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Protokół z Walnego Zebrania  Członków Oddziału w Płocku                                                   
Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości 

Zebranie odbyło się dnia 14 lutego 2019 roku w Płocku, Restauracja „Mega-Tech” 
 

 

Zebranie  w I-szym terminie o godz.17.30 nie rozpoczęło się z uwagi na brak obecności minimum 
połowy uprawnionych do głosowania członków Oddziału. Walne Zebranie rozpoczęto w II - gim 
terminie   o godzinie 18.00,  na podstawie listy obecności stwierdzono  obecność 17 uprawnionych 
członków Oddziału. Do niniejszego protokołu  załączono listę obecności.   

 Zebranie otworzył  Prezes Oddziału  kol. Adam Iller i zaproponował na przewodniczącego 
Walnego Zebrania kol. Janusza Rosuła, co zebrani zaaprobowali przez aklamację 

 Przewodniczący Walnego Zebrania przypomniał zebranym zaproponowany wcześniej jego 
porządek i po aprobowaniu przez wszystkich w jawnym głosowaniu, przystąpił do realizacji 
poszczególnych punktów Walnego Zebrania. 

 
1. Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury: Anna Mysiak, Lidia Kotwica, Anna 

Kłobukowska. W głosowaniu jawnym dokonano jednogłośnie wyboru składu komisji.                                                                     

2. Prezes Oddziału kol. Adam Iller, przedstawił sprawozdanie z działalności PSRWN 
Zarząd Oddziału w Płocku  w okresie jego kadencji 2016 – 2019. Podkreślono               
wysoką frekwencję realizowanych corocznie szkoleń  (2- dniowe i 1- dniowe) oraz 
udział w nich przedstawicieli instytucji związanych z obsługą rynku nieruchomości 
(pracownicy jednostek samorządowych, nadleśnictw, banków). Przedstawiono 
funkcje w organach Statutowych PSRWN, które zostały powierzone członkom 
Oddziału na IX Walnym Zjeździe Delegatów PSRWN. Wymieniono również osoby, 
które otrzymały Odznaki Honorowe PFSRM oraz PSRWN przyznane członkom 
Oddziału. Na zakończenie podkreślono zwiększający się stan członków  oraz 
sukcesywnie wzrastający  stan konta Oddziału, promocję przez corocznie 
wydawane kalendarze oraz systemową promocję Oddziału na własnej stronie 
internetowej.  

 
3. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Oddziału kol. Tadeusz Skrzypczyński   

odczytał komunikat  z działalności S K w okresie jego kadencji 2016 - 2019. 
Skwitowano w nim brak rozpatrywanych spraw, co skomentowano, iż świadczyć to 
może o wysokim morale i dobrze rozumianej koleżeńskiej atmosferze członków 
Oddziału na polu przestrzegania etyki zawodowej.  

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału kol. Roman Bisping przedstawił  
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  w zakresie działalności  Zarządu Oddziału                    
w okresie jego działalności za rok 2018 oraz za okres lat 2016 - 2018. Opierając się 
na wynikach analiz i weryfikacji dokumentów finansowych, w tym sprawozdania 
sporządzonego przez Skarbnika przedstawił stanowisko KR  o braku istotnych uwag  
w tym zakresie.  
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5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału zawnioskował o udzielenie 
absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału 

6. W dyskusji nad sprawozdaniami  dot.  działalności Zarządu Oddziału  Kol. Adam Iller 
wyraził podziękowanie za pracę Zarządu tak dla grupy jak też indywidualnie. Inni 
uczestnicy dyskusji  wskazywali  na potrzebę uważnego śledzenia  zachodzących  
zmian  w prowadzeniu rozliczeń finansowych. Wskazano miedzy innymi, 
uwzględniając wysoką frekwencję na szkoleniach,  na celowość  ewentualnego . 
zatrudnienia  fachowej osoby/ agendy  dla wsparcia obsługi biurowo-finansowej 
Oddziału. W dyskusji wzięło udział 7 członków. 

7. Przeprowadzono głosowanie jawne o udzielenie ustępującemu Zarządowi Oddziału 
absolutorium za miniona kadencję  2016-2019; Komisja Skrutacyjna stwierdziła 
następujące ilości głosów: „ważnych” – 17, ilość głosów „za” – 17, ilość głosów 
„wstrzymujących się” – 0, ilość głosów przeciw – 0. Wobec powyższego uznano,                 
iż Walne Zebranie Członków PSRWN Oddziału w Płocku  udzieliło absolutorium 
ustępującemu Zarządowi.  

