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Cel posiedzenia:
Przeprowadzenie kontroli funkcjonowania Zarządu OT04 w Bydgoszczy
Podstawa kontroli:
Uchwała Prezydium ZG PZK z dnia 26.04.2021 r.
Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:
Kontrolę przeprowadzono dnia 22 maja 2021 r., w siedzibie Oddziału Terenowego PZK
Nr 04, Bydgoszcz, ul. Modrzewiowa 25.
Obecni na posiedzeniu:
ze strony GKR:
– przewodniczący GKR, kol. Stanisław Leszczyna, SQ2EEQ
– z-ca przewodniczącego GKR, kol. Krzysztof Joachimiak, SQ2JK
– sekretarz GKR, kol. Ireneusz Kołodziej, SP6TRX
– członek GKR, kol. Krzysztof Kućmierz, SQ2NIG
– członek GKR, kol. Adam Brzezinski, SQ1GPR
ze strony OT04:
– sekretarz kol. Piotr Eichler, SP2LQP
– skarbnik kol. Grzegorz Kłosowski, SQ2HCK
– członek zarządu kol. Edward Kwiatkowski SP2JP
– członek zarządu kol. Roman Głuchowicz, SP2GTJ
– przewodniczący OKR kol. Bogdan Bielicki, SP2JNV
– członek OKR kol. Teresa Łuba, SP2DB
– były prezes zarządu kol. Witold Błasiak, SP2JBJ
Przebieg posiedzenia:
Posiedzenie otworzył przewodniczący GKR, kol. Stanisław Leszczyna, SQ2EEQ.
Po odczytaniu uchwały Prezydium z dnia 26 kwietnia 2021 r., zlecającej GKR PZK
przeprowadzenie kontroli OT04 i odczytaniu zapisu z protokołu tego posiedzenia,
przewodniczący Komisji poprosił sekretarza zarządu OT04, kol. Piotra Eichlera SP2LQP
o przedstawienie w swobodnej wypowiedzi sytuacji w Oddziale począwszy od połowy
ubiegłego, 2020 roku, do dnia dzisiejszego.
Po wysłuchaniu wystąpienia sekretarza kol. Piotra Eichlera SP2LQP (20 min),
o przedstawienie swojej swobodnej wypowiedzi został poproszony przewodniczący
Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, kol. Bogdan Bielicki, SP2JVN (3 min)
Jako kolejny o swobodną wypowiedź został poproszony skarbnik OT04, kol. Grzegorz
Kłosowski, SQ2HCK (34 min).
Następnie członkowie Komisji zadawali pytania, zapoznawali się z przedstawianymi
dokumentami, w tym finansowymi, oraz ustalali okoliczności wydarzeń, jakie miały miejsce
między październikiem 2020 a początkiem maja 2021. Kopie dokumentów, dostarczone
Komisji i wykorzystane przez nią w protokole zebrano w 19 załącznikach i dołączono do
protokołu w oddzielnym pliku.
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Główna Komisja Rewizyjna PZK w wyniku kontroli stwierdziła, co następuje:
W dniu 6 pażdziernika 2020 r. prezes OT04 kol. Witold Błasiak SP2JBJ skierował do
Zarządu OT04 pismo z prośbą o zwolnienie z funkcji prezesa oraz z uczestnictwa w pracach
Zarządu Oddziału. Jako powód decyzji podał brak możliwości współpracy z członkami
zarządu OT04. Kopię tego pisma przekazał Komisji sekretarz OT04 (zał. Nr 1).
Dnia 8 października 2020 r. sekretarz OT04, kol. Piotr Eichler SP2LQP wysłał email (zał.
Nr 2) adresowany do wszystkich członków zarządu OT04, zwołujący posiedzenie zarządu.
W treści nie został podany temat ani porządek planowanego posiedzenia. Jest w nim ogólna
informacja, że "w związku ze złożoną rezygnacją przez Witka SP2JBJ konieczne jest
posiedzenie zarządu". Podano 6 terminów do wyboru, wszystkie na przełomie października
i listopada 2020 r. (Wszystkich Świętych, wyjazdy na groby)
Posiedzenie zarządu nie odbyło się w żadnym z 6 zaproponowanych terminów. Pytany
o powody sekretarz OT04 wyjaśnił, że terminy nie odpowiadały pozostałym członkom
zarządu z wyjątkiem kol. Romana Głuchowicza SP2GTJ, który wyraził gotowość wzięcia
udziału w posiedzeniu w każdym z podanych terminów.
Przewodniczący Komisji zadał pytanie sekretarzowi, dlaczego pisząc w emailu o rezygnacji
z funkcji prezesa kol. Witolda Błasiaka SP2JBJ (zał. Nr 2) nie zamieścił w nim informacji
o tym, że zgodnie ze Statutem PZK paragraf 38, w szczególności pkt 1a i pkt 3, na
posiedzeniu zostanie wybrany nowy prezes lub zostanie wskazany członek zarządu pełniący
jego obowiązki, co podkreśliłoby wagę i znaczenie zwoływanego posiedzenia, a tym samym
mogło spowodować zebranie się członków zarządu w jednym z 6 zaproponowanych
terminów i przeprowadzenie posiedzenia.
W odpowiedzi sekretarz OT04 stwierdził, że tego nie wie.
Na pytanie, czy jako sekretarz OT04 po nieudanym zwołaniu posiedzenia na przełomie
października i listopada 2020 r. podejmował później dalsze próby zwołania posiedzenia
zarządu i wyboru prezesa, sekretarz OT04 odpowiedział, że nie, "chociaż w styczniu
i w lutym zastanawiano się, co zrobić w tej sytuacji".
Pierwsze posiedzenie zarządu OT04 od momentu złożenia przez kol. Witolda Błasiaka
SP2JBJ prośby o zwolnienie z funkcji prezesa OT04 oraz z uczestnictwa w pracach zarządu
oddziału, czyli od 6 października 2020 r. zostało zwołane po siedmiu miesiącach na dzień
