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ZG PTT l.dz./84/2013

Główny Sąd Koleżeński PTT
W piśmie z dnia 18 lipca 2013 r. informowałem, że moja obecność na posiedzeniu GSK PTT w
dniu 6 sierpnia 2013 r., na którym będzie rozpatrywane wniosek Pana Marcina Politowskiego oraz Pana
Konrada Mazurka przeciwko Panu Franciszkowi Witosowi – Prezesowi ZG PTT jest niemożliwa jako,
że we wskazanym terminie będę przebywał na urlopie wypoczynkowym, dawno zaplanowanym z opcją
wykupionych wczasów.
Zgodnie z moimi planami, o których GSK PTT był powiadomiony na posiedzeniu w dniu
12.07.2013 r. dzisiaj wyjeżdżam na wczasy.
Stosownie do mojej wypowiedzi, na posiedzeniu w dniu 26.07.2013 r. uzupełniam poprzednie
pismo o dodatkowe informacje w związku z pismem organu nadzoru z dnia 24.07.2013 r. W piśmie tym
widoczne jest:
a) stanowisko organu nadzoru stwierdzające, że GSK wydając orzeczenia wielokrotnie przekraczało
swoje kompetencje,
b) stanowisko organu nadzoru stwierdzające, że orzeczenia GSK są niezgodne ze statutem,
c) stanowisko organu nadzoru stwierdzające pierwszeństwo Statutu ponad Regulaminami,
d) stanowisko organu nadzoru stwierdzające, że w posiadanych przez organ nadzoru dokumentach
brakuje dokumentów stwierdzających, że Walny Zjazd podjął Uchwały zatwierdzające Regulaminy,
e) wezwanie organu do podjęcia przez Zarząd działań naprawczych, w szczególności zwołania
Walnego Zjazdu w terminie 30 dni.
Stosownie do wezwania, ZG PTT podjął działania naprawcze, przyjmując komplet Uchwał, a w
szczególności zwołał Nadzwyczajny Walny Zjazd w dniu 6 września 2013 r. i w oddzielnym piśmie
poinformował o tym fakcie organ nadzoru dołączając do pisma Protokół (wraz z załącznikami)
Walnego Zjazdu Sprawozdawczego PTT z dnia 8 kwietnia 2001 r. wraz z prośbą o dołączenie
przedstawionych dokumentów do dokumentów posiadanych przez organ nadzoru. Z przedstawionych
dokumentów jednoznacznie wynika, że Walny Zjazd PTT 2001 procedował nad Regulaminem Zarządu
Głównego, Regulaminem Komisji Rewizyjnych i Regulaminem Sądów Koleżeńskich oraz podjął
uchwały przyjmujące te regulaminy.
W związku z tymi faktami, tym pismem uzupełniam moje wypowiedzi z posiedzeń GSK PTT w
dniach 12.07.2013 r. i 26.07.2013 r. odnośnie prowadzenia sprawy Pana Marcina Politowskiego oraz
Pana Konrada Mazurka przeciwko Panu Franciszkowi Witosowi – Prezesowi ZG PTT. Wnioski
podpisane są przez wymienionych skarżących jako członków zwyczajnych i członków GKR PTT.
Wnioski dotyczą kontroli przeprowadzonej przez GKR PTT i jest oczywiste, że GSK PTT prowadząc
posiedzenie w dniu 12.07 2013 r., a następnie domagając się licznych dokumentów z Biura ZG PTT
próbuje przejąć kompetencje GKR PTT, zatem kolejny raz przekracza swoje kompetencje łamiąc
postanowienia Statutu.
Moja obecność na posiedzeniu GSK PTT, była spowodowana zniesławieniami i pomówieniami
jakie znajdują się w pismach, jakie skarżący złożyli do GSK PTT. W tamtym czasie podjąłem decyzję
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o udziale w posiedzeniu mając na celu krótkie przedstawienie faktycznej sytuacji, w której GKR PTT
przeprowadza kontrolę, pisze protokół i oczekuje konkretnych działań, które spowodują usunięcie
wskazanych uchybień w wyznaczonym terminie.
Skarżący wykorzystali kontrolę GKR PTT, aby w skrajnie nieprawdziwej formie zarzucić mi
popełnienie kilku przestępstw, przywłaszczenia mienia, ogólnego bałaganu dokumentacji PTT, a nawet
braku kontroli nad działalnością GKR PTT w poprzedniej kadencji.
Znamienne jest to, że po moich merytorycznych wyjaśnieniach, okazało się że „rzekome
przestępstwa” to jedynie łatwe do usunięcia uchybienia. Moje kategoryczne stwierdzenie, że przy braku
dowodów sformułowania pisemne skarżących kwalifikuję jako wielokrotne zniesławienie spowodowało
wielokrotne przepraszanie mnie przez skarżących.
Znamienne jest to, że sformułowanie „z przedstawionej dokumentacji w/w osoby czerpią
bardzo duże korzyści materialne, natomiast ich praca nie została w żaden sposób skontrolowana. Są to
kwoty rządu … (takie kwoty są przelewane są przelewane na indywidualne konta tych osób)” po
krótkiej rozmowie okazały się wyłącznie pomówieniami. Otóż, w trakcie wymiany zdań okazało się, że
skarżący nie zaznajomili się z umowami, nie uważali nawet za celowe przeanalizowanie rachunków co
do okresu czasu wykonywanych umów - skarżący wykazali się skrajna niekompetencją i ignorancją,
jednak to nie przeszkodziło im wyciąganiu wniosków takie jakie chcieli sobie wyciągnąć. Warto
podkreślić, że w piśmie wyżej wymienione osoby to prezes p. Franciszek Witos i skarbnik p. Andrzej
Golonka, zaś skarżący mieli na myśli dwie inne osoby. Taka zbitka zdaniowa dobrze charakteryzuje
faktyczne nieuczciwe i nie merytoryczne intencje skarżących. W tym momencie oświadczyłem, że jest
to wyłącznie pomówienie i że skarżący nie potrafią przedstawić, jakichkolwiek dowodów na
udowodnienie swojej tezy „czynności kontrolne … wykazały zjawiska mające znamiona czynów
przestępczych” bo takie dokumenty nie istnieją; zarzucanie dokonania czynów przestępczych przez
prezesa p. Franciszka Witosa i skarbnika p. Andrzeja Golonkę jest absurdalne i skrajnie krzywdzące.
Za dopełnienie absurdu obu pism uważam zarzut braku kontroli Prezesa ZG PTT nad
działalnością GKR PTT w poprzedniej kadencji.
Reasumując, GSK PTT swoja decyzją o poprowadzeniu posiedzenia dniu 12 lipca 2013 r.,
nawet nie występując o opinię GKR PTT przekroczył swoje kompetencje, łamiąc kolejny raz
postanowienia Statutu i spowodował, że zostałem zmuszony do bycia obwinionym, któremu przy braku
dowodów czyli bezpodstawnie postawiono bardzo ciężkie zarzuty.
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