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        Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego          

      Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców. 

 

 Zebranie rozpoczęto po godz. 10:00 od przywitania przez Prezesa Krzysztofa Bandosa 

zebranych delegatów i zaproszonego gościa Krzysztofa Szymańskiego - ponownie wybranego 

Prezesa Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców. 

W wyniku głosowania wybrano władze dzisiejszego walnego zebrania: 

- przewodniczący zebrania -  Jan Sańczyk region Białystok - 16 głosów. 

- wiceprzewodniczący -  Grzegorz Etynkowski Szczecin -  7 głosów, 

- sekretarz zebrania  -  Franciszek Saługa Katowice -  5 głosów. 

Dokonano i przegłosowano wybór członków komisji skrutacyjnej: 

- przewodniczący - Piotr Drapa z Katowic, 

- członek  - Tomasz Tymiński - „MOST” Skierniewice, 

- członek  - Stanisław Sobańda - Sieradz. 

Komisja po otrzymaniu listy 26 delegatów potwierdziła obecność 24 delegatów                               

i 1 upoważnienie Prezesa Krzysztofa Bandosa przez nieobecnego Jana Szymczaka z Sieradza. 

Stwierdzono więc prawną możliwość wyboru statutowych organów i podejmowania             

stosownych uchwał. Rozdano 25 mandatów wyborczych wszystkim delegatom. 

Przewodniczący zebrania ogłosił porządek obrad, który przegłosowano jednomyślnie bez 

uwag. 

Prezes Krzysztof Bandos przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności Zarządu PFSSK 

w latach 2020 -2022 r. Podziękował za wieloletnią pozytywną współpracę i zaangażowanie 

Markowi Stasiakowi, Janowi Stańczykowi, Janowi Szymczakowi, Grzegorzowi Łapecie           

i wielu innym. 

Wypowiedział się Krzysztof Szymański o podejmowanych zadaniach dla poprawy                

bezpieczeństwa ruchu drogowego. Grzegorz Łapeta naświetlił sprawę akredytacji              

oświatowej, w celu dalszego prowadzenia instruktorskich  warsztatów przez Super OSK. 

Następnie skarbnik Marek Stasiak przedstawił sprawozdanie finansowe, a Grzegorz Łapeta 

omówił działania Komisji Rewizyjnej. Potem Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Zbigniew 

Hyży poinformował o braku działań tegoż sądu. 

Podjęto głosowania w sprawie przyjęcia przedstawionych sprawozdań, finansowego bilansu 

i  udzielenia  Zarządowi  absolutorium  za  działania  w  2021 roku. 
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 Głosowanie za przyjęciem sprawozdania Zarządu: 

 za - 24 głosy,  przeciwnych - 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos. 

 Głosowanie za przyjęciem bilansu finansów PFSSK: 

 za - 25 głosy,  przeciwnych - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

 Głosowanie za udzieleniem absolutorium Zarządowi za działania w 2021 roku: 

 za - 22 głosy,  przeciwnych - 0 głosów, wstrzymujących się – 3 głosy. 

 Głosowanie za udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej: 

 za - 24 głosy,  przeciwnych - 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos. 

 Podjęto więc Uchwałę nr 1/2022 o przyjęciu przedstawionych sprawozdań i udzielenie          

 absolutorium Zarządowi za 2021 r. 

  Po krótkiej przerwie Krzysztof Bandos ogłosił rozpoczęcie wyboru Prezesa 

 Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców. Zaproponował na to stanowisko               

 Cezarego Drozdowskiego - Prezesa Wielkopolskiego Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia 

 Kierowców i Instruktorów z Poznania. Podano jeszcze z sali kandydatury Jana Szumiała  

 z Warszawy i Tadeusza Szewczyka z Krakowa, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie 

 na stanowisko prezesa federacji. Zgłoszono też Grzegorza Łapetę, ale on odmówił 

 zdecydowanie kandydowania na stanowisko prezesa. Każdy z kandydatów omawiał 

 własny kierunek pracy dla dalszego rozwoju federacji oraz odpowiadając na zadawane 

 pytania, przedstawiał też własne możliwości.  

 Po rozdaniu kartek z pieczątką PFSSK rozpoczęto tajne głosowanie: 

 Cezary Drozdowski - 10 głosów,  Jan Szumiał - 10 głosów, 

 Tadeusz Szewczyk -   4 głosy.  1 głos nieważny. 

 Podjęto drugą turę tajnego glosowania: 

 Cezary Drozdowski -  10 głosów,   Jan Szumiał -   12 głosów,     3  głosy nieważne. 

 W  wyniku  głosowania  na  Prezesa  PFSSK  wybrany  został  JAN  SZUMIAŁ. 
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 Następnie po podaniu nazwisk kandydatów rozpoczęto tajne wybory do Zarządu PFSSK: 

 1. Grzegorz Łapeta  - 25 głosów. 

 2. Zbigniew Hyży  - 24 głosy. 

 3. Jakub Szkudlarczyk - 19 głosów. 

 4. Cezary Drozdowski - 15 głosów. 

 5. Tadeusz Szewczyk   - 14 głosów. 

  Po krótkiej przerwie przydzielone zostały funkcje w Zarządzie PFSSK: 

 Wiceprezesi Zarządu PFSSK  - Grzegorz Łapeta i Cezary Drozdowski. 

