Paprotnia, 07.02.2019.

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO PSTE
1. Prezes PSTE – Aneta Wilczek – powitała zebranych na sali członków PSTE.
2. Członkowie zarządu dokonali sprawdzenia list obecności i z powodu braku kworum
przełożono o kwadrans rozpoczęcie zebrania.
3. Członkowie zarządu dokonali ponownego sprawdzenia list obecności i zadecydowali o
otwarciu zebrania. Uprawnionych do głosowania obecnych na sali – 59 osób.
4. Prezes Aneta Wilczek zaproponowała swoją kandydaturę na przewodniczącą zebrania.
Przeprowadzono głosowanie jawne, przez podniesienie ręki.
•

Za – 59 głosów.

•

Nikt nie głosował przeciw.

•

Nikt nie wstrzymał się od głosu.

5. Przewodnicząca zebrania zaproponowała na sekretarza zebrania Karinę Duda.
Przeprowadzono głosowanie jawne, przez podniesienie ręki.
•

Za – 59 głosów.

•

Nikt nie głosował przeciw.

•

Nikt nie wstrzymał się od głosu.

6. Przewodnicząca zabrania zaproponowała jako członków komisji mandatowo – skrutacyjnej
następujące osoby:
•

Gabriela Winiarz

•

Zuzanna Czora

•

Damian Duda

Przeprowadzono głosowanie jawne, przez podniesienie ręki.
•

Za – 59 głosów.

•

Nikt nie głosował przeciw.

•

Nikt nie wstrzymał się od głosu.

7. Prezes PSTE

przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu za okres 11.02.2018 –

09.02.2019.
Zarząd podpisał w tym okresie następujące umowy o współpracy:
•

Z firmą komputerową obsługującą stronę internetową;
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•

Z firmą Bracco na 12 miesięcy, dotyczącą współfinansowania w tym okresie działań
PSTE na sumę 20000,00 zł;

•

Z Hotelem Kuźnia Napoleońska na organizowanie szkoleń;

•

Z Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, gdzie mieści się
siedziba PSTE do 29.10.2019, na użyczenie pomieszczeń i adresu;

•

Z biurem rachunkowym prowadzącym finanse PSTE do 31.12.2019.

W okresie sprawozdawczym Zarząd zorganizował 2 konferencje szkoleniowe, odbyły się
3 spotkania zarządu oraz członkowie zarządu reprezentowali PSTE na konferencji „Radiologia
Wspólna Sprawa” w Rzeszowie, na Europejskim Kongresie Radiologicznym we Wiedniu, na
konferencji EFSR.
Zarząd PSTE współpracował w omawianym okresie z rządową komisją do spraw procedur
i audytów klinicznych. Podjęto również przygotowania do zjazdu PLTR w Gdańsku, w czerwcu
2019.
Liczba członków PSTE na dzień 07.02.2019 wynosi 282 osoby oraz jeden członek wspierający
bez prawa głosu.
8. Skarbnik PSTE Anna Wyszyńska przedstawiła sprawozdanie finansowe za ostatni rok
działalności.
Koszty stałe PSTE obejmują:
•

Obsługę strony internetowej;

•

Opłaty księgowe;

•

Opłaty za dwa telefony służbowe.

Stan konta na 31.12.2018 wynosił 61810,54 zł, środki w pogotowiu kasowym – brak.
•

Wpływy na konto w roku 2018 – 141845,00 zł.

•

Wpływy ze składek – 22220,00 zł.

•

Koszty organizacji szkoleń – 106597,38 zł.

9. Przewodniczący Komisji rewizyjnej – Leszek Koroch przedstawił sprawozdanie Komisji
Rewizyjnej oceniające jakość pracy Zarządu PSTE.
Z treści sprawozdania wynikało, że komisja w składzie :
•

Leszek Koroch – przewodniczący ;

•

Mirosław Soja – członek;

•

Beata Wacławik – członek;

przeprowadziła wnikliwą analizę działalności zarządu, analizę prowadzonej dokumentacji
oraz finansów PSTE, w wyniku której orzekła, że:
•

nie stwierdza się błędów, uchybień i braków finansowych;

•

dokumentacja prowadzona jest w sposób przejrzysty i prawidłowy;
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•

zorganizowane szkolenia zostały ocenione pozytywnie;

•

Zarząd w sposób bardzo sprawny pozyskiwał fundusze na prowadzenie działalności
statutowej.

Przewodniczący KR na zakończenie swojego wystąpienia zawnioskował o udzielenie
absolutorium Zarządowi PSTE.
10. Głos zabrał zastępca prezesa PSTE – Artur Synowiecki – który przedstawił sprawozdanie ze
szkoleń i wyjazdów zagranicznych, w których uczestniczył. W roku 2018 PSTE było jedynym
reprezentantem Polski na jubileuszowym kongresie EFRS zorganizowanym z okazji 10
rocznicy istnienia tej organizacji. W swojej mowie wice prezes podkreślił jak prestiżowym
kongresem jest wiedeński ECR, który uważa się za największe spotkanie dla europejskich
techników elektroradiologii.
11. Następnie o głos poprosił Czesław Pływacz, którego zaniepokoił duży spadek liczby członków
w stosunku do lat poprzednich.
12. W odpowiedzi na to pytanie, pani prezes wyjaśniła, że nagły wzrost liczby osób opłacających
składki w latach poprzednich spowodowany był naborem na studia licencjackie w Wyższej
Szkole Humanitas w Sosnowcu, gdzie członkowie PSTE mieli znaczne zniżki na czesne. W
momencie zakończenia edukacji wiele osób zaprzestawało opłacania składek.
13. Aneta Wilczek podziękowała osobom od lat współpracującym z Zarządem PSTE oraz ich
rodzinom.
14. Przeprowadzono głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla kończącego kadencję Zarządu
PSTE.
Uprawnionych do głosowania 59 osób.
Głosowanie jawne, przez podniesienie ręki.
Wyniki głosowania:
•

Za – 59 osoby;

•

Nikt nie głosował przeciw.

