
Protokoł 

Z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Mazowieckiego Związku 

Pracodawców Gminie Lesznowola w dniu 21 marca 2017 roku 

 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków MZPwGL, zwane dalej 

Zgromadzeniem otworzył Pan Jacek Arendarski, Prezes Zarządu stwierdzając, że na dzień 21 marca 

2017, na godz. 16:30 w Hotelu „Książe Józef Poniatowski” w Łazach zwołane zostało przez Zarząd 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Mazowieckiego Związku Pracodawców w 

Gminie Lesznowola. 

Wzór zawiadomienia wraz z porządkiem obrad stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 

Protokołu. 

Prezes Związku powitał wszystkich obecnych członków Sprawozdawczo-Wyborcze 

Członków MZPwGL oraz Gości w osobach Pani Karoliny Pichnej – Pierwszego Zastępcy Wójta Gminy 

Lesznowola, Pana Marka Sokołowskiego – Prezesa OSP w Mrokowie, jak również gości specjalnych, tj. 

Panią Danutę Świetlik – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie i Panią Kingę Krzemińską-

Puzio – Przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Piasecznie. 

Na Przewodniczącego Zgromadzenia Prezes zaproponował Pana Piotra Czarneckiego, a na 

sekretarza Panią Beatę Żakowiecką. Oboje wyrazili zgodę na kandydowanie i zostali jednogłośnie 

wybrani (13 głosami „za”). 

Przewodniczący zarządził podpisanie listy obecności i stwierdził wymaganą statutem liczbę 

członków do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi Załącznik nr 2. 

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do przyjęcia porządku Zgromadzenia. 

Zebrani jednogłośnie przyjęli zaproponowany, następujący porządek obrad: 

1. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia, 

2. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o działalności Związku w 2016 roku, 

3. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Związku dotyczącego Polityki finansowej 

Związku w 2016 roku, 

4. Podjęcie uchwał zatwierdzających sprawozdanie Zarządu z działalności w 2016 roku oraz 

sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Związku, 

5. Udzielenie Zarządowi skwitowania za realizację zadań Związku w 2016 roku, 

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 

7. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu Związku na nową kadencję w latach 2017-2019, 

8. Wybory Zarządu Związku, 

9. Wybory Komisji Rewizyjnej na nową kadencję, 



10. Omówienie strategii Związku na 2017 rok i lata następne, 

11. Określenie wysokości składek członkowskich w 2017 roku, 

12. Wolne wnioski, 

13. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia. 

 

Ad. 2 Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o działalności Związku w 2016 roku 

Sprawozdanie Zarządu Związku w 2016 roku przedstawił – w imieniu Zarządu – Prezes 

Związku Pan Jacek Arendarski. Stwierdził on, że dostarczone Członkom sprawozdanie zawiera bardzo 

szczegółową specyfikację działań organizacji w poszczególnych miesiącach 2016. Dlatego też 

skoncentrował się na najważniejszych wydarzeniach nie tylko w roku ubiegłym, ale też w całej 

mijającej kadencji (od 2014 roku): 

 Obchody XV-lecia MZPwGL z udziałem 120 gości, m.in. Pana Janusza 

Piechocińskiego – Wicepremiera i Ministra Gospodarki, w ramach których Związek 

otrzymał liczne odznaczenia, wyróżnienia, dyplomy i listy gratulacyjne, które 

zebrani mogli obejrzeć na okolicznościowej wystawie. 

 Zorganizowanie Lesznowolskich Targów Edukacyjnych, na których ofertę nauki dla 

gimnazjalistów z Lesznowoli złożyły szkoły o profilu zawodowych z powiatu 

piaseczyńskiego. 

 Efektywna praca w ramach Powiatowej Rady Zatrudnienia w celu zmian profilu 

nauczania młodzieży pod kątem faktycznych potrzeb rynku pracy. 

 Spotkanie z delegacją organów samorządowych i organizacji pozarządowych z 

Odessy, jako możliwość prezentacji naszych dokonań. 

 Udział w konferencjach organizowanych przez potencjalnych partnerów z 

Wietnamu i Chin mających na celu przybliżenie perspektyw współpracy na rynkach 

Dalekiego Wschodu. 