8.  Przeprowadzono wybór Prezesa Oddziału; zaproponowani kandydaci koledzy:  
Adam Iller, Roman Bisping oraz Sebastian Gaza - nie wyrazili zgody na 
kandydowanie. Zgodę na kandydowanie wyraził kol. Janusz Rosuł. Wobec braku 
innych zgłoszeń listę zamknięto. W zaaprobowanej przez wszystkich zebranych 
procedurze tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna stwierdziła następujące ilości 
głosów: kandydat uzyskał głosów „za” - 12, głosów „przeciw” - 4, liczba głosów 
„oddanych”- 17, w tym „ważnych”-16. Wobec powyższego Prezesem Oddziału 
wybrany został kol. Janusz Rosuł. 

9. Przeprowadzono wybór członków Zarządu Oddziału; zgłoszono  kandydatury:                    
-  Kol. kol. Iwony Piotrowskiej – Moniuk,  Romana Bispinga, Anny Kłobukowskiej,  
Zofii Chojnackiej,  Sebastiana Gazy. Zebrani zgodnie zaaprobowali   jawne 
głosowanie na wspólną listę.  Komisja Skrutacyjna  stwierdziła następujące ilości 
głosów:   „ważnych”-  17 ,  „za” – 17,  „przeciw” – 0,  „wstrzymujących się – 0.               
Nowo wybrany Zarząd w wewnętrznych konsultacjach ustalił następujące funkcje: 

      -kol. Anna Kłobukowska - sekretarz ZO 
      -kol. Sebastian Gaza -  skarbnik ZO 
      -kol. Iwona Piotrowska - Moniuk -  członek ZO 

-kol. Roman Bisping -  członek ZO 
-kol. Zofia Chojnacka -  członek ZO 

 
10. Przeprowadzono wybór członków Komisji Rewizyjnej Oddziału; zgłoszono  

kandydatury:  Kol. kol. Grażyny Obary – Lubowieckiej, Anny Kowalskiej, Małgorzaty 
Kroczewskiej. Zebrani zgodnie zaaprobowali   jawne głosowanie na wspólną listę.  
Komisja Skrutacyjna  stwierdziła następujące ilości głosów: „ważnych”- 17, „za” - 17,  
„przeciw” - 0,  „wstrzymujących się - 0. Nowo wybrana   Komisji Rewizyjnej po  
wewnętrznych konsultacjach ustaliła następujące funkcje: 

- kol. Małgorzata Kroczewska - przewodniczący KR 
- kol. Grażyna Obara – Lubowiecka - członek KR 
- kol. Anna Kowalska - członek KR 
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11. Przeprowadzono wybór członków Sądu Koleżeńskiego Oddziału; zgłoszono  

kandydatury: - kol. kol. Lidii Kotwicy, Zbigniewa Rychlika,  Grażyny Piaskowskiej. 
Zebrani zgodnie zaaprobowali  jawne głosowanie na wspólną listę.                           
Komisja Skrutacyjna  stwierdziła następujące ilości głosów: „ważnych”- 17, „za” - 17,  
„przeciw” - 0,  „wstrzymujących się - 0. Nowo wybrany Sąd Koleżeński po  
wewnętrznych konsultacjach ustalił następujące funkcje:    

- kol. Zbigniew Rychlik - przewodniczący SK 
- kol. Lidia Kotwica - członek SK 
- kol. Grażyna Piaskowska - członek SK  

12. Zgłoszono i w zaaprobowanym zgodnie jawnym głosowaniu wybrano  skład 
delegatów na Walny Zjazd PSRWN w Rynia-Białobrzegi 31.05-1.06 2019 r.:    
- kol. kol. Janusz Rosuł, Roman Bisping, Zofia Chojnacka, Sebastian Gaza 

  
13. Dla nadania szczególnego charakteru podziękowania za wieloletnią 

działalność społeczną w Oddziale ustępującemu z funkcji Prezesa Koledze 
Adamowi Illerowi – Walne Zebranie Członków PSRWN Oddział w Płocku 
podjęło Uchwałę Specjalną, która została uroczyście odczytana na Zebraniu. 

 
14. Na zakończenie nowo wybrany prezes Janusz Rosuł  podziękował 

uczestnikom Walnego Zebrania za okazane zaufanie i dokonany wybór . 

 

 

                                                                        Przewodniczący Zebrania: Janusz Rosuł 

 


