VIII ZJAZD DELEGATÓW ZPS ZA NAMI!
Szanowne Koleżanki. Szanowni Koledzy.
Na VIII Zjeździe Delegatów zostały wybrane nowe władze naszego Związku. Zgodnie z wolą
Delegatów, zostałem wybrany na kolejną kadencję jako Prezes Zarządu Głównego. Pełnienie funkcji
Prezesa tak prestiżowego Związku to duży zaszczyt, ale również wielka odpowiedzialność.
Odpowiedzialność tym większa, że musimy podjąć mało popularne, ale konieczne i oby
skuteczne działania, których dotychczas w naszym Związku nie stosowaliśmy. Dla części z naszych
członków najbardziej wrażliwymi mogą być zmiany dot. zasad finansowania naszego Związku.
Serdecznie dziękuję wszystkim członkom Zarządu Głównego z minionej kadencji za
zaangażowane w realizację swoich zadań oraz pomoc w kierowaniu Związkiem. Dziękuję też za
stworzenie atmosfery wspólnej sympatii i zrozumienia. Mam osobiste wrażenie, że stanowiliśmy
zgrany kolektyw, któremu przyświecał jeden cel – dobro Związku Polskich Spadochroniarzy.
W pełni rozumiem decyzje tych, którzy z powodów osobistych zrezygnowali z kandydowania
do Zarządu Głównego na kolejną kadencję. Dotyczy to głównie Sekretarza Generalnego Kolegi
Wiesława Iwańskiego, Wice Prezesa ds. sportowych Kolegi Ryszarda Olszowego oraz Wice Prezesa ds.
Ekonomicznych Kolegi Jerzego Trojanowskiego. Byliście tymi, na których zawsze można było polegać.
Miejcie poczucie satysfakcji z dobrze wykonanego zadania. Mam nadzieję, że po rozwiązaniu spraw
osobistych będziecie w przyszłości gotowi do kontynuacji pracy w Zarządzi.
Dziękuję też wszystkim Prezesom naszego Związku za ofiarność, poświęcenie i skuteczność.
Mam osobiste wrażenie, że ze zdecydowaną większością miałem nić porozumienia i sympatii. Jeżeli
były nieliczne przypadki niedoboru w tym zakresie, to wynikały one raczej z braku bliższego poznania
się, a nie z osobistych animozji. Zaręczam, że z mojej strony nigdy tego nie było.
Jestem też w pełni przekonany, że w następnej kadencji wszelkie ewentualne niejasności
zostaną wyjaśnione. Ze swojej strony deklaruję dobrą wolę i zdroworozsądkowe podejście. Jesteśmy
jedną spadochroniarską rodziną. W rodzinie też różnie bywa, ale podstawą powinna być szczerość,
wzajemne zaufanie, oraz rozwiązywanie naszych problemów we własnym gronie, a nie poza plecami
zainteresowanych.
Na pierwszym posiedzeniu Zastępcą Prezesa ZG został wybrany Kolega Witold Brzozowski.
Znając jego pomysłowość, inicjatywę, ale głównie skuteczność, bardzo liczę na pomoc
w stymulowaniu Zarządu Głównego do jeszcze bardziej efektywnych działań.
Przed dużym wyzwaniem stoją głównie Koledzy: Andrzej Krawczyk oraz Jan Łopuch. Funkcja
Sekretarza Generalnego wiąże się z reguły z funkcją Kierownika Biura Krajowego oraz wydawnictwem
„Spadochroniarza”. Natomiast Skarbnik, oprócz dotychczasowego zakresu będzie miał mało
wdzięczną rolę związaną ze realizacją uchwały dotyczącej składek członkowskich.
Wice Prezesem ds. tradycji, promocji i rozwoju został Kolega Władysław Blicharski, a skład
Zespołu uzupełniają Koledzy: Damian Abramowicz, Dariusz Bojsza, oraz Zbigniew Piwoński.
W związku z zakończeniem działalności Zespołu ds. ekonomicznych, do tego Zespołu zostały
włączone również sprawy pozyskiwania dodatkowych funduszy. Zadaniem Zespołu kierowanego
przez Kolegę Blicharskiego będzie więc również poszukiwanie rozwiązań oraz opracowywanie
materiałów mających na celu ukierunkowywanie i wspieranie Prezesów Oddziałów w poszukiwaniu
możliwości pozyskiwania dodatkowych funduszy.
Wice Prezesem ds. sportu został wybrany Kolega Zbigniew Tatara, a skład Zespołu
uzupełniają Koledzy: Tomasz Czechowski, Piotr Dziergas i Janusz Brzeziński. Każdy z nich ma
wystarczająco doświadczenia, które będą pomocne w organizacji naszych centralnych zawodów
spadochronowych oraz wspieraniu organizacji tych regionalnych.