 Dalsza promocja Związku i umacnianie jego pozycji nie tylko w Gminie, lecz też w 

Powiecie i poza jego granicami. Rezultatem tych starań jest długa lista organizacji 

współpracujących z Mazowieckim Związkiem. 

 Wpisanie na stałe do kalendarza wydarzeń w Gminie takich  imprez jak: 

o „Rozmowy o biznesie” 

o „Przedsiębiorca – przestępcą?” 

o „Bezpieczeństwo w Gminie Lesznowola” 

o Turniej piłkarski o Puchar Prezesa MZPwGL 

o TATASPARTAKIADA Dobrej Woli 

 Pomoc finansowo-organizacyjna przy takich wydarzeniach firmowanych przez GOK 

w Lesznowoli jak: 

o „Gruszki na wierzbie” 

o „Warszawska Syrenka” 

o „Gminne Teatralia” 



 Uruchomienie strony internetowej Związku, jako dodatkowego forum wymiany 

poglądów i źródła informacji o MZPwGL. 

W dalszej części swego wystąpienia Prezes podkreślił też sprawy, których nie udało się 

pomyślnie załatwić: 

 brak skutecznego wsparcia dla firmy JARPER w jej staraniach o rozszerzenie 

zakresu działalności przy przetwórstwie odpadów; 

 nie wprowadzono do planu remontów dojazdu do nowej placówki SALUSA; 

 brak zainteresowania możliwością wynegocjowania specjalnych warunków zakupu 

paliw dla członków MZPwGL. 

Prezes podziękował wszystkim, którzy przyczynili się osiągnięcia przez Związek 

wymienionych w sprawozdaniu sukcesów, a zwłaszcza Członkom Zarządu Pani Elżbiecie Rosiek i 

Sławomirowi Żaboklickiemu. 

Ad. 3 Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Związku dotyczącego Polityki 

finansowej Związku w 2016 roku 

Wprowadzeniem do realizacji tego punktu porządku obrad była wypowiedź Prezesa 

Zarządu, który podkreślił, że podstawowym zadaniem w 2016 roku było utrzymanie prawidłowych 

relacji pomiędzy zasobami finansowymi Związku a jego zobowiązaniami. 

Jako sukces należy – zdaniem Prezesa – odnotować fakt wyegzekwowania wpłat składem 

członkowskich, co pozwoliło nie tylko spełnić oczekiwania finansowe parterów MZPwGL, ale też 

zakończyć rok 2016 bez jakichkolwiek zobowiązań finansowych i ze środkami pieniężnymi na koncie i 

w kasie. 

Następnie głos zabrał Pan Hubert Buksowicz, który przedstawił sprawozdanie Komisji 

Rewizyjnej Związku za 2016 rok. Komisja pozytywnie oceniła wyniki działań Zarządu i wnioskowała o 

przyjęcie sprawozdania finansowego oraz udzielenie Prezesowi i pozostałym Członkom skwitowania 

wykonania zadań w 2016 roku. 

Ad. 4 i 5 Podjęcie uchwał zatwierdzających sprawozdanie Zarządu z działalności w 2016 roku 

oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Związku, udzielenie Zarządowi skwitowania za 

realizację zadań Związku w 2016 roku, 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń – Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie. 

Głosowano jawnie, przez podniesienie ręki. Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Zarządu (12 

głosów „za” 1 głos „wstrzymujący się”), sprawozdanie finansowe (12 głosów „za” 1 głos 

„wstrzymujący się”) oraz udzieliło Prezesowi i Członkom Zarządu skwitowania wykonania zadań w 

2016 roku (11 głosów „za” 2 głosy „wstrzymujący się”). 

Uchwał nr 1-3 stanowią Załącznik nr 3. 

Ad. 6 Wybór Komisji Skrutacyjnej 

Przewodniczący zarządził wybór Komisji Skrutacyjnej w wyniku którego powołano Komisję 

w składzie: Pan Kazimierz Jabłoński oraz Pan Jacek Zalewski. 



Ad. 7 Zgłaszanie kandydatów do Zarządu Związku na nową kadencję w latach 2017-2019 

Doceniając dotychczasowe wyniki działalności Zarządu zaproponowano, aby ustępujący 

skład sprawował swe funkcje także w latach 2017-2019. Jacek Arendarski, Elżbieta Rosiek i Sławomir 

Żaboklicki wyrazili zgodę na kandydowanie. 

