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Polska Federacja Podnoszenia Ciężarów  Trzcianka, 23.11.2018 r. 

                 „MASTERS” 

UL. Piłsudskiego 90, 75-529 Koszalin 

 

PROTOKÓŁ 

Z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Federacji Podnoszenia Ciężarów 

„Masters”. 

Załączniki; 

- Porządek Obrad 

- Regulamin Obrad 

- Lista obecności 

- Sprawozdanie Zarządu za lata 2014 - 2018 

- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 

- Protokoły 

 

1-2. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego Zebrania i protokolanta. 

Wiceprezes PFPCM Jerzy Żalejko przywitał przybyłych na Walne Zebranie. Na przewodniczącego 

Zebrania zaproponowano Janusza Kamińskiego, który wyraził zgodę. Innych kandydatów nie było w 

związku, z czym zebrani jednogłośnie wybrali J. Kamińskiego na przewodniczącego. Przewodniczący 

Zebrania na protokolanta zaproponował Andrzeja Wilka, który wyraził zgodę. Zebrani jednogłośnie 

wybrali A. Wilka na protokolanta zebrania. 

3. Zatwierdzenie Porządku Obrad. 

Przewodniczący Zebrania zapoznał zebranych z porządkiem obrad. Zgłoszony został wniosek o 

połączenie Komisji Mandatowej z Komisją Skrutacyjną. Innych wniosków nie zgłoszono, w związku 

z tym przewodniczący Zebrania poddał ten wniosek pod głosowanie. Zebrani jednogłośnie 

opowiedzieli się za poprawką w porządku obrad. Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie 

zaproponowany porządek obrad wraz z poprawką. Zebrani jednogłośnie przyjęli porządek obrad. 

4. Zatwierdzenie Regulaminu Obrad. 

Przewodniczący Zebrania odczytał proponowany regulamin obrad. Zgłoszono poprawkę w §1, pkt.1: 

„W zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie PFPCM obecni na Zebraniu, zgodnie z 

podpisaną listą obecności, posiadający czynne i bierne prawo wyborcze”. Przewodniczący zarządził 

głosowanie nad regulaminem obrad z zaproponowaną poprawką. Zebrani jednogłośnie przyjęli 

regulamin obrad wraz z zaproponowaną poprawką. 

5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 

Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zaproponowano następujące osoby: Jerzy Żalejko (wyraził 

zgodę), Jan Cieślik (wyraził zgodę), Marek Przybylak (wyraził zgodę). Zebranie jednogłośnie wybrało 

Komisję Mandatowo-Skrutacyjną. 

Do Komisji Uchwał i Wniosków zostali zgłoszeni Anna Sadowska (wyraziła zgodę), Witold Szczęsny 

(wyraził zgodę), Krzysztof Gaweł (wyraził zgodę). W wyniku głosowania zebranie jednogłośnie 

wybrało Komisję Uchwał i Wniosków. 
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6. Sprawozdanie Zarządu. 

Sprawozdanie w imieniu Zarządu przedstawił wiceprezes PFPCM Jerzy Żalejko i stanowi ono 

załącznik do niniejszego protokołu. 

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 

Sprawozdanie przedstawił członek Komisji Rewizyjnej Jan Cieślik, stanowi ono załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 8. Dyskusja. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej stwierdzili, że nie mieli wglądu do pełnej dokumentacji finansowej 

federacji. Zarząd mało angażował komisję w swoje działania. Nie chcąc ponosić odpowiedzialności za 

stan finansów oraz tego, że brakowało rzetelnej współpracy z Zarządem, Komisja Rewizyjna 

postawiła wniosek o nieudzielenie wotum zaufania dla ustępującego Zarządu.  

9. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna stwierdziła, że zgodnie z listą obecności w zebraniu uczestniczy 37 

osób uprawnionych do głosowania. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna stwierdza, że zebranie jest 

prawomocne do podejmowania decyzji i uchwał. 

