
GUBERNATOR DYSTRYKTU 2231 

ROTARY INTERNATIONAL 2018-2019 

ŁUKASZ GROCHOWSKI 

        

Warszawa, słoneczna niedziela, 24 lutego 2019 

 

KOMUNIKAT GUBERNATORA NR 14 

– PROTEST WOBEC WYBORU GUBERNATORA NOMINATA NA ROK 2021-2022 

 

W związku z wyborem przez Komitet Nominacyjny Wojciecha Wrzecionkowskiego z Klubu Rotary Olsztyn 

na Gubernatora Nominata na kadencję 2021-2022 wpłynął protest Klubu Rotary Warszawa-City, który 

uprzednio zgłosił do tegorocznych wyborów swojego Kandydata – Marka Krawczyńskiego. 

 

Protest będzie ważny i spowoduje uruchomienie procedury głosowania ogólnego przez kluby, jeżeli do 

6 marca 2019 r. zgłoszony przez RC Warszawa-City Kandydat uzyska poparcie łącznie co najmniej 18 

aktywnych klubów Dystryktu, funkcjonujących dłużej niż 1 rok i będących w dobrej kondycji („good 

standing”) w rozumieniu przepisów Rotary International (RI). W innym przypadku, wybór Komitetu 

Nominacyjnego stanie się ostateczny.  

 

Zgodnie z przepisami RI kluby, które autonomicznie chcą udzielić poparcia kandydatowi zgłoszonemu w 

ramach protestu muszą na regularnym zebraniu klubu podjąć zgodnie z zapisami swojego statutu uchwałę, 

którą wraz z listą obecnych należy przesłać w oryginale, zwykłym listem poleconym (NIE "za 

potwierdzeniem odbioru”) we wspomnianym terminie (liczy się data nadania) na adres Sekretarza 

Dystryktu, Grega Gregorczyka, ul. Cichy Zakątek 1, 05-850 Pogroszew-Kolonia.  

 

Zgodnie z wysłanymi wraz z Komunikatem nr 5 wytycznymi RI (w załączeniu), wzajemny szacunek, jedność 

i rotariańskie koleżeństwo nakazują powstrzymanie się od lobbowania lub przekonywania na rzecz 

któregokolwiek Kandydata i dotyczy to każdego etapu wyborów. Próby wpływania na inne kluby 

polegające na bezpośrednich rozmowach, telefonowaniu, mailingach i wysyłaniu wiadomości tekstowych 

w celu uzyskania przychylności lub zdyskredytowania Kandydatów są zabronione. Prowadzi to bowiem do 

podziałów i nie jest zgodne z Testem 4 Pytań, bo nie buduje dobrej woli i dlatego wszelkie przypadki 

łamania przepisów w tym zakresie należy natychmiast zgłaszać do Sekretarza Dystryktu 

secretary@rotary.org.pl; będą one raportowane do RI.  

 

Bardzo proszę o uczciwe i godne podejście wszystkich Rotarian do zasad kierujących wyborami i 

pamiętanie, że w tym wypadku to nie tylko procedura jakich mamy w Rotary wiele, ale przede wszystkim, 

że „po drugiej stronie” jest Człowiek, ze swoją wrażliwością, uczuciami i emocjami – inny Rotarianin, ale 

wierzący w te same ideały służby.  

  

Z rotariańskim pozdrowieniem, 

 

Gubernator Dystryktu 

 

załącznik: wytyczne Rotary International dot. wyborów w dystryktach 


