
 

Protokół  z XXXI Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego 

Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna w dniu 

16.09.2020r. 

 

 

1. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 10.15, Zebranie 

otworzył pan Paweł Wróblewski – Prezes Zarządu Dolnośląskiej 

Organizacji Turystycznej zakończonej kadencji.  

2. Pan Paweł Wróblewski poprosił zebranych o zgłoszenie kandydatury na 

przewodniczącego Obrad. Z sali zaproponowano do tej roli pana Pawła 

Wróblewskiego, który wyraził zgodę i poprosił o głosowanie nad 

przyjęciem jego kandydatury na przewodniczącego obrad. W głosowaniu 

wszyscy zebrani byli za przyjęciem tej kandydatury. 

3. Następnie pan Paweł Wróblewski poprosił o pytania do porządku obrad 

zaproponowanego w korespondencji wraz z zaproszeniem na XXXI 

ZWSWC DOT. Wobec braku pytań poprosił o głosowanie nad przyjęciem 

porządku obrad XXXI Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo 

Wyborczego Członków Stowarzyszenia DOT. W głosowaniu porządek 

obrad został przyjęty jednomyślnie.  

4. Przechodząc do następnego punktu porządku obrad pan Paweł 

Wróblewski poprosił o uwagi do protokołu z XXX Zwyczajnego Walnego 

Zebrania Sprawozdawczego Członków DOT z 24.06.2019r. przekazanego 

w korespondencji wraz z zaproszeniem na XXXI ZWSWC DOT. Wobec 

braku pytań poprosił o głosowanie nad przyjęciem protokołu z 

poprzedniego Walnego Zebrania Członków DOT. W głosowaniu protokół 

z z XXX Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków DOT 

z 24.06.2019r został przyjęty jednomyślnie.  

5. Realizując kolejny punkt porządku obrad Przewodniczący Obrad poprosił 

o zgłoszenia kandydatur do Komisji Mandatowej XXXI ZWZSWC DOT. Z 

sali zgłoszono dwie kandydatury: pana Daniela Misiaka oraz pana 

Michała Nowaka. Oboje wyrazili zgodę na prace w Komisji Mandatowej. 

Wobec braku kolejnych kandydatur przewodniczący obrad rozpoczął 

głosowanie nad wyborem Komisji Mandatowej w składzie: pan Michał 

Nowak i pan Daniel Misiak. W głosowaniu komisja została wybrana w 

tym składzie jednomyślnie.  



6. W następnym punkcie porządku obrad pan Paweł Wróblewski poprosił o 

zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Poinformował również o 

tym, że członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować w 

wyborach do Zarządu, ani Komisji Rewizyjnej na tym Walnym Zebraniu 

DOT. Z sali  zaproponowano w kolejności kandydatury pana: Michała 

Anioła, Urszuli Borkowskiej – Morawskiej, Szymona Chojnowskiego oraz 

pani Marty Kamińskiej. Wszyscy oni wyrazili zgodę na kandydowanie. Nie 

zgłoszono więcej kandydatur. Przewodniczący Obrad poprosił zebranych 

o głosowanie nad wyborem komisji rewizyjnej w składzie: Pani Urszula 

Borkowska – Morawska, pani Marta Kamińska, pan Michał Anioł oraz pan 

Szymon Chojnowski. W głosowaniu wszyscy zebrani byli za wyborem 

komisji skrutacyjnej w tym składzie.  

7. W siódmym punkcie porządku obrad pan Wróblewski poprosił o 

zgłoszenia do Komisji Uchwał i Wniosków. Zebrani zaproponowali w 

kolejności pana Macieja Grabka oraz panią Marię Ozierańską. Oboje 

zgodzili się na kandydowanie do Komisji Uchwał i Wniosków wobec 

czego przewodniczący rozpoczął głosowanie nad wyborem Komisji 

Uchwał i Wniosków w zaproponowanym składzie. W głosowaniu komisja 

Uchwał i Wniosków została wybrana jednomyślnie w składzie: pani Maria 

Ozierańska i pan Maciej Grabek.  

8. Następnie pan Przewodniczący Obrad poprosił Komisję Mandatową o 

zaprezentowanie swojego sprawozdania. Wobec informacji, że Komisja 

Mandatowa jeszcze pracuje nad sprawozdaniem pan Wróblewski 

poprosił pana Rajmunda Papiernika – dyrektora Biura DOT o prezentację 

sprawozdania z działalności DOT w 2019 roku. W tym momencie pan 

Papiernik przedstawił prezentację oraz omówił główne działania 

Stowarzyszenia w zeszłym roku. Po prezentacji pan Wróblewski poprosił 

ewentualne uwagi lub pytania do przedstawionego sprawozdania.  