10. Udzielenie absolutorium ustępującym władzom. 

Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie na wnioskiem Komisji rewizyjnej o nieudzielenie 

absolutorium dla ustępującego Zarządu. Za nieudzieleniem absolutorium dla zarządu głosowały 23 

osoby, przeciw głosowało 6 osób, 3 osoby wstrzymały się od głosu. W wyniku głosowania ustępujący 

Zarząd nie uzyskał od Zebrania absolutorium. 

11. Zatwierdzenie regulaminu wyborów. 

Przewodniczący zebrania przedstawił regulamin wyborów. Zgłoszono oprawkę w §3: „Czynne i 

bierne prawo wyborcze mają, zgodnie z listą obecności, uczestnicy Zebrania”.  Zebranie w wyniku 

głosowania zatwierdziło jednogłośnie regulamin wyborów wraz z zaproponowaną poprawką. 

12-13. Zgłaszanie kandydatów do władz i głosowanie. 

Zgodnie z zatwierdzonym regulaminem wyborów, w pierwszej kolejności dokonuje się wyboru 

Prezesa. Zgłoszono kandydaturę Tomasza Wyderkę na Prezesa. Nie było innych kandydatur i na 

wniosek formalny zamknięto listę. Kolejny wniosek formalny dotyczył tego, aby w sposób jawny 

przeprowadzić głosowanie. Zebranie zgodnie ze statutem zatwierdziło ten wniosek. Kandydat na 

Prezesa federacji Tomasz Wyderka wyraził zgodę, a następnie odpowiadał na pytania zadawane przez 

zebranych. Po zamknięciu dyskusji przeprowadzono głosowanie. Za wyborem głosowało 29 osób, nie 

było sprzeciwu, 3 osoby wstrzymały się od głosu. W wyniku głosowania Tomasz Wyderka został 

nowo wybranym Prezesem PFPCM. 

Do Zarządu zostali zgłoszeni: Tomasz Miklas (wyraził zgodę), Piotr Krukowski (wyraził zgodę), 

Artur Borecki (wyraził zgodę), Andrzej Wilk (wyraził zgodę). Na wniosek formalny zamknięto listę 

kandydatów do Zarządu oraz na kolejny wniosek formalny zatwierdzono jawny sposób głosowania. 

Za zatwierdzeniem nowego składu Zarządu głosowało 29 osób, nie było sprzeciwu, 2 osoby 

wstrzymały się od głosu. W wyniku głosowania powołano nowy zarząd PFPCM. 
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Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono: Alina Pożoga (wyraziła zgodę), Karol Bela (wyraził zgodę), 

Witold Szczęsny (wyraził zgodę).  Na wniosek formalny zamknięto listę kandydatów do Komisji 

Rewizyjnej oraz na kolejny wniosek formalny zatwierdzono jawny sposób głosowania. Za 

zatwierdzeniem nowego składu Komisji Rewizyjnej głosowało 29 osób, nie było sprzeciwu, 1 osoba 

wstrzymała się od głosu. W wyniku głosowania powołano nową Komisję Rewizyjną PFPCM. 

14. Dyskusja 

15. Ogłoszenie wyników wyborów.  

Załącznik Komisji Uchwał i Wniosków. 

16. Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

Zarząd PFPCM ukonstytuował się w następującym składzie: 

Prezes – Tomasz Wyderka 

Wiceprezes – Tomasz Miklas 

Sekretarz – Artur Borecki 

Skarbnik – Andrzej Wilk 

Członek zarządu – Piotr Krukowski 

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następującym składzie: 

Przewodniczący - Alina Pożoga  

Sekretarz - Witold Szczęsny  

Członek komisji - Karol Bela 

17. Przyjęcie uchwał Walnego Zebrania. 

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Anna Sadowska przedstawiła uchwały Walnego 

Zebrania. Po odczytaniu uchwał przeprowadzono głosowanie, za przyjęciem głosowało 29 osób, nie 

było sprzeciwu, 3 osoby wstrzymały się odgłosu. 

18. Zakończenie obrad. 

Prezes Tomasz Wyderka w imieniu swoim i nowo wybranego Zarządu podziękował wszystkim za 

wybór i zakończył Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiej Federacji Podnoszenia 

Ciężarów „Masters”. 

 

 

.............................................................. ......................................................... 

            Protokolant Zebrania      Przewodniczący Zebrania 
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