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P2/11/2016/ ZG PZL

Łódź, 25.11.2016 r.

Protokół nr 2-2016
z zebrania Zarządu Głównego PZL
– Łódź 25 listopada 2016 r.
Zebranie Zarządu Głównego PZL odbyło się w Łodzi, 5 listopada 2016 r.
Obecni na zebraniu byli członkowie ZG PZL:
1. Barbara Gorgoń
2. Agnieszka Jeżewska
3. Joanna Klekowska
4. Lidia Kulpińska
5. Ewa Małachowska
6. Marzena Nguyen
7. Wanda Poświatowska
8. Milena Stasiak
oraz goście:
p. Agnieszka Czernek-Sulińska - przewodnicząca Oddziału Łódzkiego,
p. Zofia Rogalińska - wiceprzewodnicząca Oddziału Łódzkiego.
załącznik nr 1/P2/2016: Lista obecności.
Porządek obrad:
1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia ZG PZL z dnia 5 lipca 2016.
2. Sprawozdania z pracy za III i IV kwartał ‘2016 r. oraz terminarz spotkań członków ZG PZL.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
• zamknięciu Oddziału Pomorskiego PZL,
• wskazaniu obszarów działalności PZL do Krajowego Rejestru Sądowego,
• wyłonienia kandydatów do nagród resortowych i państwowych,
4. Sprawy różne, w tym udzielenie rekomendacji i współpraca z partnerami.
Przewodnicząca powitała zebranych członków obu Zarządów. Sprawdzono listę obecności,
stwierdzono quorum – jest 8 osób uprawnionych do głosowania (na 11 wszystkich).
Rozpoczęto zebranie wg przyjętego porządku obrad.
Ad. 1.
Podjęto uchwałę:
Uchwała P2/1/2016/ZG PZL z dn. 25.11.2016 r.
w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Zarządu Głównego PZL z dnia 5.07.2016 r.
Członkowie ZG PZL jednogłośnie podjęli decyzję o przyjęciu protokołu z zebrania ZG PZL z dnia
10 czerwca 2016 roku. Głosowali członkowie kadencji poprzedniej i obecnej.
głosowało: 8 za: 8 przeciw: 0 wstrzymało się: 0
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.

Ad. 2.
Członkowie ZG PZL przekazali informację na temat swoich działań w III i IV kwartale 2016 r.
załącznik nr 2/P2/2016: Sprawozdania.

Ad. 3.
Przewodnicząca PZL, p. Ewa Małachowska przedstawiła kwestie związane z formalno-prawnym
uporządkowaniem spraw związku, m.in. okazało się, że do tej pory nie podjęto uchwały
o zamknięciu Oddziału Pomorskiego, mimo iż nie funkcjonuje on od kilku lat.
Podjęto uchwałę:
Uchwała P2/2/2016/ZG PZL z dn. 25.11.2016 r.
o zamknięciu Pomorskiego Oddziału PZL
Obecni na zebraniu członkowie ZG jednogłośnie podjęli decyzję o zamknięciu Pomorskiego
Oddziału PZL.
głosowało: 8 za: 8 przeciw: 0 wstrzymało się: 0
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
Następnie przedstawiono propozycję Kancelarii Radcy Prawnego o zaktualizowaniu obszarów
działalności PZL, które mają być zatwierdzone w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zaproponowano:
• sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy wysyłkowe, Internet,
• wydawanie książek, periodyków z wyłączeniem zakresu oprogramowania,
• działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,
• przetwarzanie danych, portali internetowych,
• zarządzanie stronami internetowymi,
• reklama i badanie opinii publicznej,
• działalność zorganizowana z organizacją targów, konferencji.

