
OŚWIADCZENIE 

W dniu 4 lipca 2019 r. na antenie TVP 1,  w programie „Magazyn śledczy Anity Gargas”, 

wyemitowany został reportaż dotyczący  działalności Polskiego  Związku Wędkarskiego. Część tego 

reportażu poświęcona została  PZW Okręg w Zielonej Górze, a w szczególności inwestycjom 

realizowanym w ostatnich latach przez nasz Okręg. 

 Celem programu było przedstawienie w negatywnym świetle działalności Zarządu i dyrektora 

Biura Okręgu oraz  wywołanie przekonania, że środki finansowe będące w posiadaniu Okręgu 

wydawane są w sposób niegospodarny i niecelowy. Ponieważ autorzy w sposób wybiórczy  

i tendencyjny potraktowali zarówno fakty, jak i wypowiedź udzieloną na potrzeby reportażu przez 

dyrektora Biura, koniecznym jest odniesienie się zawartych  w programie tez i informacji.     

 W pierwszym rzędzie chcę  podkreślić, że wszelkie decyzje dotyczące  wydatkowania środków 

finansowych Okręgu z przeznaczeniem na inwestycje podejmowane są kolegialnie przez 

wieloosobowy Zarząd Okręgu. Uchwały w tych sprawach są poprzedzane szczegółową analizą 

dokonywaną przez członków właściwych komisji działających w strukturze Zarządu, po 

przedstawieniu Zarządowi wniosków komisji i po przeprowadzeniu dyskusji. Przebieg obrad komisji 

i Zarządu jest protokołowany. Zgodnie ze statutem PZW, uchwały podejmowane są większością 

głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.  

   W reportażu poruszono między innymi kwestie rzekomych nieprawidłowości związanych  

z remontem siedziby Okręgu, garaży w Zielonej Górze oraz budową stanicy wędkarskiej  w Lubrzy. 

Główną rolę odegrali tutaj – co stwierdzam z przykrością – były pracownik Biura Michał Motowidełko 

oraz członek Zarządu kol. Eugeniusz Zankowicz, którzy w swoich wypowiedziach  jednoznacznie 

zasugerowali, że przy realizacji tych inwestycji doszło do nadużyć. W kontekście tych wypowiedzi 

koniecznym jest wyjaśnienie następujących kwestii, a mianowicie: 

- siedzibę przy ul. Głowackiego nr 9 w Zielonej Górze Okręg nabył w postępowaniu upadłościowym od 

syndyka jako całość -  „z dobrodziejstwem inwentarza”. Obiekt był wcześniej użytkowany, więc rzeczą 

naturalną była konieczność odświeżenia niektórych pomieszczeń; 

- nie jest prawdą, że w siedzibie dwukrotnie montowany był system wizyjny, natomiast prawdą jest, 

że  część zainstalowanych w nabytym budynku kamer monitoringu była od początku niesprawna 

i wymagała wymiany; 

- garaże znajdujące się przy siedzibie Okręgu były  w bardzo złym stanie technicznym i w trakcie 

remontu kapitalnego  ujawnione zostały kolejne wady , których nie można było przewidzieć na etapie 

sporządzania kosztorysu ofertowego (np. brak izolacji poziomej podłóg i pionowej ścian), co wiązało 

się z koniecznością zlecenia robót dodatkowych. Uchwałę w sprawie zwiększenia środków na remont 

garaży i zlecenia wykonania robót dodatkowych podjął Zarząd Okręgu po przeprowadzeniu wizji 

lokalnej w trakcie jednego z posiedzeń; 

- uchwałę o budowie stanicy wędkarskiej w Lubrzy podjął Zarząd Okręgu  po wyborze projektu 

budowlanego rekomendowanego przez komisję problemową. Również Zarząd Okręgu podjął 

uchwałę w sprawie zwiększenia zakresu inwestycji poprzez wykonanie  piwnic i związaną z tym  

zmianą projektu i pozwolenia na budowę oraz zwiększeniem zakresu finansowego zadania  (uchwała 

ZO nr 4/12/2016 z 22.12.2016 r.). Wszystkie uchwały dotyczące inwestycji w Lubrzy Zarząd Okręgu 

podejmował po uzyskaniu stanowiska komisji finansowej w skład której wchodził również kol. 

Eugeniusz Zankowicz, który nie zgłaszał wówczas żadnych zastrzeżeń w tej sprawie. Jako członek 

Zarządu Okręgu kol. Eugeniusz  Zankowicz  głosował również za zwiększeniem nakładów na tę 

inwestycję. 



