 oraz § 54 pkt 3 – prosimy o wykaz wszystkich uchwał podjętych przez Zarząd Główny za kadencję 
2012-2016 oraz ocenę ich realizacji, a w szczególności dotyczących powoływania i zawieszania Okręgów, 
skreślania Kół, nadawania godności Członka Honorowego Związku oraz wyróżnienia medalem „Za Zasługi dla 
Związku Oficerów Rezerwy RP”, 

- § 26a pkt. 1, 3, 4, 5, 6, 7 – prosimy o informację i ocenę Głównej Komisji Rewizyjnej Związku działalności 
Prezydium Zarządu Głównego za kadencję 2012-2016 w ww. punktach, a w szczególności ocena działań na rzecz 

pozyskania darczyńców dla logistycznego wsparcia statutowej działalności Związku, współpracy z zagranicznymi 
stowarzyszeniami żołnierzy rezerwy, rzetelności realizowanych przez Zarząd Główny konkursów historycznych, 
przygotowywania materiałów na posiedzenia Zarządu Głównego, 

- § 28 pkt. 1, 2, 3 – prosimy o kopie dokumentów potwierdzających pracę Głównej Komisji Rewizyjnej 
w zakresie prowadzonych każdego roku kontroli działalności statutowej i finansowej Związku za lata 2012, 2013, 
2014 oraz 2015, w tym kopie złożonych przez Związek do Urzędu Skarbowego deklaracji CIT-8 i sprawozdań 
finansowych za lata 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, a także przedstawionych uwag, wniosków i zaleceń 
pokontrolnych oraz stopień ich realizacji oraz przeprowadzonych rozmów z członkami Związku, którzy nie 
opłacają przez co najmniej jeden rok składek członkowskich wymienionych w § 12 pkt 3 Statutu Związku. 

Ponadto prosimy, wobec przedstawionych na ostatnim kwietniowym posiedzeniu Zarządu Głównego 
Związku przez Prezesa płk. Stanisława Tomaszkiewicza o ocenę danych i ewentualną ich weryfikację dotyczących 
struktury i stanu liczebnego Związku, w tym członków opłacających składki. Przypomnijmy zdaniem Prezesa 

Związek tworzy 12 okręgów, w sumie liczą one 4203 członków, w tym tylko około 500 opłaca składki 
członkowskie. Wnosimy również o ocenę przez Główną Komisję Rewizyjną Związku braku realizacji przez Prezesa 
Związku płk. Stanisława Tomaszkiewicza zaleceń kierowanych do niego, w wydanym przez skład orzekający Sądu 
Koleżeńskiego Okręgu Kujawsko-Pomorskiego 27 lutego 2016 roku Postanowieniu.  

W przypadku nie zajęcia stanowiska przez Główną Komisję Rewizyjną Związku na niniejsze pismo w ciągu 7 dni 
od daty jego otrzymania i nie dostarczenie nam informacji i dokumentów, o które wyżej wnosimy skierujemy 
pismo do organu z mocy prawa nadzorującego działalność Związku (art. 8 ust. 5 ww. Ustawy) na bezczynność 
z dodatkowym wnioskiem o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie przestrzegania przez 
władze Związku i osoby funkcyjne zapisów obowiązującego prawa, w szczególności zapisów Statutu Związku. 
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                                                             (-)  mjr w st. spocz. Jacek Behrendt           (-)  płk w st. spocz. Jacenty Góral 