4 maja 2021, godz. 16.30, w siedzibie oddziału (zał. Nr 3). Nastąpiło to już po zleceniu
GKR przeprowadzenia kontroli w OT04.
Zapytany o powód zwołania posiedzenia zarządu na dzień 4 maja 2021 r. sekretarz OT04
odpowiedział, że w dniu 30 kwietnia br. uzyskał informację o zmianie decyzji przez kol.
Witolda Błasiaka SP2JBJ w sprawie jego prośby złożonej siedem miesięcy wcześniej
o zwolnienie z funkcji prezesa oddziału i był to główny powód zwołania posiedzenia
zarządu.
Informację o zwołaniu posiedzenia zarządu sekretarz OT04 wysłał do członków zarządu
oraz do Witolda Błasiaka SP2JBJ i przewodniczącego OKR w dniu 30 kwietnia 2021 r.
drogą elektroniczną w taki sposób, że żaden z adresatów nie widział pozostałych odbiorców
informacji, ukrytych dzięki zastosowaniu formuły UDW (zał. Nr 3). Jako temat posiedzenia
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podano sprawy bieżące oddziału. Planowany porządek posiedzenia (zał. Nr 4) został
wysłany przez sekretarza OT04 kilka godzin później w taki sam sposób, to znaczy żaden
z odbiorców nie wiedział, do kogo jeszcze ten email został wysłany. Wśród ukrytych
odbiorców znajduje się adres byłego prezesa, kol. Witolda Błasiaka SP2JBJ, co oznacza, że
o jego zaproszeniu na posiedzenie nie byli poinformowani pozostali członkowie zarządu.
Zapytany przez przewodniczącego Komisji o powód ukrywania adresatów sekretarz OT04
kol. Piotr Eichler SP2LQP odpowiedział, że zrobił tak ze względu na ochronę danych
osobowych.
W przesłanym porządku posiedzenia nie ma punktu o potrzebie rozpatrzenia na posiedzeniu
odwołania oświadczenia woli złożonego siedem miesięcy wcześniej przez kol. Witolda
Błasiaka SP2JBJ.
Takie "odwołanie odwołania", czyli odwołanie swojej poprzedniej woli kol. Witold Błasiak
SP2JBJ napisał i dostarczył zarządowi OT04 z datą 3 maja 2021 r. (zał. Nr 5).
Dopytany na tę okoliczność sekretarz OT04 oświadczył, że odwołanie zostało napisane
przez kol. Witolda Błasiaka SP2JBJ w efekcie spotkania zorganizowanego w domu byłego
prezesa pod koniec kwietnia 2021 r., a więc już po zleceniu kontroli pracy OT04 przez
GKR. Spotkanie to odbyło się z inicjatywy sekretarza OT04, kol. Piotra Eichlera SP2LQP;
oprócz byłego prezesa i sekretarza uczestniczył w nim członek zarządu OT04, kol. Roman
Głuchowicz SP2GTJ.
Jak ustaliła Komisja, skarbnik - członek zarządu, oraz żaden z członków OKR nie zostali
poinformowani o spotkaniu u prezesa w domu i podjętych tam ustaleniach.
Zapytany o przebieg spotkania były prezes, kol. Witold Błasiak SP2JBJ potwierdził
okoliczności dotyczące zwołania spotkania u niego w domu, ponadto powiedział, że na
skutek informacji uzyskanych podczas tego spotkania od kolegów z zarządu zrozumiał, na
jakie problemy naraził oddział, w związku z czym postanowił odwołać swoje poprzednie
oświadczenie z 6 października 2020 r., gdyż pisał je w stanie wzburzenia i złej oceny
sytuacji, co uznał za swój błąd. Poprosił też Kolegów o wybaczenie.
W posiedzeniu zarządu w dniu 4 maja 2021 r. nie wziął udziału skarbnik OT04, Grzegorz
Kłosowski SQ2HCK, który wcześniej poinformował sekretarza że jako maszynista
kolejowy ma zaplanowaną pracę z dużym wyprzedzeniem (zał. Nr 6) i nie otrzymał zgody
na wzięcie w dniu 4 maja 2021 r. dnia wolnego. Ze względu na wyjątkowy charakter swojej
pracy poprosił na przyszłość o wcześniejsze powiadamianie o terminach posiedzeń.
Z posiedzenia zarządu OT04 w dniu 4 maja 2021 r. został sporządzony protokół, którego
w dniu kontroli sekretarz OT04 nie posiadał i nie przedstawił Komisji.
Na pytanie zadane sekretarzowi OT04 przez przewodniczącego Komisji, gdzie jest
protokół, Komisja nie otrzymała odpowiedzi.
Protokół wraz z innymi dokumentami, o które wystąpiła Komisja został dostarczony
przewodniczącemu Komisji drogą elektroniczną w dniu 25 maja (zał. Nr 7).
Komisja stwierdza, że posiedzenie zarządu OT04 w dniu 4 maja 2021 r. przebiegało wg
innego porządku niż wcześniej rozesłany w zawiadomieniu (zał. Nr 8).
Zgodnie z zapisem w protokole, w pkt. 1 posiedzenia kol. Witold Błasiak SP2JBJ odczytał
swoje pismo, datowane 3 maja 2021 r., jakie skierował do Zarządu OT04 (zał. Nr 5).
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W piśmie tym wyjaśnia, że oświadczenie woli, które złożył zarządowi
w dniu 6 października 2020 r. o zwolnieniu z funkcji prezesa przedstawił pod wpływem
emocji i w stanie silnego wzburzenia. Powołując się na art. 82 - 88 Kodeksu Cywilnego
wycofał swoją prośbę o zwolnienie z funkcji oraz uczestnictwa w pracach zarządu Oddziału
i oświadczył, że dalej wypełnia obowiązki prezesa OT.
