
Andrzej Dressler        Wrocław 19-01-2023 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej DZP 

 

 W odniesieniu do pisma z dnia 12.01.2023 r. bardzo proszę o udostępnienie dokonanego przez 

Komisję Rewizyjną DZP „ zezstawienia, analizy formalno-prawnej i rzeczowej wymienionych dowodów z 

zapisami Statutu Dolnośląskigo Pszczelarzy”. Jednocześnie proszę o udostępnienie mi „Statutu 

Dolnośląskigo Pszczelarzy” gdyż nie znam takiego dokumentu, a bez niego nie będę się mógł w pełni 

odnieść do Pańskiego pisma.  Teraz przesyłam Panu  pytania, które nurtują każedgo uczciwego członka 

naszego związku. Proszę, aby odpowiedział Pan na nie i odpowiedzi przesłał na mój adres. Ja je prześlę do 

wszystkich cczłonków naszego związku i Zarządu Polskiego Związku Pszczelarzy w Warszawie. Proszę 

również o wskazanie „kompetencji delegatów Walnego Zebrania”, które zabraniają mi uczciwej oceny 

przebiegu WZ DZP. Oto pytania: 

1. Czy Walne Zebranie Dolnośląskiego Związku  Pszczelarzy (WZ DZP) odbyło się w wyznaczonym 

terminie 16-01-2020 ?      tak    -    nie 

2. Czy Walne Zebranie Dolnośląskiego Związku  Pszczelarzy (WZ DZP) odbyło się blisko dwa lata 

po obowiązującym terminie ?           tak - nie 

3. Czy zostały podane prawdziwe przyczyny związanych z tym zaniedbań Zarządu DZP ?  

       tak - nie 

4. Czy głosowanie na WZ DZP ( 17-11-2022) odbywały się z użyciem kart mandatowych? 

       tak - nie 

5. Czy na sali podzcas głosowań na WZ DZP były osoby nieupoważnione do głosowania? 

       tak - nie 

6.  Czy Komisja Skrutacyjna udokumentowała, że osoby te nie brały udziału w głosowaniach? 

       tak - nie 

7. Czy był zgłoszony wniosek o głosowanie w sposób tajny? 

       tak - nie 

8. Czy wniosek ten uzyskał konieczną większość (więcej niż 25%) głosów za tajnym głosowaniem?

       tak - nie 

9. Czy w związku z tym głosowania były tajne ?  tak - nie 

10. Czy jest to zgodne ze ststutem DZP?   tak - nie 

11. Czy statut DZP jest obowiązującym prawem dla wszystkich pszczelarzy członków DZP? 

       tak - nie 

12.  Czy to prawo zostało złamane ?   tak - nie 

13. Czy podczas nieprawidłowych głosowań „ jawnych”  liczone były głosy „za”, „przeciw” i 

„wstrzymujące się”?     tak - nie 

14. Czy jest to prawidłowy sposób liczenia głosów ? tak - nie 

15. Czy wybór prezesa odbywał się z co najmniej dwóch kandydatów? 

       tak - nie 

16. Czy jest to zgodne z zasadami WYBORU poprzes głosowanie?    

       tak - nie 

17. Czy Komisja Uchwał i Wniosków WZ DZP na WZ sfomułowała i odczytała wnioski (uchwały) z 

Walnego Zebrania?     tak - nie 

18. Czy te uchwały (których nie było) zostały zatwierdzone przez delegatów? 

       tak - nie 

 

         Jan Sadło 

 

Do wiadomości: Członkowie Komisji Rewizyjnej DZP, Zarząd DZP 


