
Płock, 31.05.2010 r.

Protokół Walnego Zgromadzenia Członków 
Płockiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru, 

31 maja 2010 r., o godz. 19.00, Teatr Dramatyczny w Płocku

W  walnym  zgromadzeniu  wzięło  udział  26  osób  -  lista  znajduje  się  w 

załączeniu. Przed oficjalnym rozpoczęciem zebrania wszyscy wypełnili deklaracje – 

wnioski o przyjęcie w poczet członków PTPT. 

Zebranie rozpoczęła Bożena Śliwińska – prezes PTPT. Zaproponowała, aby 

przewodniczącym  walnego  zgromadzenia  został  Maciej  Kamiński.  Zebrani 

jednogłośnie  przyjęli  tę  kandydaturę.  Sekretarzem,  również w wyniku  głosowania, 

została  Izabela  Sulińska.  Następnie  ustalono skład  komisji  skrutacyjno-wyborczej. 

Znalazły się w niej następujące osoby: Jolanta Milewska (przewodnicząca komisji), 

Anna Jeziórska  i Grzegorz Szczechowicz. 

Uczestnicy walnego zgromadzenia jednogłośnie przyjęli program obrad:

I. Część sprawozdawcza i statutowa:

1. Sprawozdanie  przewodniczącej  PTPT  z  dotychczasowej  działalności 

zarządu.

2. Dyskusja nad sprawozdaniem.

3. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi.

4. Prezentacja nowego statutu PTPT.

5. Uchwała w sprawie statutu PTPT.

II. Część wyborcza i programowa:

1. Zgłaszanie kandydatów na Prezesa Zarządu.

2. Zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu

3. Zgłaszanie kandydatów do Sądu Koleżeńskiego.



4. Zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej.

5. Prezentacja uchwały programowej “Płocki Manifest Teatralny 2010”.

6. Dyskusja programowa.

7. Uchwały, stanowiska, wnioski.

8. Ogłoszenie wyników wyborów.

9. Zakończenie obrad zgromadzenia.

Ogłoszono prawomocność zgromadzenia w II terminie, czyli o 19.15.

Ad I 

 Prezes  Bożena  Śliwińska  przedstawiła  sprawozdanie  z  dotychczasowej 

działalności PTPT, obejmującej m.in. wręczanie Srebrnych Masek i organizowanie 

spotkań z aktorami.  Po krótkiej dyskusji przyjęto Uchwałę nr 1 w sprawie udzielenia 

absolutorium  ustępującemu  zarządowi.  Odbyło  się  głosowanie  jawne,  3  osoby 

wstrzymały się od głosu, pozostałe były za.  

Następnie Jarosław Wanecki przedstawił projekt nowego statutu, PTPT, który 

został  przygotowany  przez  grupę  inicjatywną  wybraną  2-3  miesiące  wcześniej 

spośród  członków  PTPT.  Zebrani  dyskutowali  o  zawartych  w  statucie  zapisach 

dotyczących  m.in.:  celów  funkcjonowania  towarzystwa,  kompetencji  członków 

poszczególnych  organów PTPT oraz prowadzenia  przez towarzystwo działalności 

gospodarczej. Ustalono, że o niektórych kwestiach, np. wręczaniu Srebrnych Masek, 

będzie mowa w odrębnych regulaminach.  

Większość  zebranych  (1  osoba  wstrzymała  się  od  głosu)  przyjęła  uchwałę 

dotyczącą  delegacji  dla  zarządu  w  sprawie  zapisu  o  działalności  gospodarczej 

towarzystwa.

Następnie odbyło się głosowanie dotyczące Uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia 

zmian w statucie PTPT. 25 osób opowiedziało się za przyjęciem przedyskutowanych 



zmian, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  

Ad II

Komisja skrutacyjno-wyborcza zajęła się przeprowadzaniem wyborów prezesa 

i członków organów PTPT. W trakcie głosowania tajnego wybrano prezesa PTPT. 

Został nim Jarosław Wanecki. 24 osoby opowiedziały się za jego kandydaturą, jedna 

była przeciw.

Zebrani zgłosili następujących kandydatów do 6-osobowego zarządu: Maciej 

Kamiński,   Bożena  Śliwińska,  Lena  Szatkowska,  Andrzej  Zajdel,  Henryk  Rybak, 

Jacek  Czuryło,  Jerzy  Stachurski,  Natalia  Kalinowska-Witek,  Mirosława  Nagórko, 

Joanna  Banasiak.  Osoby  te  wyraziły  zgodę  na  kandydowanie.  Po  głosowaniu 

jawnym nad zamknięciem listy kandydatów odbyło się głosowanie tajne, w wyniku, 

którego wyłoniono 5 członków zarządu: Maciej  Kamiński,  Bożena Śliwińska, Lena 

Szatkowska, Andrzej Zajdel, Jerzy Stachurski. Ponieważ Joanna Banasiak i Jacek 

Czuryło  uzyskali  tyle  samo głosów,  komisja  skrutacyjno-wyborcza  przeprowadziła 

kolejne głosowanie tajne w sprawie wyboru jednej z tych osób. Członkiem zarządu 

został Jacek Czuryło.

Następnie  uczestnicy walnego zgromadzenia  zgłosili  trzech kandydatów do 

Komisji  Rewizyjnej:  Teresę  Gos,  Natalię  Kalinowską-Witek  i  Joannę  Banasiak. 

Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie. Po głosowaniu jawnym nad zamknięciem 

listy  komisja  skrutacyjno-wyborcza  przeprowadziła  głosowanie  tajne,  w  wyniku, 

którego zgłoszeni kandydaci zostali członkami Komisji Rewizyjnej.   

Na  końcu  wybrano  członków  Sądu  Koleżeńskiego.  Zebrani  zgłosili 

następujących  kandydatów:  Urszulę  Kubiak,  Mirosławę  Nagórko  i  Romualda 

Bartnika. Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie. Po przegłosowaniu zamknięcia 

listy  kandydatów,  większością  głosów  w  głosowaniu  tajnym  zadecydowano  o 

wyborze zgłoszonych osób na członków Sądu Koleżeńskiego. 



Komisja skrutacyjno-wyborcza sporządziła protokoły głosowań, które znajdują 

się w załącznikach do niniejszego protokołu. 

Po  wybraniu  członków  organów  PTPT  Jarosław  Wanecki  zaprezentował 

uchwałę  programową  “Płocki  Manifest  Teatralny  2010”.  Następnie  odbyła  się 

dyskusja  programowa,  w której  zabrał  głos  m.in.  dyrektor  Teatru  Dramatycznego 

Marek Mokrowiecki.  Mówił o swoich oczekiwaniach wobec PTPT, o propagowaniu 

przez towarzystwo teatru. 

Podjęto  uchwałę  sankcjonującą  wszystkie  wybory  dokonane  na  walnym 

zgromadzeniu członków PTPT. 

Obrady zakończył przewodniczący zgromadzenia Maciej Kamiński.  

Sekretarz                                                    Przewodniczący 

Załącznik: Lista obecności

 