Ponadto wskazał, że ponieważ zarząd do chwili obecnej nie podjął decyzji o zwolnieniu Go
z funkcji prezesa ani z prac w zarządzie OT, zatem nadal pozostaje prezesem OT04
i stwierdza, że zarząd działał w pełnym składzie.
Stwierdził także, że nie zdawał sobie sprawy z następstw, jakie pociąga za sobą jego
wcześniejsza decyzja o zwolnieniu z funkcji prezesa, a zatem pozostawał w błędzie, a to
umożliwia na podstawie art. 88 Kodeksu Cywilnego odwołanie złożonego przez siebie
oświadczenia woli w przeciągu roku od jego złożenia.
Jak zapisano w protokole z posiedzenia, zebrani przyjęli to oświadczenie bez komentarza
i przeszli do omawiania, w tym samym 1 punkcie porządku obrad, zasad funkcjonowania
OT w czasie pandemii.
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej PZK nie są biegłymi z zakresu psychiatrii i nie
mogą się wypowiadać na temat zdrowia psychicznego bądź innych, choćby przemijających
zaburzeń czynności psychicznych, których występowanie (w szczególności) wymieniają
przytoczone artykuły 82-88 Kodeksu Cywilnego, a na które powołuje się kol. Witold
Błasiak SP2JBJ w swoim stanowisku odwołując oświadczenie woli złożone przez niego
jako prezesa OT04 w dniu 6 października 2020. Komisja zwróciła uwagę na fakt, że
odwołanie się do art. 82-88 KC nie zostało poparte przedstawieniem żadnego zaświadczenia
ani orzeczenia lekarskiego wydanego w związku ze stanem zdrowia kol. Witolda Błasiaka
SP2JBJ w tamtym czasie.
Wskazane w odwołaniu przez byłego prezesa artykuły Kodeksu Cywilnego (zał. Nr 19)
stanowią od dawna temat licznych polemik, przedstawiane są ich różne wykładnie i toczą
się wokół nich nieustanne dyskusje wśród prawników, w związku z tym zawarte w
oświadczeniu wskazanie na art 82-88 KC jako podstawy do cofnięcia oświadczenia woli
sprzed 7 miesięcy, nie poparte żadną dokumentacją lekarską z tamtego okresu członkowie
Komisji uznają jako prawo kol. Witolda Błasiaka SP2JBJ do przedstawienia swojej wersji
wydarzeń i dalej tego nie rozpatrywali.
W dalszym ciągu posiedzenia Komisja poprosiła skarbnika OT04, kol. Grzegorza
Kłosowskiego SQ2HCK o przedstawienie sposobu, w jaki wykonywał niezbędne do
funkcjonowania oddziału operacje finansowe, w tym przelewy składek, zapłaty za faktury,
zwroty poniesionych wydatków i inne. Z przedstawionych informacji i przekazanych
Komisji kopii korespondencji kierowanej przez skarbnika w połowie grudnia 2020 r. do
sekretarza (zał. Nr 9) i OKR (zał. Nr 10) wynika, że od dłuższego czasu wg skarbnika
nawarstwiały się problemy związane z nieprawidłowym obiegiem dokumentacji finansowej
oddziału, akceptacją faktur do wypłaty bez podpisu prezesa, na ustne polecenie sekretarza
lub tylko za jego podpisem. Stale też był podnoszony, nie tylko przez skarbnika, problem
braku dokumentacji oddziału w siedzibie oddziału i niemożność z jej korzystania, ponieważ
została zabrana przez sekretarza do jego domu w Chojnicach.
Pytany o dokumentację i miejsce jej przechowywania sekretarz OT04 potwierdził fakt
zabrania jej i przechowywania u siebie w domu; jednocześnie poinformował, że w dniu
dzisiejszym dokumentację OT04 przywiózł i od tej pory będzie ona pozostawała w siedzibie
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oddziału, dostępna dla członków zarządu.
Na zadane w połowie grudnia 2020 r. przez skarbnika pytania (zał. Nr 9) w których skarbnik
wymienia stwierdzone przez siebie nieprawidłowości i zwraca się o ich wyjaśnienie,
sekretarz odpowiedział pismem (zał. Nr 11), w którym nie odpowiedział na żadne z pytań,
prosząc o ich uściślenie. Na podobne pytania (zał. Nr 10) skierowane do przewodniczącego
OKR, skarbnik nie otrzymał żadnej odpowiedzi.
Dostrzeżonym przez Komisję przykładem nieprawidłowości w opisywaniu dokumentów
finansowych (faktur) jest polecenie zwrotu pieniędzy (zał. Nr 12, kopie maili zostały
przekazane Komisji przez skarbnika) wydatkowanych przez sekretarza OT04 na potrzeby
organizacji NWZCz w dn. 1 października 2020 r., bez wymaganego Regulaminem
Finansowym PZK, par. 24 zakwalifikowania kosztów przez prezesa oddziału. Skarbnik ze
względu na brak podpisu prezesa przez ponad miesiąc zwlekał z wypłatą, którą ostatecznie
wykonał pod naciskiem sekretarza OT04 i skargi na swoją opieszałość skierowanej do
Oddziałowej Komisji Rewizyjnej (cała treść zał. Nr 12)
Obowiązujący Regulamin Finansowy PZK w paragrafie 20 jednoznacznie określa, że
"Kwalifikacja kosztu dokonana przez Skarbnika jednostki organizacyjnej PZK każdorazowo
wymaga zatwierdzenia przez Prezesa jednostki organizacyjnej PZK."
I dalej, w paragrafie 62 zapisano, że "Za prowadzenie gospodarki i sprawozdawczości
