
Protokół nr 1/04/2014 z WZC Odział Terenowy 6 Gdańsk OIGOSK 
w dniu 26.04.2014r w godz.10:00 – 13:00  w OSK Tor  Starogard Gdański  

 
Porządek obrad:  
1. Przywitanie gości, wybór prowadzącego Zebrania 
2. Dyskusja i informacje na temat przetargu na samochód w PORD  
3. Dyskusja na temat projektu nowelizacji UOKP  
4. Dyskusja i decyzje w sprawie Walnego Zebrania Członków / Delegatów  
5. Wybór przedstawiciela na Konkurs Instruktor Roku oraz informacja o organizacji III Turnieju Instruktorzy kontra Egzaminatorzy. 
6. Plan pracy na rok 2014  
7. Zakończenie zebrania 

 
Przebieg zebrania:  
 

1. Otwarcie zebrania i przywitanie go ści i członków;  Wybór prowadz ącego zebranie 
Na wstępie prezes Janusz Chmielowiec przywitał wszystkich przybyłych gości. Następnie wybrano 
przewodniczącego zebrania – jednomyślnie został wybrany kol. Janusz Chmielowiec ,a sekretarzem     kol. 
Krystian Selonke;  
Zebranym przedstawiono porządek obrad, który został zaakceptowany. 
 

2. Dyskusja i informacje na temat przetargu na samo chód w PORD 
Kol. Janusz Chmielowiec poinformował ,iŜ obecne pojazdy wykorzystywane do egzaminowania na kat. B toyoty 
yaris III będą uŜytkowane do końca 2015 r. Przetarg na nowe pojazdy będzie ogłoszony w połowie 2015r. Jest to 
oficjalne stanowisko dyrekcji PORD w Gdańsku.  
W dyskusji ,która się wywiązała na temat pojazdów egzaminacyjnych, poruszono równieŜ fakty dotyczące 
procedowanych poprawek  do ustawy a w szczególności  zapis o moŜliwości podstawiania przez OSK pojazdów 
na egzamin państwowy.  

 

3. Dyskusja na temat projektu nowelizacji UOKP 
Dyskusja na temat procedowania poprawek do ustawy była bardzo burzliwa. Po II czytaniu w Sejmie projekt wrócił 
do komisji – planowane posiedzenie 20-23 maja 2014r.  
 

4. Dyskusja i decyzje w sprawie Walnego Zebrania Cz łonków / Delegatów 
Prezes Janusz Chmielowiec poinformował, iŜ w dniu 24 maja 2014r. zarząd OIGOSK zwołuje  
VII Zebranie Delegatów OIGOSK. Według liczebności OT6 moŜna wybrać max .3 Delegatów. 
W wyniku przeprowadzonych wyborów (zgodnie z §10 Regulaminu wyborów i głosowań OIGOSK ) delegatami 
zostali wybrani : 
- Wojciech Musalewski  /adres korespondencyjny jak w deklaracji członkowskiej -  wyraził zgodę  
- Mirosław Marach  / adres korespondencyjny jak w deklaracji członkowskiej - wyraził zgodę  
- Krystian Selonke  / korespondencyjny jak w deklaracji członkowskiej - wyraził zgodę 
oraz  
W związku, iŜ na VIIZD OIGOSK odbędą się wybory uzupełniające do zarządu OIGOSK kandydat na członka 
zarządu powinien legitymować się rekomendującą uchwałą Walnego Zebrania Członków oddziału terenowego, do 
którego jest ewidencyjnie przypisany.  
Dlatego zgłoszono do udzielenia rekomendacji przez zebranych członków OT6 następującym osobom: 
- Wojciech Musalewski 
- Mirosław Marach  
- Janusz Chmielowiec 
 