 Sekretarz Zarządu PFSSK  - Jakub Szkudlarczyk. 

  Skarbnik PFSS  - Zbigniew Hyży.  

  Kolejne głosowanie i wybór składu Komisji Rewizyjnej: 

 1. Grzegorz Etynkowski - 21 głosów - Przewodniczący. 

 2. Mirosław Małecki  - 17 głosów - Wiceprzewodniczący. 

 3. Jarosław Kliś  - 17 głosów - Sekretarz 

 4. Henryk Pantkowski - 17 głosów - Członek. 

 Przegłosowano jednogłośnie rozszerzenie składu Komisji Rewizyjnej do 4 osób. 

 Następnie odbyło się głosowanie nad składem Sądu Koleżeńskiego, który również           

  rozszerzono do 4 osób przy 2 głosach wstrzymujących się: 

 1. Janusz Ujma - 12 głosów - Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego. 

 2. Ryszard Gadziński - 20 głosów - Wiceprzewodniczący. 

 3. Andrzej Siewier - 14 głosów - Sekretarz. 

 4. Piotr Rucki  - 21 głosów - Członek. 
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 Podjęto Uchwałę nr 2/2022 o powołaniu nowego składu Zarządu PFSSK, Uchwałę nr 3/2022 

 o wyborze Komisji Rewizyjnej oraz Uchwałę nr 4/2022 o nowym Sądzie Koleżeńskim. 

 Po ukonstytuowaniu się wybranych władz federacji, przy dźwiękowym akompaniamencie       

 Polskiego Hymnu, nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru Polskiej Federacji               

 Stowarzyszeń  Szkół  Kierowców  nowo  wybranym  władzom. 

 Na zakończenie walnego zebrania i przed uroczystym spóźnionym obiadem, rozpatrzono  

 jeszcze złożone wnioski: 

 Wniosek nr 1 - Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców w Lublinie w wyniku          

 finansowych własnych problemów, zgłosiło prośbę o umorzenie składek członkowskich.

 Wniosek poddano pod głosowanie i w jego wyniku został on odrzucony:   

  za - 8 głosów,      przeciwnych - 11 głosów,           wstrzymujących się - 2 głosy.  

 Wniosek nr 2 - Wielkopolskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców                 

 i Instruktorów z Poznania zobowiązuje Zarząd do przypomnienia ustaleń dotyczących 

 sprzedaży ubezpieczeń przez Brokerskiego Biuro Ubezpieczeń Regis Mediator z Koszalina. 

 Zgodnie z umową preferencyjne stawki ubezpieczeń mają dotyczyć jedynie OSK                  

 zrzeszonych w stowarzyszeniach, a nie wszystkich OSK. Wniosek poddano pod  głosowanie  

 i  został  przyjęty:          

  za - 24 głosy,  przeciwnych - 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos.  

 Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców w Białymstoku złożyło 4 kolejne wnioski. 

            Wniosek nr 3 - postuluje, aby Zarząd PFSSK wystąpił do Ministerstwa Infrastruktury        

 w sprawie szkoleń warsztatów instruktorskich prowadzonych przez OSK spełniających

 dodatkowe wymagania, a nie przez WORD-y. Wniosek przegłosowano i został przyjęty:

  za - 23 głosów, przeciwnych - 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos.  

 Wniosek nr 4 - zobowiązuje Zarząd do wystąpienia do Ministerstwa Infrastruktury w sprawie 

 zróżnicowania opłaty egzaminacyjnej w przypadku korzystania na egzaminie z pojazdu OSK 

 a nie z pojazdu ośrodka egzaminowania. W wyniku głosowania wniosek przyjęto: 

  za - 22 głosy,  przeciwnych - 2 głosy, wstrzymujących się - 0 

 Wniosek nr 5 - zobowiązuje Zarząd do wystąpienia też do Ministerstwa Infrastruktury               

 w kwestii szkoleń okresowych kierowców. W wyniku głosowania wniosek przyjęto: 

  za - 25 głosów , przeciwnych - 0 głosów, wstrzymujących się – 0. 
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 Jeszcze wolny wniosek złożony przez Małopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Kształcących 

 Kierowców z Krakowa, dotyczący zmiany treści statutu PFSSK w § 30 pkt 3, 6 oraz             

 w § 35 pkt 1. Określone w tych przepisach obligatoryjnie terminy zebrań należałoby  

 zastąpić słowami „według potrzeb”. Podjęto głosowanie w tej sprawie i wniosek został      

 przyjęty:           

  za - 13 głosów , przeciwnych - 8 głosów, wstrzymujących się - 3 głosy. 

  

 Na tym zebranie zakończono i protokół podpisano. 

 

    Protokółował:              Przewodniczący  Zebrania: 

Franciszek  Saługa          Jan Sanczyk 


