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Szanowni Państwo,
Panie Lechu Szargieju,
Pani Zdzisławo Szałagan,
Panie Marku Czapliński,
czyli: członkowie Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Badmintona w kadencji 2012 – 2016.
Raczyliście Państwo sporządzić i świadomie podpisać sprawozdanie Komisji
Rewizyjnej Polskiego Związku Badmintona za okres 6.10.2012 r. - 10.12.2016 r.
W tym sprawozdaniu raczyliście Państwo stwierdzić że, cytuję:
„...Pan Marian Stelter był delegatem na dany Zjazd, ale nie na całą kadencję. Taki prawnik o
wysokim mniemaniu o swojej nieomylności powinien wiedzieć, że delegata wybiera się w
stowarzyszeniu, a pełnomocnictwa daje się na coś konkretnego...”
W kontekście do tegoż cytatu proszę i nalegam, abyście Państwo, każdy z osobna –
bo nie jesteście już Komisją, ale nadal działacie w polskim badmintonie – zechciał
odpowiedzieć na pytania:
1. Czy Pani / Pan widzieliście naocznie dokument, w którym ktokolwiek udzielił mi
pełnomocnictwa do reprezentowania delegata na Krajowy Zjazd Delegatów w latach 2012 i
2013?
2. Jeśli Pani / Pan widzieliście i czytaliście dokument, o którym mowa w pkt. 1, proszę go
ujawnić lub wskazać, gdzie w aktach Komisji lub Polskiego Związku Badmintona znajduje się
ten dokument?
3. Czy Pani / Pan widzieliście i czytaliście dokument, w którym członek zwyczajny Polskiego
Związku Badmintona – MACED Polanów wyznacza swojego delegata lub delegatów w
kadencji 2012 – 2016?
4. Czy zadawaliście Państwo pytanie członkowi zwyczajnemu MACED Polanów: kto jest
delegatem tego Klubu w kadencji 2012 – 2016?
5. Czy Pan / Pani posługiwaliście się innymi dokumentami (którymi?) w ustalaniu:
a) kto jest faktycznym delegatem MACED-u Polanów?
b) który z imienia i nazwiska delegat i kogo reprezentujący, ustanowił mnie swoim
pełnomocnikiem na KZD?
6. Jakie inne okoliczności wpłynęły na Pani /Pana przekonanie, że dokonany wpis w
sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej jest prawdziwy, odpowiada prawdzie i prawdziwie opisuje
prawdziwy stan prawny?

Szanowni Państwo !
Ponieważ sprawa została przez Państwa dogłębnie sprawdzona, jak mniemam,
udzielenie odpowiedzi nie nastręczy Państwu żadnych trudności.
W tych okolicznościach wyznaczam czas na udzielenie odpowiedzi – do 23 grudnia 2016 r.
Odpowiedź może być udzielona mejlem, na adres wymieniony w nagłówku.
Jeśli ktoś z Państwa został wprowadzony w błąd przez inną osobę oczekuję pisemnego
wyjaśnienia okoliczności i przeproszenia za naruszenie mojego dobrego imienia, w formie
listu poleconego.
W tym przypadku, na życzenie Pani / Pana, nie ujawnię autora listu, chyba, że będzie to
konieczne w innych postępowaniach.
Ponieważ doszło do publicznego postawienia mi zarzutów, również ja w drodze publicznej
będę podawał fakty, z uwzględnieniem zastrzeżenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Z poważaniem

(Marian Henryk Stelter)

