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Wyciąg z protokołu nr 6-2021  

z zebrania Zarządu Głównego PZL, 3 września 2021 r. 

 

 
Obecni członkowie ZG PZL: 

1. Anna Bazuła  

2. Barbara Gorgoń  

3. Joanna Grabowska-Okraska 

4. Agnieszka Jeżewska  

5. Joanna Klekowska  

6. Lidia Kulpińska 

7. Ewa Małachowska  

8. Marzena Nguyen  

9. Wanda Poświatowska  

10. Milena Stasiak 

Nieobecni członkowie ZG PZL: 

1. Krzysztof  Szamburski 

 

 

Obecni członkowie Komisji Rewizyjnej ZG PZL: 

1. Jolanta Mamińska 

2. Mirosława Matusiak 

 

 

Podjęto uchwałę: 

Uchwała P6/2/2021/ZG PZL z dn. 3.09.2021 r.  

w sprawie ustalenia terminu Walnego Zjazdu Delegatów.  

 

Obecni na zebraniu członkowie ZG PZL po analizie treści ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. 

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

podpisanej przez Prezydenta RP 18 sierpnia 2021 r. jednogłośnie podjęli decyzję o zastosowaniu 

się do w/w ustawy.  

 

głosowało: 10      za: 10      przeciw: 0     wstrzymało się: 0  

Uchwała jest wiążąca i wchodzi w życie. 

 
Z treści ustawy: 

Art. 1. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, późn. zm. 1) ) w art. 14i dotychczasową treść oznacza 

się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Jeżeli w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 lub do 30 dni 

po odwołaniu danego stanu upływa kadencja organu statutowego związku zawodowego, związku lub organizacji przedsiębiorców, 

związków pracodawców, ich federacji i konfederacji lub społecznego inspektora pracy i w związku z obowiązywaniem tego stanu nie mają 

oni możliwości przeprowadzenia wyborów, kadencja tych organów ulega przedłużeniu do czasu wyboru organu statutowego związku 

zawodowego, związku lub organizacji przedsiębiorców, związków pracodawców, ich federacji i konfederacji lub społecznego inspektora 

pracy na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

protokolant                                                                                     Przewodnicząca ZG PZL 


