
Konferencja internetowa, 4 maja 2015 

 

Zebranie Zarządu Sekcji Bowlingu Sportowego 

 

Lista obecności: 

1. Mariusz Musialik 

2. Tomasz Gapiński 

3. Adam Błaszczak 

4. Dawid Szpański 

5. Mateusz Karolak 

Program zebrania: 

1. Wybranie Przewodniczącego zebrania oraz Sekretarza 

2. Zatwierdzenie programu 

3. Przyjęcie rezygnacji  Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego SBS 

4. Przekazanie spraw przez ustępujących pozostającym członkom Zarządu Sekcji 

5. Ukonstytuowanie się Zarządu 

6. Wolne głosy 

7. Zakończenie zebrania 

Ad.1 

Na Przewodniczącego zebrania wybrano Mariusza Musialika, na Sekretarza Adama 

Błaszczaka. 

Ad.2 

Program zebrania przyjęto jednogłośnie bez wnoszenia uwag. 

Ad.3 

Przewodniczący Sekcji Mariusz Musialik złożył pisemne oświadczenie o następującej 

treści: 

Częstochowa, 4 maja 2015 

Rezygnacja z pełnienia funkcji Przewodniczącego SBS  

oraz członkostwa w Zarządzie PZK 

W związku ze sprawami osobisto-zawodowymi, a co za tym idzie, brakiem wystarczającej 

ilości wolnego czasu, potrzebnego do sprawnego i satysfakcjonującego mnie zarządzania 



sekcją, podjąłem decyzję o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego Sekcji 

Bowlingu Sportowego oraz członkostwa w Zarządzie Sekcji,  a równocześnie Zarządzie 

Polskiego Związku Kręglarskiego. 

Niniejszym taką rezygnację w dniu dzisiejszym składam. 

Mam nadzieję, że moja praca będzie kontynuowana przez pozostający Zarząd SBS, a więcej, 

że będzie on mógł zachęcić większe grono osób do pomocy w działalności sekcji, co przyczyni 

się do zwiększenia ilości zawodników oraz rozwoju bowlingu. 

Wszystkie sprawy, którymi się zajmowałem przekażę osobie wyznaczonej przez Zarząd SBS. 

Jeżeli zostanę upoważniony przez pozostające władze, zobowiązuję się również do 

prowadzenia spraw księgowych do końca czerwca 2015 oraz sporządzenia raportu 

finansowego za ostatni okres. 

Wszystkim osobom, którzy pomagali, przyczynili się do uporządkowania spraw w Sekcji, 

tworzyli systemy scoringowe, prowadzili stronę SBS, organizowali turnieje, zajmowali się i 

opiekowali młodzieżą, jak również wszystkim zawodnikom, za współpracę, serdecznie 

dziękuję. 

                                                                                            Mariusz Musialik 

 

Wiceprzewodniczący Sekcji Tomasz Gapiński złożył pisemne oświadczenie o treści: 

 Bydgoszcz 4 maja 2015  

Rezygnacja 

W związku z nadmiarem spraw rodzinnych oraz zawodowych podjąłem decyzję o rezygnacji z 

pełnienia funkcji członka zarządu PZK, oraz wiceprzewodniczącego Sekcji Bowlingu 

Sportowego.  

Niniejszym taką rezygnację wnoszę.  

Wszystkim zainteresowanym, składam podziękowania za wspólną, dotychczasową pracę, 

oraz życzę wytrwałości oraz samych sukcesów w dalszej działalności Sekcji Bowlingu 

Sportowego.  

                                                                                     Z poważaniem Tomasz Gapiński 

 

Powyższe rezygnacje zostały przyjęte przez pozostający 3-osobowy Zarząd SBS. 

Dokumenty stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 

 



Ad.4 

Mariusz Musialik omówił na czym polegała kontrola finansów w Sekcji oraz nadawanie 

licencji zawodniczych. Ustalono, że Zarząd Sekcji wyznaczy osobę, która przejmie te funkcje, 

a Mariusz Musialik będzie mógł jej przekazać obowiązki.  

Zarząd Sekcji podjął jednocześnie decyzję o upoważnieniu byłego Przewodniczącego do 

prowadzenie spraw finansowych i kontroli przepływów finansowych do końca czerwca 2015, 

na co Mariusz Musialik wyraził zgodę. 

Po omówieniu spraw administracji strony SBS i systemu scoringowego przez Tomasza 

Gapińskiego ustalono, że kody zostaną przekazane wyznaczonej uprzednio przez Zarząd 

osobie. Tomasz Gapiński również wyraził chęć pomocy w powyższych zagadnieniach. 

Zarząd Sekcji podjął decyzję o upoważnieniu byłego Wiceprzewodniczącego do 

administrowania stroną Sekcji do końca maja 2015, na co Tomasz Gapiński wyraził zgodę. 

Ad.5 

Kolejnym punktem zebrania było ukonstytuowanie się pozostającego Zarządu SBS. 

Podczas głosowania jednogłośnie wybrano: 

Przewodniczący Sekcji Bowlingu Sportowego – Dawid Szpański 

Wiceprzewodniczący SBS – Mateusz Karolak 

Kapitan Sportowy SBS – Adam Błaszczak 

Ad.6 

Tomasz Gapiński zapytał, co się stanie z podstroną na portalu Facebook. Zarząd SBS 

postanowił, że podstrona Sekcji na portalu Facebook zostanie zachowana. 

Ad.7 

Zebranie zostało zakończone. 

 

 

        ………………………………………                             ………………………………………   

         Przewodniczący Zebrania                                  Sekretarz Zebrania 

              Mariusz Musialik                                             Adam Błaszczak 

 

 

Załączniki: 

1. „Rezygnacja z pełnienia funkcji Przewodniczącego SBS oraz członkostwa w Zarządzie PZK” z 4.05.2015 

złożona przez Mariusza Musialika 

2. „Rezygnacja” z dnia 4.05.2015 złożona przez Tomasza Gapińskiego 