finansowo-majątkowej przez jednostkę organizacyjną PZK odpowiada Prezes oraz Skarbnik
tej jednostki, chyba że Zarząd jednostki organizacyjnej w podjętej uchwale dokonał
odmiennego ustalenia."
Takiej uchwały w OT04 nie podjęto, gospodarkę majątkową prowadził sekretarz zarządu
i wydawał w tym zakresie dyspozycje skarbnikowi polecając wypłatę środków z bankowego
konta oddziałowego.
Na niedopuszczalność takiego postępowania wskazuje paragraf 64 Regulaminu
Finansowego PZK, który
stwierdza, że "nieprawidłowe prowadzenie gospodarki
i sprawozdawczości finansowo-majątkowej jest podstawą do działań określonych
w paragrafie 42 Statutu PZK", w tym wprowadzenie zarządu komisarycznego w oddziale.
Kol. Piotr Eichler SP2LQP, sekretarz OT04, zapytany, czy zdawał sobie sprawę
z nieprawidłowego prowadzenia przez siebie gospodarki finansowo-majątkowej oddziału
podczas nieobecności prezesa oświadczył, że robił to, gdyż jego zdaniem była to
konieczność spowodowana troską o wyższe dobro, jakim było dobro OT04.
Komisja zwróciła się do przewodniczącego OKR, kol. Bogdana Bielickiego SP2JNV
z prośbą o ustosunkowanie się do przedstawionych przez sekretarza i skarbnika wypowiedzi
i opinii. Przewodniczący poinformował, że w grudniu ub. roku "na jakimś spotkaniu
chciano podjąć uchwałę o wyznaczeniu nowego prezesa, a raczej o połączeniu funkcji
sekretarza i prezesa". Więcej do tego tematu nie wracano, dopiero teraz, w związku
z odnowionym kontaktem z byłym prezesem przewodniczący "uznał, że skoro prezes złożył
samokrytykę to jest wszystko w porządku, i może pełnić swoje obowiązki tym bardziej, że
pozwala na to kodeks cywilny".
Po wysłuchaniu wszystkich oświadczeń i zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami
Komisja stwierdza, że począwszy od 6 października 2020 r. aż do chwili obecnej , a więc
przez okres ponad siedmiu miesięcy zarząd Bydgoskiego Oddziału Terenowego PZK Nr 04
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funkcjonuje bez prezesa, w niepełnym, niżej podanym składzie :
Piotr Eichler SP2LQP – sekretarz
Grzegorz Kłosowski SQ2HCK – skarbnik
Roman Głuchowicz SP2GTJ - członek zarządu
Edward Kwiatkowski SP2JP – członek zarządu.
Na kilkukrotne w trakcie kontroli zadawane pytanie, ile posiedzeń zarządu odbyło się w
okresie od 6 października 2020 r. do 4 maja 2021 r. sekretarz, skarbnik i pozostali
członkowie zarządu zgodnie oświadczyli, że w tym czasie nie odbyło się żadne
posiedzenie zarządu OT04.
Jednak z przekazanych Komisji przez sekretarza OT04 kopii dokumentów wynika, że
pomimo nieodbywania się we wspomnianym czasie posiedzeń czy zebrań Zarządu
Oddziału, podejmowane były uchwały zarządu w sprawach członkowskich i finansowych,
które następnie realizowano.
Kopie uchwał z posiedzeń zarządów, które się nie odbyły i protokołów z ich głosowania
elektronicznego są dołączone do niniejszego protokołu (zał. Nr 13-18).
Wszystkie te dokumenty, to znaczy uchwały zarządu i protokoły głosowań elektronicznych
zostały sporządzone i podpisane przez sekretarza OT 04, kol. Piotra Eichlera SP2LQP.
Są to:
– Uchwała Zarządu Oddziału Bydgoskiego PZK nr 1/XXIV/2021/E z dnia 11 stycznia
2021 r. w sprawie przyjęcia nowych członków (zał. Nr 13), oraz protokół
z głosowania elektronicznego w tej sprawie (zał.nr 14). Udział w głosowaniu wziął
sekretarz, skarbnik i dwóch członków zarządu.
– Uchwała nr 2/XXIV/2021/E Zarządu Oddziału Bydgoskiego PZK z dnia 7 lutego
2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Bydgoskiego Oddziału PZK
za rok 2020 (zał. Nr 15), oraz protokół z głosowania elektronicznego w tej sprawie
(zał. Nr 16). Udział w głosowaniu wziął sekretarz i dwóch członków zarządu,
– Uchwała nr 3/XXIV/2020/E z dnia 28 marca 2021 r. w sprawie przekazania środków
do ZG PZK za współużytkowanie lokalu-siedziby BO PZK (zał. Nr 17), oraz
protokół z głosowania elektronicznego w tej sprawie (zał. Nr 18), z dnia 2 marca
2021 r., a więc sprzed daty podjęcia uchwały. Udział w głosowaniu wziął sekretarz
i dwóch członków zarządu.
Sekretarz OT04 zapytany o powody wytwarzania dokumentów, w tym wypadku uchwał,
podejmowanych na posiedzeniach zarządu, które w rzeczywistości się nie odbyły,
odpowiedział, że wymagało tego dobro Oddziału.
Na pytanie skierowane do sekretarza OT04, który sporządził i podpisał wszystkie trzy
protokoły z głosowań elektronicznych nad uchwałami i prowadził głosowania, dlaczego
wśród biorących udział w tych głosowaniach nie ma nazwiska kol. Witolda Błasiaka
SP2JBJ, skoro w jego opinii pozostawał On nieprzerwanie w zarządzie OT04, kol. Piotr
