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Szanowny Panie Prezydencie
Członkowie Zarządu Polskiego Związku Pszczelarskiego wyrażają swoje zaniepokojenie nad
sposobem podejmowania decyzji dotyczących kluczowych spraw dla funkcjonowania
Związku, zadań dla poszczególnych członków zarządu, tempem ich realizacji oraz sposobem
przekazywania informacji.
Niepokoi nas przede wszystkim realizacja uchwały dotyczącej wynajmu Domu Pszczelarza,
która została podjęta na posiedzeniu zarządu w Kamiannej. Nie wiemy dlaczego nie ma
jeszcze umowy i ogólnie mówiąc dlaczego ten temat jest jeszcze dyskutowany z nowymi
podmiotami, po podjęciu decyzji i po głosowaniu na ten temat.
Kolejną sprawą niepokojącą w naszym mniemaniu jest badanie bilansu przez biegłego
rewidenta. Nie zostaliśmy oficjalnie poinformowani jak brzmi umowa z biegłym rewidentem,
co on ma badać i w jakim terminie. Uważamy, że taka informacja powinna dotrzeć do
każdego z członków zarządu, aby przynajmniej wiedzieć co się w tej sprawie dzieje i móc
odpowiedzieć na pytania członków Związku w terenie.
Kolejna sprawa, to realizacja podjętej decyzji o połączeniu dwóch stron internetowych
działających pod logotypem związku, która do tej pory nie została zrealizowana, a na
Ogólnopolskich Dniach Pszczelarza była tematem gorącej dyskusji dzielącej niestety nasze
środowisko, zamiast go jednoczyć.
Wreszcie sprawa komunikacji, która nie działa niestety zbyt sprawnie. Do tej pory nie mamy
na przykład protokołów z dwóch ostatnich posiedzeń zarządu, a powinniśmy mieć na piśmie
proponowane rozwiązania i decyzje, żeby się ich trzymać w naszych działaniach. Sprawia to
wrażenie dużego chaosu, a przecież mamy Biuro PZP z pracownikami etatowymi, którymi
należy jedynie pokierować i wyegzekwować nałożone obowiązki. Nie są to w żadnym
wypadku zarzuty do zaangażowania i pracy Pań w biurze, lecz do sposobu zarządzania
biurem.

Wygląda na to, że być może pewne obowiązki szefa Związku są zbyt duże lub może nie do
końca dobrze zorganizowane, a nasze oczekiwania zbyt daleko idące. Chcemy jednak
przypomnieć, że wszyscy zdeklarowaliśmy swoje zaangażowanie w pracę zarządu pod
kierownictwem Pana Prezydenta. Decyzji jednak nie możemy podejmować na własną rękę i
oczekujemy sprawnego kierowania naszym zespołem.
Dlatego niżej podpisani członkowie Zarządu zwracają się do Pana Prezydenta z gorącą prośbą
o przedstawienie na najbliższym posiedzeniu zarządu sposobu na uzdrowienie tej
niesympatycznej atmosfery pracy zarządu i zaproponowanie takich rozwiązań, które
usprawnią działanie zarządu PZP z korzyścią dla nas wszystkich. Nie chcemy aby nasze
zaangażowanie w społeczną pracę na rzecz Związku było przedmiotem kpin i żartów, lecz
chcemy rzetelnie realizować nasze deklaracje wyborcze. Oczekujemy jednak zdecydowanych
decyzji i mądrego przywództwa ze strony naszego Prezydenta. W przeciwnym razie nasza
dalsza współpraca nie będzie miała sensu. Nie chcemy aby tak się stało, ale z przykrością
musimy stwierdzić, że bez zdecydowanych zmian będziemy zmuszeni do podjęcia takiej
niepopularnej decyzji. Mamy jednak głęboką nadzieję, że tak się nie stanie.
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