
Jelenia Góra, 18.01.2011r

PROTOKÓŁ

z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego  MKS 
„KARKONOSZE’ – Sporty Zimowe w Jeleniej Górze w dniu 18 

stycznia 2011

Miejsce zebrania: bursa „POTOK” ul. Sądowa 9, 58-570 Jelenia 
Góra

Otwarcia Walnego Zebrania sprawozdawczo-Wyborczego Klubu 
dokonała  pani  Prezes  Zofia  Czernow  witając  gości  oraz 
przedstawiając aktualną sytuację Klubu w kontekście rezygnacji 
z  funkcji  Prezesa i  Vice Prezesa ds.  organizacyjnych Klubu w 
miesiącu  grudniu  2010r.   Na  Przewodniczącego  zebrania 
zaproponowała Pana Marka Rzemińskiego  przedstawiciela DZN 
w Jeleniej Górze  kandydatura ta została przyjęta jednogłośnie 
prze  delegatów.  Dalej  zebranie  prowadził  p.Rzemiński.  Na 
wstępie  przewodniczący  zebrania  przedstawił  porządek 
zebrania,  do  którego  nie  wniesiono  żadnych  uwag  i  zmian  i 
który   został  zatwierdzony  w  głosowaniu  jawnym  przez 
delegatów jednogłośnie. (Porządek Zebrania – Załącznik nr 1) 
Na  sekretarza  zebrania  wybrano  jednogłośnie  Pana  Janusza 
Wojtasa.  W  kolejnym  punkcie  zebrania  Przewodniczący 
przedstawił „Regulamin Obrad Walnego Zjazdu Delegatów MKS 
„KARKONOSZE”  –  Sporty  Zimowe  w  Jeleniej  Górze,  który  w 
głosowaniu  jawnym  został  przyjęty  przy  2  głosach 
wstrzymujących  (załącznik  Nr  2).   Na  wniosek 
Przewodniczącego  Zebrania  delegaci  jednomyślnie  przyjęli 
wniosek, aby wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej odbywał 
się  w  sposób  jawny.  Dalej  Przewodniczący  Zebrania 
zaproponował  powołanie  2  Komisji  Zjazdu  tj:  Komisji 
Skrutacyjno-Wyborczej  (Mandatowej)  i  Komisji  Uchwał  i 



Wniosków   i  prosił  o zgłaszanie kandydatur do tych komisji. 
Sekretarz  zebrania  zgłosił  n/w  kandydatury  do  powyższych 
Komisji:

- do Komisji Skrutacyjno- Wyborczej : Pan Jan Purzycki,

                                                                    Pani Ewa Mickiewicz

- do Komisji Uchwał i Wniosków: Pan Mieczysław Skowron

                                                            Pani Zdzisława 
Kościukiewicz-Pilarek

W  związku  z  brakiem  kolejnych  kandydatur  delegaci 
jednogłośnie  przegłosowali  zaproponowano składy  osobowe 2 
Komisji Zjazdu. Po czym Komisje przystąpiły do pracy. 

Komisja  Skrutacyjno-Wyborcza  w  osobie  Przewodniczącego 
Pana  Jana  Purzyckiego  i  członka.  Sprawdziła  listę  obecnych 
delegatów (załącznik Nr 3)  i stwierdziła, że na sali znajduje się 
40 delegatów na 53 osoby zapisane na liście, co stanowi 75,5% 
ogółu  delegatów,  a  więc  zebranie  okazało  się  prawomocne i 
może dokonać wyboru nowych władz Klubu.

Następnie  zgodnie  z  porządkiem  zebrania  głos  zabrała 
ustępująca  Pani  Prezes  Zofia  Czernow  przedstawiając  w 
sprawozdanie  z  działalności  Klubu  za  okres  2007-2011.  W 
swoim  wystąpieniu  skupiła  się  na  niżej  podanych 
zagadnieniach:

- analiza pracy dotychczasowego Zarządu i jakości pracy jego 
poszczególnych  członków   (pochwała  dla  2  vice  prezesów  i 
informacja, że 3 osoby nie pracowały wcale)

-  formy formowania członków Zarządu i Klubu o pracy  w Klubie 
,

- sprawy finansowe klubu i wartość sprzętu sportowego w Klubie 
( w tym nowy skuter),

-  ocena  zaawansowania  działań  Klubu  (sukcesy  i  porażki 
zawodników),



- formy pozyskiwania środków finansowych dla Klubu,

-  stopień  zaangażowania  Klubu  w  projekty  UE,  np.  „Pod 
Chojnikiem”

Na koniec Pani Prezes podziękowała za pracę w Klubie, życząc 
jednocześnie nowym władzom dalszych sukcesów i wysokiego 
poziomu sportowo-organizacyjnego Klubu.

   W następnym punkcie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan 
Dariusz Hudoba przedstawił sprawozdanie za okres 2007-2010 
w  którym  nie  stwierdzono  żadnych  nieprawidłowości  w 
działalności Klubu. Na koniec Przewodniczący Komisji postawił 
wniosek o  udzielenie absolutorium  Zarządowi Klubu za okres 
objęty  sprawozdaniem.  W  wyniku  głosowania  delegaci 
jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

W następnym punkcie zebrania rozpoczęła się dyskusja w której 
głos zabrali:

1) Pan Wiesław Deja  złożyli wniosek, aby Zarząd liczył tylko 5 
osób i aby były to osoby związane z biznesem.