Uchwała nr  01/04/2014 została przyjęta przez aklamację. 
W związku z powyŜszym prezes Janusz Chmielowiec poinformował ,Ŝe zebranie członków oddziału terenowego w 
Gdańsku  OIGOSK podjęło uchwałę nr 01/04/2014  o udzieleniu rekomendacji do kandydowania  do władz 
OIGOSK w wyborach uzupełniających na zebraniu Delegatów  w dniu  
24 maja 2014 roku zgodnie z wymogami  §8 Regulaminu wyborów i głosowań OIGOSK niŜej wymienionym 
osobom: 
- Janusz Chmielowiec 
- Mirosław Marach  
- Wojciech Musalewski 
 
 
 
 
 
 
 



Ponadto podjęto następujące uchwały: 
 

• - uchwałę nr 02/04/2014 WZC OT6 wnosi o zwołanie  Walnego Zebrania Członków OIGOSK. 
• - uchwałę nr 03/04/2014 WZC OT6 wnosi o wprowadzenie do obrad VII ZD OIGOSK  protokół KR z dnia 

22.02.2014, poniewaŜ jest on  kwestionowany pomimo, iŜ został podpisany przez KR. 
• - uchwałę nr 04/04/2014 WZC OT6 nie podziela opinii   zarządu OIGOSK ,Ŝe w efekcie publikacji 

wewnątrzorganizacyjnych dokumentów ( protokół KR ) OIGOSK traci wiarygodnego powaŜnego partnera 
społecznego. 

• - uchwałę nr 05/04/2014 zarząd OT6 nie zgadza si ę z decyzją  zarządu OIGOSK o wykluczeniu kol. Jadwigi 
Hardek-Szylak  podjętej na podstawie tylko „domniemanej winy” odnośnie opublikowania protokołu KR bez 
złoŜenia odpowiednich wyjaśnień przez zainteresowaną. 

• - uchwałę nr 06/04/2014 WZC OT6 nie zgadza si ę z treścią sprostowania zamieszczonego na łamach „szkoła 
jazdy” jakoby protokół KR był nazywany „etapowym dokumentem” albowiem treść protokołu w którym  
umieszczone są wnioski pokontrolne oraz złoŜone podpisy KR  świadczą ,iŜ jest to dokument końcowy.  

 
5. Wybór przedstawiciela na Konkurs Instruktor Roku  oraz informacja o organizacji III Turnieju Instruk torzy 

kontra Egzaminatorzy PORD. 
 

1)  Zaproponowano wybór dwóch przedstawicieli na konkurs Instruktora Roku 2014 organizowanego przez 
PFSSK w dniach 14-15 czerwca 2014r. Zgłoszone kandydatury  to: 
- Robert Stanisławski  
- Marcin Kunda 
W tej sprawie podjęto uchwał ę 07/04/2014 o finansowanie wyjazdu, pobytu i opłaty wpisowego ww. 
przedstawicieli OT6 na Instruktora Roku 2014.  
Uwaga: Ze względu na brak aktualnej informacji o regulaminie konkursu oraz płatnościach dokładna kwota 
zostanie podana w terminie późniejszym.  
Uchwała 07/04/2014 została przyjęta przez aklamację. 

 
2) Prezes Janusz Chmielowiec poinformował ,iŜ w dniu 14 czerwca 2014  roku odbędzie się dzień otwarty PORD 
w Gdańsku. Tradycją juŜ stało się ,iŜ OT6 wspólnie z dyrekcja PORD organizują turniej instruktorzy kontra 
egzaminatorzy . W tym roku będzie to juŜ III edycja. Sprawy organizacyjne całego przedsięwzięcia zostaną 
ustalone do końca maja w porozumieniu z dyrekcją PORD. 
W tej sprawie podjęto uchwał ę nr 08/04/2014  o  dofinansowaniu organizacji turnieju instruktorzy kontra 
egzaminatorzy w dniu 14.06.2014r. w Gdańsku.  
Uchwała 08/04/2014 została przyjęta przez aklamację. 
 