-  z inicjatywy Prezesa Zarządu Okręgu i dyrektora Biura Zarząd Okręgu podjął uchwałę w sprawie 

zlecenia  rzeczoznawcy budowlanemu sporządzenia ekspertyzy dotyczącej jakości robót wykonanych 

w obiekcie stanicy wędkarskiej w Lubrzy. Jak wynika z treści tej ekspertyzy, część robót budowlanych 

wykonanych zostało nieprawidłowo, w związku z czym Zarząd Okręgu podjął uchwałę o  dochodzeniu 

od wykonawców  na drodze prawnej   zwrotu części wypłaconego wynagrodzenia.  

 O legalności działań organów Okręgu świadczyć mogą wyniki licznych kontroli 

przeprowadzonych w ostatnich latach w Biurze Okręgu przez różnego rodzaju inspekcje i organy 

kontroli. Żadna z tych kontroli nie wykazała istotnych nieprawidłowości w pracy Biura Okręgu,  

a w szczególności nieprawidłowości dotyczących gospodarowania mieniem PZW. Ponadto, „dzięki” 

aktywności byłych pracowników naszego biura Okręgu (w tym  M. Motowidełko), do prokuratury, 

sądów,  Prezydenta Zielonej Góry i innych organów wpłynęło kilkanaście zawiadomień o rzekomych 

przestępstwach i nieprawidłowościach popełnionych przez dyrektora Biura lub prezesa Zarządu 

Okręgu. Wszystkie te postępowania zakończyły się odmową wszczęcia lub umorzeniem 

postępowania.  

Na wniosek Zarządu Okręgu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej badanie sprawozdania 

finansowego Okręgu z roku zamykającego ostatnią kadencję przeprowadził biegły rewident 

ze specjalistycznej firmy zewnętrznej. Bilans uzyskał pozytywną opinię, a zawarte w ocenie wskaźniki 

ekonomiczne wskazują na progresywny rozwój Okręgu. 

Za manipulację należy uznać powiązanie  w reportażu kwestii  rzekomego marnotrawienia 

środków  Okręgu ze sprawą przywłaszczenia pieniędzy przez byłą główną księgową Okręgu w latach 

2003-2010. Całkowicie pominięto fakt, iż osoby odpowiedzialne wówczas za kierowanie  Okręgiem 

oraz Biurem Okręgu i bezpośrednio nadzorujące pracę głównej księgowej zostały odsunięte, a Zarząd 

Okręgu w aktualnym i poprzednim składzie podjął szereg działań zmierzających do naprawienia szkód 

spowodowanych działaniami b. głównej księgowej. Doprowadził do jej ukarania i w drodze egzekucji 

komorniczej odzyskuje stopniowo utracone środki. W Biurze Okręgu opracowano i wdrożono 

procedury mające na celu zapobieżenie wystąpienia tego rodzaju przestępstw w przyszłości. 

Nierzetelnie przedstawiony został w reportażu także wątek rozwiązania stosunku pracy z M. 

Motowidełko. W tym zakresie Okręg zastosował wszystkie procedury przewidziane prawem, między 

innymi Zarząd Okręgu dwukrotnie  występował do Rady Powiatu Świebodzińskiego o wyrażenie 

zgody na rozwiązanie stosunku pracy z M. Motowidełko (który jest radnym z ramienia PiS).  

Niezasadnym okazał się również przedstawiony w reportażu  zarzut mobbingu ze strony dyrektora 

Biura wobec M. Motowidełko, co potwierdza ostateczne postanowienie Prokuratury Rejonowej  

w Zielonej Górze o umorzeniu postępowania przygotowawczego w tej sprawie. 

Należy podkreślić, że M. Motowidełko, za wielokrotne naruszenia statutu i innych przepisów 

PZW, został ukarany orzeczeniem Okręgowego Sądu Koleżeńskiego PZW w Zielonej Górze.  

Od powyższego orzeczenia M. Motowidełko wniósł odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego PZW 

w Warszawie, który utrzymał w mocy orzeczenie OSK. Sprawa była zatem rozpatrywana w dwóch 

instancjach sądowych zgodnie z procedurami obowiązującymi w Związku. Dlatego wszelkie sugestie 

zawarte w reportażu, dotyczące braku obiektywizmu OSK, są całkowicie bezpodstawne. 

Sposób przedstawienia działalności naszego Okręgu nie ma nic wspólnego 

z profesjonalizmem  i rzetelnością dziennikarską. Chcę również  zapewnić wędkarzy zrzeszonych 



w Polskim Związku Wędkarskim Okręg Zielona Góra, że wszystkie działania władz i organów Okręgu  

podejmowane są w sposób zgodny z prawem i transparentny.  
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