Podjęto uchwałę:
Uchwała P2/3/2016/ZG PZL z dn. 25.11.2016 r.
o wskazaniu obszarów działalności do Krajowego Rejestru Sądowego.
Obecni na zebraniu członkowie ZG jednogłośnie podjęli decyzję o wskazaniu do KRS wymienionych
niżej obszarów działalności PZL:
• sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy wysyłkowe, Internet,
• wydawanie książek, periodyków z wyłączeniem zakresu oprogramowania,
• działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,
• przetwarzanie danych, portali internetowych,
• zarządzanie stronami internetowymi,
• reklama i badanie opinii publicznej,
• działalność zorganizowana z organizacją targów, konferencji.
głosowało: 8 za: 8 przeciw: 0 wstrzymało się: 0
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
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Ze względu na problemy z przepływem korespondencji przychodzącej na adres siedziby związku
(m.in. remont w Poradni TOP), przewodnicząca zaproponowała uporządkowanie tej kwestii
poprzez podpisanie umowy z pracownikiem sekretariatu Poradni na odbiór korespondencji oraz
wysyłanie informacji o niej drogą e-mailową. Zaproponowano stawkę w wysokości 15,00 zł
za godzinę.

Podjęto uchwałę:
Uchwała P2/4/2016/ZG PZL z dn. 25.11.2016 r.
w sprawie prowadzenia korespondencji związkowej przychodzącej do siedziby PZL
na ul. Raszyńską 8/10 w Warszawie przez pracownika sekretariatu Poradni TOP
Obecni na zebraniu członkowie ZG jednogłośnie podjęli decyzję o prowadzeniu korespondencji
związkowej przychodzącej do siedziby PZL na Raszyńską 8/10 w Warszawie przez pracownika
sekretariatu Poradni TOP.
głosowało: 8 za: 8 przeciw: 0 wstrzymało się: 0
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
Podjęto uchwałę:
Uchwała P2/5/2016/ZG PZL z dn. 25.11.2016 r.
o zatrudnieniu w formie umowy-zlecenia pracownika sekretariatu Poradni TOP w Warszawie,
ul. Raszyńska 8/10 w wysokości 1 godziny tygodniowo ze stawką 15,00 zł/godzinę
Obecni na zebraniu członkowie ZG jednogłośnie podjęli decyzję o złożeniu propozycji zatrudnieniu
w formie umowy-zlecenia pracownikowi sekretariatu Poradni TOP w Warszawie, ul. Raszyńska
8/10 w wysokości 1 godziny tygodniowo ze stawką 15,00 zł/godzinę.
głosowało: 8 za: 8 przeciw: 0 wstrzymało się: 0
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
Następnie odbyła się dyskusja na temat propozycji wytypowania osób do nagród i odznaczeń
państwowych i resortowych. Wytypowano osoby do medali resortowych
i odznaczeń
państwowych:

1. Złoty Krzyż Zasługi:

Ewa Małachowska
Anna Paluch
Krzysztof Szamburski
2. Srebrny Krzyż Zasługi:

Barbara Gorgoń
Joanna Grabowska-Okraska
Wanda Poświatowska
Zofia Rogalińska
Milena Stasiak

4. Medal KEN:
Małgorzata Chorążyczewska
Agnieszka Ciesielska
Hanna Mianowska
Marzena Drab
Izabela Jackowska
Joanna Klekowska
Monika Korpik
Elżbieta Roszka
Ewa Rycombel
Małgorzata Serednicka
Anna Włodarz

3. Brązowy Krzyż Zasługi:

Elżbieta Jaworska-Pindras
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5. Odznaka Honorowa za zasługi dla Ochrony Zdrowia:

Beata Deredas
Jolanta Mamińska
Marzena Nguyen
Anna Żebryk-Stopa
Podjęto uchwałę:
Uchwała P2/6/2016/ZG PZL z dn. 25.11.2016 r.
o wytypowaniu do nagród państwowych i resortowych
Obecni na zebraniu członkowie ZG jednogłośnie podjęli uchwałę o przedstawieniu niżej
wymienionych osób do medali resortowych i odznaczeń państwowych.
1. Złoty Krzyż Zasługi:
Ewa Małachowska
Anna Paluch
Krzysztof Szamburski
2. Srebrny Krzyż Zasługi:
Barbara Gorgoń
Joanna Grabowska-Okraska
Wanda Poświatowska
Zofia Rogalińska
Milena Stasiak
3. Brązowy Krzyż Zasługi:
Elżbieta Jaworska-Pindras