9. Wobec braku pytań do sprawozdania przewodniczący obrad powrócił do 

poprzedniego punktu porządku obrad prosząc o sprawozdanie Komisji 

Mandatowej dotyczące prawomocności obrad. Komisja Mandatowa 

odczytała  protokół w którym stwierdziła, że w spotkaniu uczestniczy 82 

reprezentantów członków DOT, a obrady XXXI ZWZSWC DOT są 

prawomocne.  

10. Realizując kolejny punkt z porządku obrad przewodniczący Paweł 

Wróblewski poprosił panią Iwonę Janczyszyn – Główną Księgową 

Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej o przedstawienie sprawozdania 

finansowego. Pani Janczyszyn zaprezentowała sprawozdanie finansowe, 



po czym pan Wróblewski poprosił zebranych o zadawanie pytań z nim 

związanych.  

11. Wobec braku pytań do sprawozdania finansowego Przewodniczący 

Obrad poprosił pana Zbigniewa Puchniaka – przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej o prezentację sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 rok . 

Pan Puchniak przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej 

Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna. 

12. Następnie Pan Puchniak przedstawił zebranym projekt uchwały w 

sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Dolnośląska 

Organizacja Turystyczna za 2019 rok. Po przedstawieniu treści uchwały 

pan Paweł Wróblewski poprosił zebranych o uwagi lub pytania do 

sprawozdania Komisji Rewizyjnej i propozycji uchwały. Wobec braku 

pytań pan Wróblewski przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.  

13. W trzynastym punkcie porządku obrad pan Wróblewski poprosił 

zebranych  głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia 

Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja 

Turystyczna za 2019 rok. W głosowaniu uchwała ta została przyjęta 

jednomyślnie przy 82 głosach za, żadnym przeciw oraz żadnym 

wstrzymującym się.  

14. Następnie Przewodniczący Obrad poprosił zebranych o głosowanie nad 

przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 

Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna za 2019 rok. W 

głosowaniu uchwała XXXI ZWZSWC DOT została przyjęta jednomyślnie.  

15. W następnej kolejności dyrektor Papiernik na prośbę przewodniczącego 

obrad przedstawił Plan merytoryczny DOT na 2020r. Po prezentacji na 

prośbę o uwagi reprezentant Dolnośląskiej Izby Turystyki pan Marek 

Ciechanowski zgłosił propozycję, aby w planie działań DOT uwzględnić 

certyfikację obiektów na wzór certyfikacji prowadzonej przez Polską 

Organizację Turystyczną pod kątem bezpieczeństwa epidemicznego. Jako 

drugą propozycję do planu działań DOT pan Ciechanowski zgłosił pomysł 

regularnych wizyt dla branży turystycznej (biur podróży) z Polski 

prezentujących produkty turystyczne z Dolnego Śląska.  

Przewodniczący Obradom podziękował za propozycje i przekazał ją do w 

miarę możliwości włączenia w plan DOT Dyrektorowi Biura Zarządu DOT. 

Następnie Główna Księgowa Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej pani 

Iwona Janczyszyn przedstawiła Plan Finansowy Stowarzyszenia DOT na 

2020 rok. Po prezentacji pytanie z sali pana Krzysztofa Wiśniewskiego – 

reprezentanta Powiatu Jeleniogórskiego dotyczyło wysokości kosztów 



wynagrodzeń w biurze Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Na to 

pytanie pani Janczyszyn przekazała informację ze sprawozdania o 

wysokości kosztów administracyjnych biura oraz o stopniu finansowania 

tych kosztów z realizowanych projektów dotacyjnych. Kolejne pytanie z 

sali pani Magdalena Piasecka reprezentantka Hali Stulecia dotyczyło 

wykorzystania przez DOT środków na pomoc podmiotom turystycznym w 

związku z pandemią COVID oraz tego czy w DOT powstał plan reakcji na 

COVID. Dyrektor Papiernik poinformował, że ze względu na fakt, że 

zdecydowana większość składek członkowskich wpłynęła do DOT w 

styczniu i lutym przed epidemią. Stąd też nie było konieczności 

opracowywania planu reakcji na pandemię. Natomiast pani Janczyszyn 

wyjaśniła, że stowarzyszenie skorzystało z umorzenia składek 

społecznych i było to jedyne źródło wsparcia do jakiego DOT spełniał 

kryteria.  