Wice Prezesem ds. młodzieży został wybrany Kolega Jarosław Chrobot, a skład Zespołu
uzupełniają: Kolega Michał Żmuda oraz Koleżanka Paulina Szczęsna. Kolega Chrobot, jako Prezes
Oddziału IX z Płocka, zrzesza w swoim Oddziale kilkuset młodych członków naszego Związku,
a w działalność jest włączonych dziewięć liceów mundurowych. Tak ilość liceów, klas mundurowych
jak i członków tego Oddziału ma ciągle tendencję wzrostową. W tym przypadku wybór tego członka
ZG na Wice Prezesa ds. młodzieży wydaje się być rzeczą naturalną.
Przed Zarządem Głównym wybranym na kolejną kadencję stoją duże wyzwania. Dziękuję
Koleżance i Kolegom za wykazanie wystarczającej odwagi, ażeby podjąć się tych wyzwań. Oczekuję
od wszystkich członków Zarządu Głównego inicjatywy, pełnego zaangażowania, determinacji oraz
samodzielności w działaniu.
W tej kadencji dużym wyzwaniem będzie wprowadzenie w życie zmian w zakresie
finansowania działalności naszego Związku. Zmiany te wynikają z sytuacji finansowej, która wymaga
wprowadzenia nowych rozwiązań. Zakończenie przez Spółki Komandos działalności gospodarczej
pozbawiło Związek możliwości pozyskiwania funduszy, które z tendencją spadkową, ale jeszcze do
niedawna zabezpieczały naszą działalność.
W tej sytuacji jedynym dostępnym rozwiązaniem wydaje się być wprowadzenie, wzorem
innych Związków i Stowarzyszeń, obowiązkowej składki członkowskiej. Uzasadnienie konieczności
wprowadzenia tych składek oraz sposobu ich podziału na zabezpieczenie działalności tak organów
terenowych Związku jak i jego władz, przedstawiłem na Zjeździe w swoim sprawozdaniu.
Obecni na Zjeździe Delegaci, zatwierdzając nowy Statut oraz wybierając na Prezesa ZG
wnioskodawcę sposobu rozwiązania problemów finansowych, w pełni ten projekt poparli. Mam więc
prawo rozumieć, że moje propozycje dostosowania się do nowej sytuacji i wyjścia z kryzysu zostały
zaakceptowane.
Dlatego też oczekuję od Kolegów Prezesów oraz od Koleżanek i Kolegów, członków naszego
Związku, pełnego zrozumienia, wsparcia i współdziałania we wprowadzaniu tych rozwiązań w życie.
Nawet, jeżeli część z nas nie jest w pełni przekonana co do ich zasadności. Jednak jeżeli chcemy być
członkami jakiejkolwiek społeczności, to musimy dostosować się do obowiązujących w niej zasad.
A zgodnie z zasadą demokracji, indywidualne interesy należy podporządkować interesom ogółu.
Zgodnie z nowym Statutem, to w kompetencji Zarządu Głównego jest określanie wysokości
rocznych składek członkowskich oraz ustalenie zasad ich płatności. Korzystając z tych kompetencji,
Zarząd Główny podjął jednogłośnie uchwałę o obowiązkowej rocznej składce członkowskiej ustalając
jej wysokości na 60 zł. Pełna treść Uchwały została przesłana do Zarządów Oddziałów.
Ustalona składka nie jest zaporowa. Ale też nie pokrywa w pełni potrzeb finansowych.
Dlatego ZG apeluje o podjęcie stosownych działań dotyczących uaktywnienia wpłat z 1% oraz opłat
na Fundusz Wydawniczy. Zacznijmy od siebie. Nie możemy wymagać tych wpłat od innych, jeżeli
sami, na miarę swoich możliwość, nic w tym kierunku nie robimy.
Szanowne Koleżanki. Szanowni Koledzy.
Kolejna kadencja może mieć dla naszego Związku kluczowe znaczenie. Jeżeli potrafimy
dostosować się do nowej rzeczywistości oraz będziemy w stanie przełamać stereotypy
i przyzwyczajenia, możemy nadać Związkowi Polskich Spadochroniarzy nowego przyspieszenia, które
pozwoli nam zachować i zakres naszej działalności przynajmniej na dotychczasowym poziomie. Czas
pokaże na ile się nam to udało. Jeżeli się to nie uda, winnym będzie najprawdopodobniej Zarząd
Główny. Ale jeżeli się to uda, będzie to zasługa nas wszystkich. Zróbmy więc wszystko, ażeby mieć
jednak satysfakcję, że jednak się nam to udało.
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