Eichler SP2LQP, sekretarz oddziału, odpowiedział, że tego nie wie.
Na pytanie, dlaczego będąc sekretarzem, członkiem zarządu OT04 i nie mając do tego
upoważnienia podpisywał dokumenty finansowe związane z podejmowanymi uchwałami
kol. Piotr Eichler SP2LQP odpowiedział, że wymagało tego dobro Oddziału.
Na zakończenie sekretarz OT04 oświadczył, że wszystkiemu jest winna pandemia, skarbnik
– że jako maszynista kolejowy wymaga ścisłego stosowania się, także w działalności
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społecznej, do regulaminów, instrukcji i przepisów, do których z winy sekretarza nie miał
dostępu, natomiast kol. Witold Błasiak SP2JBJ oświadczył, że to zarząd musi zdecydować,
czy jego rezygnacja została złożona, czy też nie, czy jest dalej prezesem, czy nie, bo sam już
tego nie wie, ale całą winę przyjmuje na siebie i chciałby wszystkich bardzo przeprosić.
Ustalenia pokontrolne:
1. Po wysłuchaniu członków Zarządu OT04 i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej oraz na
podstawie okazanych dokumentów członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej PZK
stwierdzają, że w pracach zarządu Oddziału Terenowego 04 PZK w Bydgoszczy,
w czasie od 6 października 2020 r. do dnia kontroli nie uczestniczył, nie brał udziału
prezes oddziału ani żadna osoba wskazana do pełnienia takich obowiązków.
2. Oświadczenie woli złożone przez kol. Witolda Błasiaka SP2JBJ w dniu
6 października 2020 r. z prośbą o zwolnienie z funkcji prezesa OT04 oraz
uczestnictwa w pracach zarządu oddziału jest jednostronną czynnością prawną,
skuteczną z chwilą dostarczenia oświadczenia członkowi zarządu OT04 i nie
wymagało przyjęcia przez zarząd OT04 ani jego zgody.
3. Członkowie zarządu oddziału, w szczególności sekretarz OT04 nie podjęli
wymaganych przez Statut PZK par. 38 skutecznych działań mających na celu wybór
z pozostałego składu zarządu nowego prezesa.
4. Oddziałowa Komisja Rewizyjna nie podjęła skutecznych, przewidzianych Statutem
PZK w paragrafie 40 i 41 działań mających na celu przywrócenie funkcjonowania
oddziału zgodnie ze Statutem PZK.
5. Dysponowanie finansami odbywało się z naruszeniem zasad określonych w Statucie
PZK i w obowiązujących regulaminach finasowych. Polecenia wykonania
przelewów z oddziałowego konta bankowego za opłacenie faktur wydawał
skarbnikowi sekretarz OT04, zamiast, jak nakazuje Statut PZK, prezes OT04 lub
osoba przez niego upoważniona.
6. Komisja nie dopatrzyła się w działaniach członków zarządu złej woli, mimo
prowadzenia gospodarki finansowej niezgodnie z obowiązującymi regulaminami.
Nie stwierdzono na skutek tych działań ubytku na majątku PZK.
7. Komisja stwierdza, że przyczyną niezgodnego ze Statutem PZK funkcjonowania
OT04 jest nieprzestrzeganie przez zarząd zapisów Statutu, a także nieznajomość,
a co za tym idzie nieprzestrzeganie przepisów finansowych obowiązujących w PZK
przez członków zarządu OT04, będące pierwotną przyczyną powstania
nieprawidłowości i zaniechań wskazanych w protokole.
Załączniki do protokołu:
Zał. Nr 1 – prośba Witolda Błasiaka prezesa OT04 o zwolnienie z funkcji
Zał. Nr 2 – zawiadomienie o posiedzeniu zarządu OT04 z 8 października 2020 r.
Zał. Nr 3 – zawiadomienie o posiedzeniu zarządu OT04 z 30 kwietnia 2021 r.
Zał. Nr 4 – porządek posiedzenia zarządu OT04 z 4 maja 2021 r.
Zał. Nr 5 - pismo W. Błasiaka do zarządu OT04 z 3 maja 2021 r.
Zał. Nr 6 – informacja skarbnika o nieobecności na posiedzeniu w dniu 4 maja 2021 r.
Zał. Nr 7 – protokół z posiedzenia zarządu OT04 w dn. 4 maja 2021 r.
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Zał. Nr 8 – proponowany porządek posiedzenia zarządu 4 maja 2021 r.
Zał. Nr 9 – skarbnik OT04 do sekretarza OT04, oczekiwanie wyjaśnień
Zał. Nr 10 – skarbnik OT04 do przew. OKR OT04, prośba o wyjaśnienie
Zał. Nr 11 – sekretarz OT04 do skarbnika OT04, prośba o sprecyzowanie stwierdzeń
Zał. Nr 12 – sekretarz OT04 do skarbnika OT04 o zwrot wyłożonych pieniędzy
Zał. Nr 13 – uchwała zarządu OT04 z dn. 11 stycznia 2021 r.
Zał. Nr 14 – protokół z głosowania elektronicznego z 11 stycznia 2021 r.
Zał. Nr 15 – uchwała zarządu OT04 z dn. 7 lutego 2021 r.
Zał. Nr 16 – protokół z głosowania elektronicznego z 10 lutego 2021 r.
Zał. Nr 17 – uchwała zarządu OT04 z dn. 28 marca 2021 r.
Zał. Nr 18 – protokół z głosowania elektronicznego z 2 marca 2021 r.
Zał. Nr 19 – artykuły 60, 82-88 Kodeksu Cywilnego
Uwaga: załączniki zostały umieszczone w jednym pliku i w postaci skompresowanej
przesłane adresatom protokołu pokontrolnego.
Na tym protokół zakończono.
Podpisy członków Komisji:
– przewodniczący GKR, Stanisław Leszczyna SQ2EEQ