6. Plan pracy na rok 2014 
Omówienie pracy w roku 2014: 
- Turniej instruktorzy vis egzaminatorzy, Instruktor Roku 2014 
- współpraca z PORD 
- współpraca z organami kontroli OSK 
- pozyskiwanie nowych członków w szeregi OIGOSK OT6 
 

7. Porządek zebrania został wyczerpany – nast ąpiło zamkni ęcie zebrania przez przewodnicz ącego. 
 

Przewodniczący Zebrania 
Janusz Chmielowiec 
 

Sekretarz 
Krystian Selonke 

 
 Załączniki  
1 -lista obecności członków na  WZCOT6  Gdańsk w dniu 26.04.2014r. 
2 -uchwała WZCOT6 01/04/2014 z dnia 24.04.2014r. 
3- uchwała WZCOT6 02/04/2014 z dnia 26.04.2014r. 
4- uchwała WZCOT6 03/04/2014 z dnia 26.04.2014r. 
5- uchwała WZCOT6 04/04/2014 z dnia 26.04.2014r. 
6- uchwała WZCOT6 05/04/2014 z dnia 26.04.2014r. 
7- uchwała WZCOT6 06/04/2014 z dnia 26.04.2014r. 
8- uchwała WZCOT6 07/04/2014 z dnia 26.04.2014r. 
9- uchwała WZCOT6 08/04/2014 z dnia 26.04.2014r. 
 



 
 
Z listy obecności wynika, Ŝe w Zebraniu uczestniczyło 8 członków zwyczajnych , co stanowi quorum (wzmianka RS) 
 

 
Protokół nr 1/04/2014 

z zebrania Zarządu OT6 OIGOSK w dniu 26 kwietnia 2014  
(8:00 – 10:00) OSK TOR Starogard Gdański  

 
Zarząd dyskutował na poniŜsze tematy: 

 
1.Dyskusja i informacje na temat przetargu na samochód w PORD  
2. Dyskusja na temat projektu nowelizacji UOKP  
3. Informacja o  Konkursie Instruktor Roku oraz informacja o organizacji III Turnieju Instruktorzy kontra 
Egzaminatorzy. 
4. Plan pracy na rok 2014  
5. Zakończenie zebrania. 

 
Rozwinięcie tematów odbyło się na WZC OT6 
 
Sekretarz 
Wojciech Musalewski 
 
 
 



 
Uchwala WZC. oddział 06 Gdańsk 

01/04/14 z dnia 26.04.2014 
 

Niniejszą uchwałą Walne Zebranie Członków OT6 rekomenduje delegatów: 
1. Mirosław Marach 
2. Wojciech Musalweski 
3. Janusz Chmielowiec 
 do władz OIGOSK. 
 
Krystian Selonke                                        Janusz Chmielowiec 
Sekretarz Prezydium WZC OT6            Przewodniczący Prezydium WZC OT6 
 
 
-  -  -  -  -  -  - 

 
Uchwala WZC. oddział 06 Gdańsk 

02/04/14 z dnia 26.04.2014 
 

Niniejszą uchwałą Walne Zebranie Członków OT6 wnioskuje aby najbliŜsze zebranie OIGOSK było zebraniem 
WSZYSTKICH CZŁONKÓW a nie tylko delegatów. 
Motywujemy to bardzo trudną sytuacji w branŜy, brakiem nowelizacji UOKP mimo wielokrotnych obietnic zarządu, 
pogarszającą się sytuacją finansową osk., masowymi upadkami szkół jazdy i prawem wszystkich członków do 
dyskusji, przedstawienia swojej opinii i oceny pracy organizacji dla której płacą składki nie mając Ŝadnych korzyści.  
 
Krystian Selonke                                        Janusz Chmielowiec 
Sekretarz Prezydium WZC OT6            Przewodniczący Prezydium WZC OT6 
 
-  -  -  -  -  -  - 

 
Uchwala WZC. oddział 06 Gdańsk 

03/04/14 z dnia 26.04.2014 
 

Niniejszą uchwałą Walne Zebranie Członków OT6 wnioskuje aby na najbliŜszym WZC/WZD OIGOSK 
wprowadzić do porządku obrad protokół KR z dnia 22.02.2014r  oraz dyskusję na temat tego protokołu.   
 