•

Nikt nie wstrzymał się od głosu.

15. Podjęto uchwałę:
Uchwała nr 1.
Członkowie PSTE podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi PSTE.

16. Następnie przeprowadzono wybory Prezesa PSTE.
Kandydatury:
• Artur Synowiecki – wyraził zgodę;
• Aneta Wilczek – nie wyraziła zgody;
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• Czesław Pływacz – nie wyraził zgody.
Uprawnionych do głosowania obecnych na sali – 59 osób
Przeprowadzono glosowanie tajne, na kartach do głosowania.
Wyniki głosowania na Prezesa PSTE:
Oddano 59 głosów, wszystkie głosy ważne.
Oddano 50 głosów za kandydaturą i 9 głosów przeciwko.
17. Prezesem PSTE został wybrany głosami przeważającej większości – Artur Synowiecki.
18. Przeprowadzono wybory pozostałych członków Zarządu PSTE.
Kandydatury:
• Zofia Siwierska – wyraziła zgodę;
• Małgorzata Warmijak – wyraziła zgodę;
• Małgorzata Borys – wyraziła zgodę;
• Paulina Czarnutta – wyraziła zgodę.
Uprawnionych do głosowania obecnych na sali – 59 osób.
Przeprowadzono glosowanie tajne, na kartach do głosowania.
Oddano 59 głosów, wszystkie ważne.
Wyniki głosowania są następujące:
• Zofia Siwierska – 59 głosów;
• Małgorzata Warmijak – 57 głosów;
• Małgorzata Borys – 57 głosów;
• Paulina Czarnutta – 59 głosów.
Wszystkie osoby wchodzą w skład nowego Zarządu PSTE.
19. Czesław Pływacz poprosił, aby wybrane do zarządu osoby, które nigdy wcześniej w nim nie
pracowały powiedziały kilka słów o sobie.
20. Nowo wybrani członkowie Zarządu PSTE przedstawili się:
•

Zofia Siwierska – dotychczas często reprezentowała nas za granicą o będzie również
naszą przedstawicielką na zjeździe PLTR w Gdańsku, w czerwcu 2019, pracuje
w Szczecińskim Centrum Onkologii.

•

Małgorzata Warmijak – pracuje w Piekarskiej Urazówce, jej hobby to koty i konie.

•

Małgorzata Borys – pochodzi z Tczewa, pracuje w Gdańsku Rumii.

•

Paulina Czarnotta – związana jest z Gdańskiem, Elblągiem i Koszalinem.

21. Przeprowadzono wybory do Komisji Rewizyjnej PSTE.
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Kandydatury:
• Mirosław Soja – wyraził zgodę;
• Beata Wacławik – wyraziła zgodę;
• Leszek Koroch – wyraził zgodę
Uprawnionych do głosowania obecnych na sali – 59 osób.
Przeprowadzono glosowanie tajne, na kartach do głosowania.
Oddano 59 głosów, wszystkie głosy ważne.
Wyniki głosowania są następujące:
• Mirosław Soja – 59 głosów – wchodzi do KR.
• Beata Wacławik – 59 głosów – wchodzi do KR.
• Leszek Koroch – 57 głosów – wchodzi do KR.
22. Następnie z pełnioną funkcja pożegnała się Aneta Wilczek, raz jeszcze dziękując
wszystkim za współpracę i życząc powodzenia nowo wybranym władzom PSTE.
23. Paweł Gdowiak podziękował prezes – Anecie Wilczek i skarbnikowi – Annie
Wyszyńskiej za ciężką pracę, którą włożyły w działalność organizacji.
24. Ogłoszono 15 minutową przerwę na ukonstytuowanie się nowego zarządu oraz KR.
25. Po przerwie przedstawiono skład Zarządu PSTE i Komisji Rewizyjnej.
Zarząd PSTE
• Prezes – Artur Synowiecki
• Wice prezes – Zofia Siwierska
• Wice prezes – Paulina Czarnotta
• Skarbnik – Małgorzata Borys
• Sekretarz – Małgorzata Warmijak
Komisja Rewizyjna
• Przewodniczący – Leszek Koroch
• Członek KR – Mirosław Soja
• Członek KR – Beata Wacławik
26. Przewodnicząca zebrania poprosiła o zgłaszanie wolnych wniosków.
• Artur Synowiecki przedstawił swój pomysł stworzenia z najbardziej
zasłużonych działaczy PSTE tzw. Loży senatorów, którzy służyliby pomocą i
radą kolejnym zarządom.
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• Czesław Pływacz zobowiązał zarząd do podjęcia prób zaistnienia w
reprezentacji naszego środowiska na spotkaniach w Ministerstwie Zdrowia,
dotyczących przyszłości naszego zawodu.
27. Zakończono zebranie.

Sprawozdanie sporządziła
Karina Duda
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