–

z-ca przewodniczącego GKR, Krzysztof Joachimiak SQ2JK

–

sekretarz GKR, Ireneusz Kołodziej SP6TRX

– członek GKR, Krzysztof Kućmierz SQ2NIG

– członek GKR, Adam Brzezinski SQ1GPR

Protokół został podpisany elektronicznie podpisami zaufanymi (PZ).
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Kopie protokołu przesłane drogą elektroniczną otrzymują:
–
–
–
–
–

Sekretariat ZG PZK, kol. Piotr Skrzypczak SP2JMR sp2jmr@pzk.org.pl
Prezes PZK, kol. Tadeusz Pamięta SP9HQJ sp9hqj@pzk.org.pl
sekretarz OT04, kol. Piotr Eichler SP2LQP sp2lqp@pzk.org.pl
przewodniczący OKR, kol. Bogdan Bielicki SP2JNV bieliki@op.pl
a/a.
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PROTOKÓŁ
z posiedzenia zarządu BO PZK 4 maja 2021 r.
Obecni:
1. Witold Błasiak, prezes OT
2. Piotr Eichler, sekretarz OT/wiceprezes PZK
3. Roman Głuchowicz, członek zarządu
4. Edward Kwiatkowski, członek zarządu
5. Bogdan Bielecki, przewodniczący OKR
Nieobecni:
1. Grzegorz Kłosowski, skarbnik OT
Proponowany prządek obrad przyjęto bez poprawek.
ad 1.
Witold Błasiak SP2JBJ przedstawiła swoje stanowisko w sprawie prośby o zwolnienie go
z funkcji prezesa przedstawianej 6 października 2020 r. – stwierdził, że przedstawił je
powodowany w stanie silnego wzburzenia, co ograniczyło spokojną analizę i ocenę sytuacji,
która doprowadziła do zredagowania przedstawionego pisma. Po spokojnym przemyśleniu,
zgodnie z art. 82-88 kc wycofuje swoją prośbę skierowaną do ZO, a wobec faktu, że zarząd
BO PZK nie przychylił się do jego prośby i nie podjął uchwały o zmianie funkcji w zarządzie
Oddziału oświadcza, że dalej wypełnia obowiązki prezesa OT. Zebrani przyjęli do
wiadomości odczytane przez Witolda Błasiaka oświadczenie w tej sprawie bez komentarza.
Piotr Eichler SP2LQP przedstawił zasady funkcjonowania Oddziału w czasie pandemii,
przypomniał, że ograniczono dni otwarcia siedziby Oddziału do jednego dyżuru w miesiącu,
zamiast co wtorek. Obecni stwierdzili, że liczba odwiedzających siedzibę Oddziału znacznie
spadła i jest to od 2 do 5 osób w czasie dyżuru. Na razie ten tryb racy zostaje utrzymany i na
razie nie zdecydowano się na zwiększenie częstotliwości otwarcia siedziby Oddziału.
ad 2.
Piotr Eichler przedstawił „straty osobowe” Oddziału w pierwszym półroczu, po
weryfikacji liczby członków w związku z nieopłaceniem składki członkowskiej – to 5 osób.
Straty są w stosunku do liczby członków OT bardzo małe (0,037%), a skali całego związku
wręcz pomijalne (analiza w materiałach posiedzenia). Na pewno przyczynił się do tego
monity wysłane do zalegających z opłatą składki krótko przed ostatecznym terminem
płatności – w ostatnim momencie zapłaciło jeszcze 5 osób. Stan Oddziału obecnie to 104
członków i 11 klubów terenowych – razem 115 dusz. Przyjęto uchwałę 4/XXIV/2021
i wykreśleniu z ewidencji BO PZK osób, które utraciły członkostwo w PZK.
Piotr Eichler jednocześnie poinformował członków zarządu Oddziału, kilka dni wcześnie
doszło w tej sprawie do ostrej wymiany zdań z sekretarzem PZK Piotrem Skrzypczakiem
SP2JMR (nota bene członek BO PZK). Stwierdził on, ze źle się dzieje w OT, m.in. ze
względu na straty członków (dla wyjaśnienia w skali związku ubyło 352 członków – 9,55% –
obecnie jest 3322) a winę ponosi obecny zarząd. Wywołało to gwałtowną reakcje SP2LQP,
który uznał, że 5 osób do liczby wszystkich członków to chyba wynik, który dobrze świadczy

Proponowany porządek posiedzenia zarządu BO PZK 4 maja 2021 r.
1. Funkcjonowanie OT w czasie pandemii i perspektywy luzowania obostrzeń
epidemicznych (SP2LQP).
2. Straty osobowe w OT, sytuacja OT na tle PZK (SP2LQP).

3. Plan pracy zarządu Oddziału na rok 2021 (SP2LQP).

4. Plan budżet Oddziału na rok 2021 (SP2LQP).

5. Omówienie udziału stacji OT w SPDXC 2021 oraz wyników (wstępnych - ?)
zawodów UMB (SP2GTJ).

6. Nagrody i podziękowania dla członków OT za pracę w zawodach (SP2GTJ).

7. SQ2DYF - kolejne I miejsce w SPCM stacje QRP – podziękowanie za tegoroczny
wynik i uhonorowanie za całokształt osiągnięć – propozycja wystąpienia o OH
(SP2LQP).

8. Sprawa zwołania walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w BO PZK
(SP2LQP).

9. Inne sprawy bieżące Oddziału.

Piotr Eichler SP2LQP
sekretarz BO PZK

o pracy zarządu na tym polu. SP2JMR przyznał rację, przeprosił za swoją wypowiedź,
uznając, że musiał coś pokręcić z danych ogólnozwiązkowych. SP2LQP stwierdził, że ma
nadzieję, iż takie fałszywe opinie przedstawiające w nieprawdziwy sposób pracę zarządu OT
nie są kolportowane jako prawdziwe wiadomości w Oddziale – i szerzej – w Związku.
Sekretarz PZK zapewnił, że nie. Członkowie zarządu Oddziału przyjęli te wyjaśnienia i uznali
za sprawę załatwioną w wystarczający sposób.
ad 3.
Uchwałą 5/XXIV/2021 przyjęto plan pracy zarządu na rok 2021.
ad 4.
Opracowano wstępny projekt budżetu Oddziału na rok 2021. Jednak ze względu na brak
informacji o stanie finansów OT – nieobecność na posiedzeniu skarbnika Oddziału SQ2HCK
– podjęcie tej uchwały odłożono.
ad 5.
Roman Głuchowicz SP2GTJ, który po Andrzeju Śmiechowskim SP2RIQ przejął funkcję
managera zawodów, przedstawił wstępne wyniki stacji OT04 w zawodach SP DX Contest
oraz rozliczenie zawodów Urodziny Miasta Bydgoszczy. Z podziękowaniami za udział
w SPDXC dla członków OT postanowiono się wstrzymać do ogłoszenia oficjalnych
wyników.
Zawody UMB zostały rozliczone w wyjątkowo ekspresowym tremie, jak nigdy dotąd.
Stało się to możliwe dzięki pomocy Wojciecha Rydzkowskiego SP2ALT, który za pomocą
stworzonego przez siebie systemu do rozliczania zawodów dokonał obliczenia wyników.
Podjęto decyzje o przygotowaniu nagród regulaminowych za zawody i ustalono osoby
odpowiedzialne (SP2GTJ, SP2JBJ, SP2LQP).
ad 6.
Przekazano w formie dyplomów podziękowania dla członków OT, którzy startowali
w ubiegłorocznych zwodach SPDXC. Ponieważ nie udało się zorganizować ze względu na
pandemię żadnego spotkania większości członków Oddziału
ad 7.
Postanowiono, by podziękować Leszkowi Graczykowi SQ2DYF w bardziej uroczystej
formie (np. grawerton lub dyplom okolicznościowy) za zdobycie po raz dziewiąty z rzędu
I miejsca w SP Contest Maratonie w kategorii QRP.
ad 8.
SP2LQP zwrócił uwagę, że wszystko wskazuje, że w czerwcu lub lipcu mogą nastąpić
złagodzenia ograniczeń wynikających ze stanu epidemicznego w kraju. Być może uda się
przeprowadzić WZS-W i wybrać nowy zarząd (obecnemu kadencja upłynęła 11 lutego