2) Pani  Joanna Badacz  –  złożyła  wniosek,  aby  Zarząd dalej 
liczył od 9 do 11 osób.

3) Pan Zbigniew Lipiński  - postulował, aby w Zarządzie były 
reprezentowane wszystkie sekcje Klubu.

4) Pan Janusz Wojtas – wnioskował, aby powołać Komisję do 
opracowania  zmian  w  Statucie  Klubu  dotyczące,  też 
liczebności Zarządu. 

5) Pan  Jan  Bujak  –  postulował,  aby  aktywnie  poszukiwać 
sponsorów Klubu wśród firm i zakładów z terenu Jeleniej 
Góry.

Wniosek Pana W. Deji  w głosowaniu nie uzyskał wymaganej 
większości – przepadł. W tej części zebrania sekretarz obrad 
Pan Janusz Wojtas z rekomendacji ścisłego Zarządu zgłosił 9 
kandydatów do Zarządu klubu i   3 kandydatów do Komisji 
Rewizyjnej. 



Do Zarządu:

1) Zbigniew Stępień

2) Elżbieta Kalisz

3) Jacek Jarosz

4) Piotr Białas

5) Andrzej Koziński

6) Przemysław Pochłód

7) Robert Dobrowolski

8) Waldemar Matusiak

9) Joanna Badacz

Do Komisji Rewizyjnej:

1) Dariusz Hudoba

2) Wojciech Smykowski

3) Jadwiga Walkowiak (zgoda na piśmie)

Kandydaci do Zarządu wyrazili zgodę kandydowanie, natomiast 
z  kandydatów  do  Komisji  rewizyjnej  Pan  Dariusz  Hudoba 
odmówił  kandydowania  a  pod  nieobecność  Pana  Wojciecha 
Smykowskiego zrezygnowano z tej  kandydatury. W związku z 
powyższym zgłoszono 2 kolejne osoby tj:

1) Pani Maria Mądry

2) Pan  Wojciech  Łabun,  którzy  wyrazili  zgodę  na 
kandydowanie

 W  związku  z  brakiem  dalszych  kandydatur  przewodniczący 
zebrania zamknął listy kandydatów i przystąpiono do głosowań 
na poszczególnych kandydatów, którzy uzyskali  po 34 głosy za, 
przy 3 wstrzymujących, a do Komisji Rewizyjnej po 34 głosy za, 
przy 2 wstrzymujących.



Po  tej  części  zebrania  wybrane  osoby  w  oddzielnych 
pomieszczeniach przystąpiły do konstytuowania i wyboru osób 
funkcyjnych tak w Zarządzie jak w Komisji Rewizyjnej.

W  tym  czasie  w  obradach  Zarządu  Przewodniczący  ogłosił 
-minutową przerwę. Po przerwie dalej trwała dyskusja w której 
głos zabrali:

1) Pani  Zofia  Czernow  –  zgłosiła  deklarację  aktywnego 
współdziałania z Klubem i nowym Zarządem Klubu

2) Pan Marek Rzemiński – postulował o lepszą współpracę z 
DZN-em

3) Pan  Janusz  Wojtas  –  podziękował  za  lata  współpracy  w 
Zarządzie i też deklarował pomoc nowym władzom Klubu.

Następnie Pan Zbigniew Stępień przedstawił nową strukturę 
Zarządu Klubu:

1) Prezes – Zbigniew Stępień

2) Vce Prezes d/s finansowo-organizacyjnych – Elżbieta Kalisz

3) Vce Prezes d/s mediów i promocji – Jacek Jarosz

4) Członkowie  –  Piotr  Białas  –  odpowiedzialny  za  imprezy 
sportowe

5) Członkowie – Andrzej Koziński

6) Członkowie – Przemysław Pochłód

7) Członkowie -  Robert Dobrowolski

8) Członkowie – Waldemar Matusiak

9) Członkowie – Joanna Badacz

Natomiast  w  imieniu  Komisji  Rewizyjnej  strukturę  Komisji 
przedstawił Pan Wojciech Łabun:

1) Przewodniczący Komisji – Jadwiga Walkowiak 

2) Członkowie – Maria Mądry



3) Członkowie – Wojciech Łabun

Po  przedstawieniu  nowych  składów  władz  Klubu  głos  zabrał 
nowy Prezes Pan Zbigniew Stępień, który w sposób syntetyczny 
przedstawił nową koncepcję funkcjonowania Zarządu i plany na 
następną kadencję. 

W kolejnym punkcie Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków 
przedstawił  projekty  uchwał  (załącznik  Nr  4),  które  zostały 
przyjęte jednogłośnie przez delegatów.

Na  koniec  Przewodniczący  zebrania  podziękował  wszystkim 
uczestnikom za udział w obradach i zakończył zebranie.

Przewodniczący 
Sekretarz                                                                      


