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INFORMACJA Z NADZWYCZAJNEGO ZJAZDU DELEGATÓW 

POLSKIEGO ZWIĄZKU SKATA W DNIU 11 MAJA 2019 R. 
 

W dniu 11 maja 2019r w Katowicach odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów 

Polskiego Związku Skata, który zwołany został w celu uchwalenia nowego statutu i wyboru 

prezesa Polskiego Związku Skata. 

Zjazd otworzył p.o. Prezesa kol. Krzysztof Kołodziejczyk. Po przywitaniu zebranych i 

zaproszonego prawnika dokonał otwarcia Zjazdu.  

Na 63 Delegatów obecnych było 47 co stanowi 74,6%  uprawnionych, i na tej podstawie 

Zjazd był prawomocny i władny do podejmowania Uchwał.  

Następnym punktem Zjazdu było omówienie projektu statutu.  

Biorący udział w dyskusji  zwracali się przede wszystkim o komentarz w sprawie nabywania 

osobowości prawnej przez okręgi. Na pytania odpowiadał zaproszony na zjazd prawnik. 

Ponadto w dyskusji pojawiły się tematy i pytania nie poparte wnioskami formalnymi. 

 Formalny wniosek o uwzględnienie w statucie Sądu Koleżeńskiego poddano głosowaniu. 

Przy obecności 47 Delegatów  za wprowadzeniem do statutu organu Sądu Koleżeńskiego 

głosowało 4 Delegatów, wstrzymało się 3 Delegatów , przeciw głosowało 40 Delegatów. 

Wniosek został odrzucony. 

Po zapoznaniu się z projektem statutu uwzględniającym zmiany w przepisach 

ustawowych jak i uwagi KRS oraz z wyniku dyskusji, Zjazd uchwalił nowy statut Polskiego 

Związku Skata. W głosowaniu wzięło udział 47 Delegatów. Za przyjęciem Statutu głosowało 

46 Delegatów przy 1 głosie przeciw. 

 Zjazd zobowiązał Zarząd PZSkat do terminowego złożenia przedmiotowego Statutu w 

Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Następnie Przewodniczący udzielił głosu p.o. Prezesa Krzysztofowi Kołodziejczykowi, 

który powiadomił Delegatów, że w dniu 23 lutego 2019r.  kol. Henryk Brzoska złożył 

rezygnację z funkcji Prezesa i członka Zarządu Polskiego Związku Skata. 

Krzysztof Kołodziejczyk zabrał głos w celu wyjaśnienia dlaczego Henryk Brzoska 

zrezygnował z pełnionych funkcji co związane było z nieprawidłowościami finansowymi 

skutkującymi zajęciami komorniczymi i wezwaniami do zapłaty. 

Zgłoszono dwa wnioski formalne, które poddano głosowaniu. W głosowaniu wzięło udział 41 

Delegatów. 

Za pozbawieniem członkowstwa w PZSkat i odebranie odznaczeń związkowych głosowało 

40 Delegatów przy 1 wstrzymującym się. 

Za wycofaniem Henrykowi Brzosce rekomendacji do ISPA World głosowało 40 Delegatów 

przy 1 wstrzymującym się. 

Przewodniczący zarządził przerwę w czasie której, 8 obecnych członków Zarządu 

zgodnie z zarejestrowanym statutem w KRS dokonało wyboru Prezesa Polskiego Związku 

Skata. Prezesem został wybrany jednogłośnie kol. Krzysztof Kołodziejczyk. 

Następnie Przewodniczący Zjazdu podziękował Delegatom za przybycie, wkład pracy i 

zamknął obrady Zjazdu. 

 

 Sekretarz Zjazdu       

                 Jan Rusin 