Wobec braku kolejnych pytań pan Paweł Wróblewski poprosił zebranych 

o głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Planu 

Merytorycznego Stowarzyszenia DOT na 2020 rok oraz planu 

Finansowego Stowarzyszenia DOT na 2020 rok. W głosowaniu uchwała ta 

została przyjęta jednomyślnie.  

16. Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad pan Paweł Wróblewski 

zapowiedział wybory na kolejną kadencję Zarządu Dolnośląskiej 

Organizacji Turystycznej. Przed głosowaniem pan Wróblewski 

przedstawił krótko charakter pracy w Zarządzie , poinformował, że statut 

DOT przewiduje aby Zarząd DOT składał się z liczby od 7 do maksymalnie 

13 członków. Zaproponował też aby dla zapewnienia szerokiej 

reprezentacji Zarząd liczył 13 członków, co muszą zatwierdzić 

reprezentanci na dzisiejszym Walnym Zebraniu. W głosowaniu wszyscy 

zebrani jednomyślnie zgodzili się aby Zarząd DOT liczył 13 członków. 

Następnie przewodniczy obrad zgłosił kandydatów na członków Zarządu 

wskazując pana Pawła Wybierałę reprezentanta Samorządu 

Województwa Dolnośląskiego, panią Elżbietę Szumską reprezentantkę 

Kopalni Złota w Złotym Stoku, pana Jerzego Zielińskiego reprezentanta 

Miasta Bolesławiec, pana Marka Ciechanowskiego, reprezentanta 

Dolnośląskiej Izby Turystyki, Pana Jacka Herbergera reprezentanta firmy 

Ski-Raft, pana Pawła Kleszcza reprezentanta firmy Koleje Dolnośląskie, 

panią Annę Żabską reprezentantkę Zamku Książ w Wałbrzychu, pana 

Alfreda Wagnera reprezentanta Miasta Wrocław, pana Mateusza Jellina 

reprezentanta Związku Gmin Ziemi Kłodzkiej, poinformował też o 



zgłoszeniu jego kandydatury jako reprezentanta inicjatywy firm - 

członków Stowarzyszenia. Następnie zgłosił kandydatury pana Jerzego 

Zębika z Urzędu Miasta w Jeleniej Górze, pana Piotra Grudzińskiego 

reprezentującego KGHM TFI, pana Jarosława Kuczyńskiego  

reprezentującego Zamek Czocha. Przewodniczący Obrad zwrócił się 

następnie do wymienionych osób z pytaniem czy wyrażają zgodę na 

kandydowanie do Zarządu DOT, wszyscy oni wyrazili taką zgodę. 

Następnie poprosił również o kandydatury z sali. Pan Michał Gołąb 

reprezentujący Fundację Zamek Roztoka Ocalić od Zapomnienia 

poinformował że po konsultacjach z wieloma członkami Stowarzyszenia 

zgłasza kolejne kandydatury: zaproponował pana Krzysztofa 

Wiśniewskiego reprezentanta Powiatu Jeleniogórskiego, pana Emiliana 

Berę – reprezentanta Jawora, pana Rafaela Rokaszewicza – 

reprezentanta Miasta Głogów, panią Magdalenę Piasecką – 

reprezentantkę Hali Ludowej we Wrocławiu, pana Jakuba Paczyńskiego 

reprezentanta firmy Karkonoskie Tajemnice, Pana Pawła Grzyba 

reprezentującego Miasto Prusice , pana Daniela Misiaka 

reprezentującego Podziemną Trasę Turystyczno Edukacyjną w Starej 

Kopalni Uranu, pana Adama Zawadę reprezentanta Narodowego Forum 

Muzyki we Wrocławiu, zaproponował również swoją kandydaturę. W 

następnej kolejności pani Maria Ozierańska reprezentująca Muzeum 

Zabawek w Kudowie Zdrój zgłosiła kandydaturę pana Jacka Cząstkiewicza 

z Zamku Międzylesie; z sali zgłoszono również kandydaturę Marka 

Janikowskiego, który krótko przedstawił swoją dotychczasową aktywność 

w dziedzinie turystyki. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na 

kandydowanie w wyborach do Zarządu DOT.  

