
          

                                                              PROTOKÓŁ
         Z  ZEBRANIA  CZŁONKÓW  STOWARZYSZENIA  W  DNIU  9 CZERWCA  2015 r  

    Zebranie prowadził prezes  Władysław Drzazga. Na  35 członków obecnych było 19 osób

      Prezes  przedstawił  tematy, które w/g Zarządu należało poruszyć oraz  omówić w jaki
      sposób należy realizować przedsięwzięcia, które na celu mają mają zwiększenie              

aktywności działalności Stowarzyszenia.

                 Jako wyjście do dyskusji przedstawił następujące tematy:

1. Omówienie kwestii działalności Zarządu PFSSK oraz dalszego 
udziału naszego Stowarzyszenia w strukturach Federacji 

2. Zmiana organizacyjne w funkcjonowaniu naszego Zarządu oraz  
funkcjonowania Stowarzyszenia.

3. Omówimy kwestię opłacania składek członkowskich.
4. Podjęcie kierunków działania na najbliższy okres, a więc do końca

kadencji władz Stowarzyszenia, która się kończy w 2016 r.

 Ad.1. Prezes przedstawił działalność Zarządu PFSSK, na podstawie 
         współpracy bieżącej, a także realizacji postulatów składanych
         przez poszczególne stowarzyszenia z Polski w tym również
         nasze. Ocenił, że nie widzi możliwości załatwienia poszczególnych
         postulatów, głównie dotyczących ceny minimalnej, a także 
         zmiany niekorzystnych zapisów w UoKP. W związku z tym
         podważył zasadność przynależności do PFSSK  oraz zaproponował
         aby na zebraniu członków w dniu 9.06.15 poddać pod
         dyskusję oraz głosowanie o wystąpieniu lub zawieszeniu naszego
         uczestnictwa w strukturach PFSSK.

 Ad.2. Prezes zaproponował zmianę organizacyjną funkcjonowania 
          Zarządu, a mianowicie większego zaangażowania poszczególnych
          członków na rzecz bardziej dynamicznego zaangażowania w 
          organizację różnych przedsięwzięć, które podpowiedzą nam
          członkowie na dzisiejszym zebraniu członków Stowarzyszenia.

 Ad.3. Prezes zaapelować o terminowe wpłacanie składek członkowskich
          Wszelkie pieniądze będące na koncie są przeznaczone wyłącznie
          do bieżącego funkcjonowania Stowarzyszenia oraz zewnętrznych  
          zobowiązań, składka na rzecz PFSSK.
          (zakupy pucharów, dyplomów do wyróżnień na podsumowanie
          okresów szkolenia i egzaminowania kierowców). 



   Ad.4.  Prezes przedstawił program posiedzenia ZDS w Łowiczu w dniu
29.05. 2015r poświęcone zorganizowania ogólnopolskiego 
protestu

            w sprawie braku zainteresowania strony rządowej, zgłaszanymi
            postulatami strony społecznej w sprawie zmian w ustawie o KP
            oraz ustalenia ceny minimalnej za 1h jazdy samochodem.
            Prezes uznał, że uczestnictwo w tym gremium jest to strata
            czasu i pieniędzy. Na podstawie różnych działań jest przekonany
            że cena minimalna nie zostanie wprowadzona, że względu
            na brak akceptacji społecznej i nie tylko. 

      Następnie poprosił zebranych o zabieranie głosu w dyskusji, a także poprosił o
      propozycje rozwiązań istniejących niedociągnięć w działalności Zarządu oraz
      co sądzą o realizacji wszelkich postulatów składanych do PFSSK.

                                          W dyskusji zabrali głos:

  Kol. Rafał Nowosielecki – skrytykował działalność Zarządu w sprawie likwidacji
         Ograniczeń w rejonizacji i możliwości wykorzystywania placów manewrowych
         oraz zwrócił się o nieustającą walkę o zmianę zapisu dotyczącego tego
          problemu. Zwrócił uwagę na istniejący problem nierzetelnej konkurencji.
         Zaproponował, aby zebrania członków Stowarzyszenia były częściej.
  
Kol. Jan Kuchowicz -  odniósł się krytycznie o działalności Zarządu, głównie w
         sprawach realizacji zgłaszanych postulatów zmian przepisów, które 
         utrudniają prowadzenie OSK. Podał przykłady nierzetelnej konkurencji na
         terenie powiatu Strzelce Krajeńskie, podając przykłady wg jego oceny.
         Mając okazję skonfrontował swoje uwagi z obecnymi na zebraniu. 
  
Kol. Grzegorz Kuchciński – odniósł się do nierzetelnej konkurencji na terania
         powiatu strzeleckiego. Zaapelował o przestrzeganie zasady zdrowej 
         konkurencji, głównie o nie zaniżanie cen oraz rzetelnej informacji na ulotkach.
         Prosił o postępowanie zgodnie z Kodeksem Etyki Instruktora.

       Pozostali dyskutanci odnosili się do uwag i propozycji W/w .
 
      Prezes po wysłuchaniu dyskusji ocenił, że gotowości do zawarcia kompromisu
      jest możliwa. Poprosił, aby wszyscy zapoznali się z informacją na stronie
      internetowej „Szkoły Jazdy”  na temat „Kodeksu Etycznego dla Instruktora”,
      Jeżeli po zapoznaniu się z treścią oraz sugestiami autorów, nie powinno być
      problemów z określeniem postępowania każdego w stosunku do kolegów.

      Jednocześnie prezes zapowiedział termin następnego żebrania na sierpień  
 oraz    poprosił, aby wszyscy wyciągnęli wnioski z dzisiejszego zebrania.     
Jednocześnie zapowiedział, że Zarząd podejmie decyzję odnośnie zapłacenia 
składki do  PFSSK, jeżeli nie zostaną załatwione postulaty środowisk odnośnie 
ceny  minimalnej za 1 h jazdy samochodem.

Władysław Drzazga