Ad. 8 Wybory Zarządu Związku 

Wobec braku innych kandydatów Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie. 

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Kazimierz Jabłoński ogłosił jego wyniki. 

Pan Jacek Arendarski otrzymał 13 głosów i objął funkcję Prezesa Zarządu. 

Pani Elżbieta Rosiek otrzymała 12 głosów i objęła funkcję Członka Zarządu. 

Pan Sławomir Żaboklicki otrzymał 13 głosów i objął funkcję Członka Zarządu. 

Ad. 9 Wybory Komisji Rewizyjnej na nową kadencję 

Na członków Komisji Rewizyjnej zaproponowano ponownie Pana Huberta Buksowicza, Pana 

Daniela Kordusa i Panią Mariannę Neska. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie i 

Przewodniczący zarządził wybory. 

W wyniku tajnego głosowania wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: 

Pan Hubert Buksowicz otrzymał 12 głosów i objął funkcję Przewodniczącego. 

Pan Daniel Kordus otrzymał 12 głosów i objął funkcję Wiceprzewodniczącego. 

Pani Marianna Neska otrzymała 12 głosów i objęła funkcję Sekretarza. 

Ad. 10 Omówienie strategii Związku na 2017 rok i lata następne 

Założenia strategii Związku przedstawił Prezes Związku, podkreślając konieczność: 

 utrzymania współpracy z lokalnymi środowiskami (stowarzyszenia, sołectwa, kluby 

sportowe, ośrodki kultury, szkoły); 

 dalszej promocji Związku m.in. przez uczestnictwo w projektach typu „Perły 

Mazowsza” czy „Firma Fair Play”; 

 podwyższania znaczenia organizacji poprzez włączanie się do przedsięwzięć 

firmowanych przez Starostwo Powiatowe i innych partnerów. 

Ad 11 Określenie wysokości składek członkowskich w 2017 roku 

Propozycję utrzymania składki członkowskiej w 2017 roku w wysokości 2.000 zł poddano 

pod jawne głosowanie. Uchwałę nr 4 przyjęto większością głosów: „za” głosowało 11 Członków, 

dwóch wstrzymało się od głosów. 

Ad 12 Wolne wnioski 

W ramach wolnych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie 

uchwały nr 5, którą Walne Zgromadzenie powierza czynności należące do biura Zarządu Panu Jackowi 



Arendarskiemu na okres 12 miesięcy. Zebrani jednomyślnie (13 głosami „za”) przyjęli Uchwałę nr 5 

stanowiącą Załącznik nr 4. 

Prezes Jacek Arendarski zaprosił członków MZPwGL na konferencję Madew in Poland 2017 

organizowaną 30 marca 2017 roku. 

Następnie zabrał głos Pan Dariusz Liwiński, laureat nagrody „Perła Przedsiębiorczości” w 

konkursie „Perły Mazowsza 2016”. Podziękował on Członkom Związku za poparcie jego kandydatury i 

na ręce Prezesa przekazał okolicznościową metaloplastykę. 

W ramach wolnych wniosków głos zabrali także Pani Danuta świetlik – Dyrektor 

Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie zgłoszenia kandydata MZPwGL do pracy w Radzie Rynku Pracy. 

Panowie Sławomir Żaboklicki i Piotr Czarnecki zwrócili uwagę na konieczność zapewnienia 

przez organizatorów narad i szkoleń odpowiednich warunków dla uczestników np.: miejsc 

parkingowych, jak również przeanalizowanie zasadności powtórzenia (dla Członków MZPwGL) 

szkolenia na temat ochrony danych osobowych. 

Ad. 13 Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia. 

Wobec wyczerpania porządku obrad – Przewodniczący Zgromadzenia podziękował 

zebranym za udział i zamknął obrady. 

Na tym protokół zakończono. 

Do protokołu załączono: 

- wzór zawiadomienia wraz z porządkiem obrad, 

- listę obecności, 

- Uchwały nr 1-4, 

- Uchwałę nr 5 

 

 
Beata Żakowiecka 
Sekretarz Zgromadzenia 
 

 
Piotr Czarnecki 
Przewodniczący Zgromadzenia 

 