2021 r. W związku z tym podjęto uchwałę 6/XXIV/2021 o zwołaniu WZS-W w pierwszym
możliwym terminie, a delegację do ustalenia jego miejsca i terminu, po ustaniu warunków
epidemicznych, otrzymał Witold Błasiak.
ad 9.
1. W związku z wyborem na funkcję wiceprezesa PZK Piotr Eichler złożył rezygnację
z funkcji stałego przedstawiciela BO PZK w ZG PZK. Z tytułu pełnionej funkcji zasiada
w ZG z głosem stanowiącym. Będąc jednocześnie stałym przedstawicielem OT podwójnego
głosy nie ma, co de facto pozbawia Oddział możliwości glosowania. Stąd złożona rezygnacja.
Uchwała 7/XXIV/2021 zarząd BO PZK na stałego przedstawiciela w ZG PZK wybrał
Edwarda Kwiatkowskiego SP2JP.
2. W związku z budową nowej strony internetowej Oddziału wystąpiono do Administratora
IT PZK Zygmunta Szumskiego SP5ELA o przydział subdomeny (ot04. pzk.org.pl)
w domenie PZK i miejsca na serwerze Związku. Administratorem strony Oddziałowej
ustanowiono Łukasza Masternaka SQ2DYL.
Na tym posiedzenie zarządu zakończono

Przewodniczył i protokołował
Piotr Eichler SP2LQP

Od: Piotr Eichler

4 lis 2020 01:01

Do: mnie grzegorz.klosowski@wp.pl
Temat: Faktury i zwrot kasy
Na jaki adres mam wysłać oryginały faktur?
Pozdrawiam Piotr Eichler SP2LQP

Od: Ja (grzegorz.klosowski@wp.pl)

4 lis 2020 09:33

Do: Piotr Eichler sp2lqp@gmail.com
Temat: Odp: Faktury i zwrot kasy
Witam.
Do Prezesa by je opisał.
Pozdrawiam Grzegorz SQ2HCK.

Od: Piotr Eichler
Do: mnie grzegorz.klosowski@wp.pl

4 lis 2020 11:44

Temat: Re: Faktury i zwrot kasy
Witam.
Są opisane przez mnie, to wystarczy. Faktury muszą trafić do skarbnika OT, a potem, wg
mojej wiedzy, z zestawieniem miesięcznym do ZG, Dlatego pytam dokąd mam je wysłać o adres do wysyłki.
Pozdrawiam Piotr Eichler SP2LQP

Od: Piotr Eichler

16 lis 2020 01:57

Do: SP2JNV Bogdan Bielicki bieliki@op.pl mnie grzegorz.klosowski@wp.pl
Temat: Brak zwrotu prywatnych pieniędzy wyłożonych na rzecz oddziału
Informuję, że w momencie wysłania tego maila - proszę to potraktować jako monit - nie
otrzymałem zwrotu wyłożonych prywatnych pieniędzy na rzecz oddziału (zakupu na
potrzeby przeprowadzenia NWZCz 1 października 2020 r.). 4 listopada 2020 r. skany
opisanych faktur, zawierające również informację o pokryciu wydatków z prywatnych
pieniędzy z prośba o ich zwrot i podaniem numeru konta do ich przelania - wysłałem
skarbnikowi OT. Właśnie mija od tego momentu 12 dni.
Pozdrawiam Piotr Eichler SP2LQP, sekretarz BO PZK

Od: Piotr Eichler

17 lis 2020 00:41

Do: mnie grzegorz.klosowski@wp.pl
Dw: bieliki bieliki@op.pl Mikołaj SQ2FRQ sq2frq@wp.pl sp2jbj sp2jbj@wp.pl sp2db
sp2db@wp.pl sp2jp ed sp2jp.ed@gmail.com Roman Gluchowicz sp2gtj@wp.pl
Temat: Re: Brak zwrotu prywatnych pieniędzy wyłożonych na rzecz oddziału

Witam.
Co tu rozumieć - ociągasz się z oddaniem wyłożonych przez członka OT prywatnych
pieniędzy na rzecz oddziału. Pytałem zaraz po przesłaniu skanów, gdzie wysłać faktury napisałeś, żeby zostawić w oddziale. Wiedziałeś, że to potrwa, bo oddział będzie czynny
dopiero 17 XI, skany i zapytanie dostałeś 4 XI. Skany dostałeś opisane, co było podstawą
do zwrotu pieniędzy. Żeby wszyscy zainteresowani wiedzieli o jakich skanach mówimy,
przesyłam im też do wglądu to, co dostałeś wcześniej. Więc to Ty przeciągasz oddanie
prywatnych pieniędzy wyłożonych na rzecz oddziału, a nie masz ku temu podstaw.
Pozdrawiam Piotr Eichler SP2LQP

Od: Piotr Eichler

19 lis 2020 18:48

Do: mnie grzegorz.klosowski@wp.pl SP2JNV Bogdan Bielicki bieliki@op.pl
Temat: Fwd: Wezwanie do zapłaty 2/2020
Witam.
To jeszcze nie jest uregulowane? Bo zgodnie z Twoimi oczekiwaniami, we wtorek faktury
zostały dostarczone do Oddziału.
Pozdrawiam Piotr Eichler SP2LQP

UCHWAŁA nr 1/XXIV/2021/E
Zarządu Oddziału Bydgoskiego
Polskiego Związku Krótkofalowców
z dnia 11 stycznia 2021 r.
w sprawie przyjęcia nowych członków
Na podstawie §6 ust 2, §38 ust. 1 lit. f oraz §391 Statutu Polskiego Związku Krótkofalowców
uchwala się, co następuje:
§1
Przyjmuje się w poczet członków zwyczajnych oddziału następujące osoby:
1) Zygmunt Ćwikła SN9CZ
§2
Wykonanie uchwały zleca się sekretarzowi Oddziału – wpis do ewidencji BO PZK oraz systemu OSEC – w terminie 14 dni od dnia podjęcia oraz skarbnikowi Oddziału w zakresie przekazania składki w części należnej dla ZG PZK na konto ZG PZK.
Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia.