Po zakończeniu zgłaszania kandydatów do wyborów Zarządu DOT pan 

Paweł Wróblewski poprosił o krótką przerwę potrzebną na 

przygotowanie kart do głosowania. Po zakończeniu przerwy, 

przewodniczący obrad oczytał regulamin głosowania informując o tym, 

że każdy reprezentant zaznacza na karcie do głosowania minimum 1 

maksymalnie 13 nazwisk. Następnie Komisja Skrutacyjna zebrała głosy do 

urny, a przewodniczący obrad ogłosił przerwę potrzebną na zliczenie 

głosów. Po zakończeniu liczenia głosów przez Komisję Skrutacyjną 

przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z wyborów 

informując że 4 kandydatów uzyskało równą liczbą głosów zajmując 13. 

lokatę. W związku z tym, że w Zarządzie ustalono, że będzie zasiadać 13 

osób przewodniczący obrad ogłosił głosowanie dodatkowe, w którym 



startowały 4 osoby, które uzyskały w pierwszym głosowaniu równą liczbę 

głosów zajmując miejsce 13. Po przerwie ogłoszonej przez 

przewodniczącego potrzebnej na przygotowanie kart do głosowania 

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie, po którym odczytała 

protokół z głosowania dodatkowego. Po zakończeniu głosowań Komisja 

Skrutacyjna poinformowała, że do Zarządu DOT w kadencji 2020-2024 

wybrani zostali: Paweł Wybierała, Michał Gołąb, Krzysztof Wiśniewski, 

Mateusz Jellin, Anna Żabska, Elżbieta Szumska, Marek Ciechanowski, 

Rafael Rokaszewicz, Jakub Paczyński, Alfred Wagner, Magdalena 

Piasecka, Adam Zawada, Emilian Bera;     

17.  Przechodząc do kolejnego punktu z porządku obrad pan Paweł 

Wróblewski zwrócił się do zebranych z pytaniem o liczbę członków 

komisji rewizyjnej informując, że statut przewiduje minimalną liczbę 3 , a 

maksymalną liczbę 5 członków Komisji Rewizyjnej.  Z Sali padła 

propozycja wyboru pięciu członków Komisji Rewizyjnej co zostało 

potwierdzone jednomyślnie w głosowaniu. Następnie pan Wróblewski 

zaproponował kandydatów do Komisji Rewizyjnej – pana Macieja 

Awiżenia, pana Zbigniewa Puchniaka, pana Czesława Kręcichwosta. Z sali 

zaproponowano również dwie kandydatury panów Jacka Herbergera 

oraz Andrzeja Bolisęgi. Więcej kandydatur nie zgłoszono. Wszyscy 

zgłoszeni zgodzili się kandydować do Komisji Rewizyjnej. W związku z 

tym, że zgłoszono liczbę kandydatów równą liczbie miejsc w Komisji 

Rewizyjnej po konsultacji z Komisją Skrutacyjną pan Paweł Wróblewski 

zwrócił się do zebranych z propozycją głosowania blokowo nad 

wszystkimi kandydaturami. W głosowaniu zebrani zgodzili się na 

głosowanie jawne blokowe wszystkich kandydatów do Komisji Rewizyjnej 

w jednym głosowaniu, przy jednym głosie przeciwnym i bez głosów 

wstrzymujących się.  

Następnie przewodniczący obrad poprosił o głosowanie wyboru Komisji 

Rewizyjnej Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej w składzie: Zbigniew 

Puchniak, Czesław Kręcichwost, Maciej Awiżeń, Andrzej Bolisęga i Jacek 

Herberger. W głosowaniu wszyscy obecni jednomyślnie zagłosowali za 

wyborem Komisji Rewizyjnej w zaproponowanym składzie.  

18. W następnej kolejności pan Wróblewski poprosił Komisję Uchwał i 

Wniosków o sprawozdanie. Komisja przekazała, że nie wpłynęły żadne 

formalne wnioski i uchwały.  

19. Przechodząc do punktu Wolne Wnioski przewodniczący obrad spytał czy 

ktoś chce zabrać głos. Reprezentantka Wyższej Szkoły Handlowej we 



Wrocławiu pani Izabela Gruszka, przekazała w tym momencie zebranym 

informację o planowanym badaniu naukowym związanym z pandemią 

COVID w ramach którego WSH skieruje ankiety do członków DOT. Pani 

Gruszka prosi o rzetelne i szybkie wypełnienie ankiet. 

20. Wobec braku kolejnych wniosków przewodniczący obradom pan Paweł 

Wróblewski zakończył spotkanie. 

 

Protokołował: 

Jakub Feiga 

 

 

 

 

 

 