4. Medal KEN:
Małgorzata Chorążyczewska
Agnieszka Ciesielska
Hanna Mianowska
Marzena Drab
Izabela Jackowska
Joanna Klekowska
Monika Korpik
Elżbieta Roszka
Ewa Rycombel
Małgorzata Serednicka
Anna Włodarz
5. Odznaka Honorowa za zasługi dla Ochrony Zdrowia:
Beata Deredas
Jolanta Mamińska
Marzena Nguyen
Anna Żebryk-Stopa

głosowało: 8 za: 8 przeciw: 0 wstrzymało się: 0
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
Ponadto ZG przyjął z Oddziału Kujawsko-Pomorskiego listę osób wytypowanych do medali
resortowych i odznaczeń państwowych.
Ad. 4.
Ewa Małachowska omówiła kolejne kwestie i podjęto stosowne uchwały:
Podjęto uchwałę:
Uchwała P2/7/2016/ZG PZL z dn. 25.11.2016 r.
o przystąpieniu do koalicji „Nie przeciwko chaosowi”
Obecni na zebraniu członkowie ZG jednogłośnie podjęli decyzję o przystąpieniu do koalicji
„Nie przeciwko chaosowi”.
głosowało: 8 za: 8 przeciw: 0 wstrzymało się: 0
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
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Podjęto uchwałę:
Uchwała P2/8/2016/ZG PZL z dn. 25.11.2016 r.
o zawarciu porozumienia o współpracy ze Związkiem Zawodowym Rada Poradnictwa
Obecni na zebraniu członkowie ZG jednogłośnie podjęli decyzję o zawarciu porozumienia
o współpracy ze Związkiem Zawodowym Rada Poradnictwa.
głosowało: 8 za: 8 przeciw: 0 wstrzymało się: 0
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
Podjęto uchwałę:
Uchwała P2/9/2016/ZG PZL z dn. 25.11.2016 r.
o współpracy z Porozumieniem Zawodów Medycznych
Obecni na zebraniu członkowie ZG jednogłośnie podjęli decyzję o współpracy z Porozumieniem
Zawodów Medycznych.
głosowało: 8 za: 8 przeciw: 0 wstrzymało się: 0
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
Skarbnik ZG PZL, Lidia Kulpińska poinformowała o dużych zaległościach w składkach ze strony
Oddziału Lubuskiego (brak na zebraniu ZG przedstawiciela oddziału). Po dyskusji na temat
nieterminowości we wpłatach składek z oddziałów na konto ZG PZL,
podjęto uchwałę:
Uchwała P2/10/2016/ZG PZL z dn. 25.11.2016 r.
o kwartalnym trybie przelewania składek członkowskich
Obecni na zebraniu członkowie ZG jednogłośnie podjęli decyzję o kwartalnym trybie przelewania
składek członkowskich z oddziałów na konto ZG PZL.
głosowało: 8 za: 8 przeciw: 0 wstrzymało się: 0
Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie.
ZG PZL otrzymał informację od p. Beaty Deredas o zaplanowanych na 3 grudnia 2016 r. wyborach
w Oddziale Świętokrzyskim – oraz zaproszenie do udziału w nich i towarzyszącej konferencji
współorganizowanej z WIR-em.
Ponadto ustalono termin kolejnego zebrania ZG we Wrocławiu powiązanego z wyborami
w Oddziale Dolnośląskim.
Przewodnicząca podziękowała zebranym za uczestnictwo w zebraniu.
Na tym zebranie zakończono.
Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.
Został sporządzony w 2 egzemplarzach.
protokołowała: Barbara Gorgoń
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