Krystian Selonke                                        Janusz Chmielowiec 
Sekretarz Prezydium WZC OT6            Przewodniczący Prezydium WZC OT6 
 
-  -  -  -  -  -  - 

 
Uchwala WZC. oddział 06 Gdańsk 

04/04/14 z dnia 26.04.2014 
 

Niniejszą uchwałą Walne Zebranie Członków OT6 nie podziela opinii  Zarządu Izby by w efekcie publikacji 
wewnątrzorganizacyjnego dokumentu (protokół KR) OIGOSK traci wiarygodno ść partnera społecznego . 
 
Krystian Selonke                                        Janusz Chmielowiec 
Sekretarz Prezydium WZC OT6            Przewodniczący Prezydium WZC OT6 
 
-  -  -  -  -  -  - 

 
Uchwala WZC. oddział 06 Gdańsk 

05/04/14 z dnia 26.04.2014 
 

Niniejszą uchwałą Walne Zebranie Członków OT6 nie zgadza si ę z decyzj ą odwołania  koleŜanki Jadwigi  
Hardek-Szylak  podjętej na podstawie domniemania winy. 
 
Krystian Selonke                                        Janusz Chmielowiec 
Sekretarz Prezydium WZC OT6            Przewodniczący Prezydium WZC OT6 
 
-  -  -  -  -  -  - 



Uchwala WZC. oddział 06 Gdańsk 
06/04/14 z dnia 26.04.2014 

 
Niniejszą uchwałą Walne Zebranie Członków OT6 nie zgadza si ę z treścią sprostowania  na łamach Szkoły 

Jazdy, jakoby protokół był dokumentem etapowym, albowiem podpisali się pod protokołem wszyscy członkowie 
Komisji Rewizyjnej. To, Ŝe jest wersją ostateczną świadczy równieŜ jego treść, wnioski pokontrolne oraz fakt, Ŝe 
protokół otrzymała strona zainteresowana – prezes Roman Stencel, którego to kontrola dotyczyła.  
 
Krystian Selonke                                        Janusz Chmielowiec 
Sekretarz Prezydium WZC OT6            Przewodniczący Prezydium WZC OT6 
 
-  -  -  -  -  -  - 

 
Uchwala WZC. oddział 06 Gdańsk 

07/04/14 z dnia 26.04.2014 
 

Niniejszą uchwałą Walne Zebranie Członków OT6 zgłasza i prosi o sfinansowanie z funduszu Izby  udziału 
w XV finale konkursu „INSTRUKTOR ROKU 2014” 14-15 czerwiec 2014 w Międzychodzie gmina Dolsk.  

 

1. Pan Marcin Kunda   GA 0235 ( OT6 - Elcar Gdynia ) 
2. Pan Robert Stanisławski  ZBI 0023 ( OT6 - Elcar Gdynia) 

 
Będą oni na ogólnopolskich finałach reprezentować OIGOSK. 
 
Krystian Selonke                                    Janusz Chmielowiec 
Sekretarz Prezydium WZC OT6            Przewodniczący Prezydium WZC OT6 
 

-  -  -  -  -  -  - 
 

Uchwala WZC. oddział 06 Gdańsk 
 08/04/14 z dnia 26.04.2014 

 
Zebrani na WZCOT6 podjęli uchwałę by z funduszy OIGOSK sfinansować wydatki związane z III EDYCJI TURNIEJU 
INSTRUKTORZY- EGZAMINATORZY 2014r w kwocie 1500 zł 
 
Krystian Selonke                                       Janusz Chmielowiec 
Sekretarz Prezydium WZC OT6            Przewodniczący Prezydium WZC OT6 
 
-  -  -  -  -  -  - 
 

 
From: Krystian Selonke [mailto:kierownik@elcargdynia.pl]  

Sent: Sunday, May 04, 2014 12:52 AM 

To: OIGOSK Koszalin 
Cc: Janusz Chmielowiec; Wojciech Musaleski oigosk 
Subject: Dotyczy WZC OT6 - dokumentacja oraz zgłoszenie delegatów na VII WZC OIGOSK 
 

Witam, 
Przesyłam listę obecności na WZC OT6 w dniu 26.04.2014 

--  
Pozdrawiam      
Krystian Selonke 
 
 


