
Walne, Walne i po Walnym
okiem prostego delegata

Można  powiedzieć:  trochę  przypadkowo  zostałem  delegatem  na  Walne  Zgromadzenie
PZBS. Dlaczego przypadkowo? Otóż rok temu w czasach aksamitnej rewolucji w PZBS, kiedy to
szykowała  się  poważna  zmiana  na  szczytach  naszej  władzy,  w Małopolsce  odbyły się  wybory
delegatów.  Żaden  kandydat,  który  nie  zadeklarował  dozgonnej  miłości  i  wierności  do  Witka
Stachnika – pretendenta, nie miał szansy na wybór.

Jako człowiek, który przeżył komunę i szczęśliwie nie był zmuszony do wiernopoddańczych
deklaracji, do których od urodzenia miałem wstręt, nie zdołałem się w żaden sposób przełamać,
żeby złożyć stosowne oświadczenie. Mogłem jedynie ogólnie zadeklarować, że jestem za zmianami
i tyle.

Wyborcy,  szczególnie  młodociani,  właściwie ocenili  moją  niechęć  i  uplasowałem się  na
miejscu „nie biorącym” (mówiąc językiem polityków). Los zrządził, że Kol. Jan Blajda, z wielką
szkodą dla nas wszystkich, pożegnał się z brydżem na ziemi i przeniósł w nowe, mam nadzieję nie
gorsze,  miejsce.  Na  opuszczone  miejsce  delegata  awansowałem  zatem  ja  i  potraktowałem  to
poważnie.

Z Małopolski przyjechały trzy osoby: Agata Kowal, Maciek Rodzaj i ja - co było wyraźnie
powyżej średniej. Losy kworum długo się ważyły. Zjawiło się 34-rech delegatów, gdy potrzeba było
35-ciu żywych i przytomnych :). W końcu, w wyniku polowania z nagonką po całej Warszawie,
brakujący delegat pojawił się i można było zacząć procedować.

Głównym tematem było  zatwierdzenie  Regulaminu Dyscyplinarnego,  oraz  sprawozdanie
z  rocznej  działalności  -  po  rewolucji  pałacowej.  Zacznę  od  sprawozdania  zarządu  i  Komisji
Rewizyjnej. Szczerze mówiąc byłem zbudowany szczegółowością uwag KR. Widać, że Ci ludzie
nie poskąpili swojego prywatnego czasu na wiwisekcję pracy nowego zarządu. Z pewnością nie
było  to  pisane  na  kolanie.  Trochę  uwag  było  do  wrocławskiej  imprezy  ale  zdałem  się,  przy
głosowaniu  nad całością,  na  rekomendację  KR.  W kilku  drobnych sprawach  brakło  mi  jednak
„kropki nad i” - konkretnych zaleceń! 

O wszystkich nie będę pisał,  każdy może sobie poczytać na stronie PZBS. Mnie bardzo
zainteresowała sprawa faktur za telefony z końca 2015 roku, a więc za starej władzy. Teraz już
wiem dlaczego nie dało się obniżyć wpisowego do lig centralnych. Telefony musiały być po 1700-
1800 zł,  bo  jak  wypada mieć  taki  za  600zł??  Takie  sobie  bizantyjskie  skłonności,  za  wspólne
pieniądze.

W  dodatku  nie  byłem  w  stanie  uzyskać  konkretnej  informacji  czy  telefony  zostały
zwrócone, mimo że zasięgałem języka u samego Głównego Źródła.  W każdej  normalnej firmie
pracownik odchodząc oddaje samochód, laptop i komórkę!! Albo płaci uzgodnioną cenę za w/w
produkty.  Wtedy może sobie z tym sprzętem robić co chce,  nawet wbijać gwoździe,  jak czynił
onegdaj czołowy polityk Nowej Przewodniej Siły Narodu – niejaki Zbigniew Z..

Teraz  o  Regulaminie  Dyscyplinarnym kilka  zdań.  Nie  ukrywam,  że  byłem zagorzałym
krytykiem starego regulaminu. Był to moim zdaniem bełkot prawniczy w wykonaniu osoby, która
z  realiami  Komisji  Dyscyplinarnych  na  poziomie  WZBS  miała  tyle  wspólnego  co  piernik
z wiatrakiem. Ktoś w Warszawie zrobił dochodzenie i Prezes na Walnym ogłosił, że autorką była
w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku jakaś pracowita sędzina! I wszystko jasne!

W  zapowiedziach  wyborczych  Kol.  Stachnik  obiecywał  radykalne  odchudzenie
i  uproszczenie  tego  dokumentu,  tak  by  nie  pozostawał  martwą  regulacją,  nie  nadającą  się  do
stosowania  przez  Komisje  w  WZBS-ach.  Komisje  te  to  ludzie  bez  zacięcia  i  przygotowania
prawniczego, dla których przeczytanie 20 stron bełkotu prawniczego to zadanie ponad siły. Ja sam
ciężko się pochorowałem jak dotarłem do 20-tej strony. Na szczęście miałem w domu antidotum
w płynie i przetrwałem.

Niestety rzeczywistość okazała się, jak zwykle brutalna. Nowy regulamin w odróżnieniu od
starego ma tylko 54 paragrafy (stary 89), ale za to stary był spisany na 20-tu stronach A-4, a nowy
na 22-ch stronach. Tak to w ramach odchudzania przybyły 2 strony :). Znakomity rezultat!



Mało tego,  do Regulaminu dołączone jest  WPROWADZENIE ?! (na stronie PZBS nie
znalazłem, ale dostałem na maila więc wiem) – pełne cztery strony A-4. To tak jakby do Instrukcji
obsługi pralki dodać czterostronicowe tłumaczenie, jak czytać i stosować instrukcję zasadniczą. To
chyba lekka paranoja?! 

Regulamin  ma   być  prosty  i  zrozumiały,  bo  Komisje  dyscyplinarne  WZBS  załatwiają
sprawy  proste  i  zrozumiałe,  nie  skazują  ludzi  na  szafot,  ani  na  więzienie,  jedynie  próbują
wyeliminować chamstwo z imprez.

Na moją  ocenę  Regulamin powinien  się  zamknąć w 2-3  stronach.  Jak wynika  z  moich
ustaleń takie są możliwości bezproblemowej percepcji prawniczego tekstu (przez amatora) i jego
późniejszego stosowania. Nie wykluczam, że na poziomie PZBS mogą się pojawić tematy bardziej
skomplikowane (jak na przykład przywłaszczenie telefonu lub gra na zmowę) i  będą wymagać
bardziej szczegółowej regulacji, ale to inna bajka, inny szczebel, inny regulamin.

Spoza wielu paragrafów nowego regulaminu wyziera brzydka, wykrzywiona gęba starego
regulaminu. Najwyraźniej współcześni autorzy nie potrafili się od niego uwolnić. Szkoda.

Nie mam patentu na rację, zatem mogę się mylić. Prawie jednogłośne  przyjęcie  nowego
RD osłabia moje uwagi - mam świadomość. Ja jednak pozostanę przy swoim zdaniu. Za rok można
będzie sprawdzić czy nowe prawo ożywiło coś na szczeblu KD WZBS czy dalej pozostaje martwe.
Stawiam na to drugie.

Tadek Biernat

PS
Całkowicie przy okazji, bez żadnych podtekstów, ciekaw jestem jak pracuje w Małopolsce Komisja
Rewizyjna, czy ma jakieś przemyślenia? Jakieś dokonania? Czy tak po prostu trwa!