§3

Sekretarz Oddziału Bydgoskiego
Polskiego Związku Krótkofalowców

Piotr Eichler SP2LQP

Załącznik nr 2 do regulaminu
głosowania elektronicznego
Polskiego Związku Krótkofalowców

Protokół z głosowania elektronicznego nr 1/OT04/2021
Lp.

Imię i nazwisko głosującego

1.

Przebieg głosowania

Znak

Funkcja w
ZO

Za

Przeciw

Wstrzymał
się

Nie uczestniczył w
głosowaniu

Piotr Eichler

SP2LQP

Sekretarz

X

O

O

-

2.

Grzegorz Kłosowski

SQ2HCK

Skarbnik

X

O

O

-

3.

Roman Głuchowicz

SP2GTJ

Członek ZO

X

O

O

-

4.

Edward Kwiatkowski

SP2JP

Członek ZO

X

O

O

-

Wyniki głosowania

4

0

0

0

Uchwała 1/XXIV/2021/E została przyjęta / nie przyjęta.
Uwagi do przebiegu głosowania
Brak.

Protokół sporządził prowadzący głosowanie: Piotr Eichler SP2LQP
Sekretarz BO PZK:
/–/
Piotr Eichler SP2LQP

Data sporządzenia protokołu:
11 stycznia 2021 r.

UCHWAŁA nr 2/XXIV/2021/E
Zarządu Oddziału Bydgoskiego
Polskiego Związku Krótkofalowców
z dnia 7 lutego 2021 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Bydgoskiego Oddziału PZK za rok 2020
Na podstawie §391 Statutu Polskiego Związku Krótkofalowców oraz §40 Regulaminu prowadzenia gospodarki i sprawozdawczości finansowo-majątkowej PZK uchwala się, co następuje:
§1
Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Oddziału PZK za rok 2020.
§2
Wykonanie uchwały zleca się skarbnikowi Oddziału.
Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia.

§3

Sekretarz Oddziału Bydgoskiego
Polskiego Związku Krótkofalowców

Piotr Eichler SP2LQP

Załącznik nr 2 do regulaminu
głosowania elektronicznego
Polskiego Związku Krótkofalowców

Protokół z głosowania elektronicznego nr 2/OT04/2021
Lp.

Imię i nazwisko głosującego

1.

Przebieg głosowania

Znak

Funkcja w
ZO

Za

Przeciw

Wstrzymał
się

Nie uczestniczył w
głosowaniu

Piotr Eichler

SP2LQP

Sekretarz

X

O

O

-

2.

Grzegorz Kłosowski

SQ2HCK

Skarbnik

O

O

O

X

3.

Roman Głuchowicz

SP2GTJ

Członek ZO

X

O

O

-

4.

Edward Kwiatkowski

SP2JP

Członek ZO

X

O

O

-

Wyniki głosowania

3

0

0

1

Uchwała 2/XXIV/2021/E została przyjęta / nie przyjęta.
Uwagi do przebiegu głosowania
Brak.

Protokół sporządził prowadzący głosowanie: Piotr Eichler SP2LQP
Sekretarz BO PZK:
/–/
Piotr Eichler SP2LQP

Data sporządzenia protokołu:
10 lutego 2021 r.

UCHWAŁA nr 3/XXIV/2020/E
Zarządu Oddziału Bydgoskiego
Polskiego Związku Krótkofalowców
z dnia 28 marca 2021 roku
w sprawie
przekazania środków do ZG PZK za współużytkowanie lokalu-siedziby BO PZK

Na podstawie § 38 ust. 1 lit. o oraz §391 uchwala się, co następuje:
§1
Zarząd Oddziału upoważnia skarbnika do przekazania kwoty 2400 zł (słownie: dwatysiąceczterysta zł 00/100 gr) ze środków własnych Bydgoskiego Oddziału PZK z tytułu kosztów
współużytkowania pomieszczeń przy ul. Modrzewiowej 25 w Bydgoszczy w roku 2020.
§2
Wykonanie uchwały zleca się skarbnikowi Oddziału w terminie 14 dni od jej podjęcia.
§3
Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia.

Sekretarz Oddziału Bydgoskiego
Polskiego Związku Krótkofalowców

Piotr Eichler SP2LQP

Załącznik nr 2 do regulaminu
głosowania elektronicznego
Polskiego Związku Krótkofalowców

Protokół z głosowania elektronicznego nr 3/OT04/2021
Lp.

Imię i nazwisko
głosującego

Przebieg głosowania

Znak

Funkcja w
ZO

Za

Przeciw

Wstrzymał
się

Nie
uczestniczył
w głosowaniu

1.

Piotr Eichler

SP2LQP

Sekretarz

X

O

O

-

2.

Grzegorz Kłosowski

SQ2HCK

Skarbnik

O

O

O

X

3.

Roman Głuchowicz

SP2GTJ

Członek ZO

X

O

O

-

4.

Edward Kwiatkowski

SP2JP

Członek ZO

X

O

O

-

Wyniki głosowania

3

0

0

1

Uchwała 3/XXIV/2021/E została przyjęta / nie przyjęta.
Uwagi do przebiegu głosowania
Brak.

Protokół sporządził prowadzący głosowanie: Piotr Eichler SP2LQP
Sekretarz BO PZK:
/–/
Piotr Eichler SP2LQP

Data sporządzenia protokołu:
2 marca 2021 r.

Zał. Nr 19
Artykuły Kodeksu Cywilnego, dotyczące oświadczenia woli, oraz te, na które
powołano się w pismach przedstawianych Komisji.
Art. 60. [Oświadczenie woli]
Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej
czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które
ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w
postaci elektronicznej (oświadczenie woli).
Art. 82. [Stan wyłączający świadome albo swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie
woli]
Nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek
powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne
powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby
psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet
przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych.
Art. 84. [Błąd]
§ 1.
W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków
prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone
innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy,
gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała
ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy
czynności prawnej nieodpłatnej.
§ 2.
Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby
składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę
rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny).
Art. 88. [Uchylenie się od skutków prawnych]
§ 1.
Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej
osobie pod wpływem błędu lub groźby, następuje przez oświadczenie złożone tej
osobie na piśmie.
§ 2.
Uprawnienie do uchylenia się wygasa: w razie błędu - z upływem roku od jego
wykrycia, a w razie groźby - z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy ustał.

