
Lista głosowań podczas Walnego Zgromadzenia Rodziców  

Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych  

im. Henryka Sienkiewicza w Slough  

w dniu 3 lipca 2021 roku 

 

Komisja Wyborcza (Skrutacyjna) 
Osoby, które podczas pierwszej części Walnego Zgromadzenia Rodziców (WZR) w dniu 17 kwietnia 

2021 były Członkami Komisji Wyborczej (Skrutacyjnej), tj. p. Beata Sapińska i p. Marek Piętka, 

zgodziły się kontynuować swe role podczas drugiej części WZR w dniu 3 lipca 2021. 

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Walnego Zgromadzenia Rodziców 
Osoby, które podczas pierwszej części Walnego Zgromadzenia Rodziców (WZR) w dniu 17 kwietnia 

2021 były Przewodniczącym, tj. p. Bartosz Bukowski, oraz Wiceprzewodniczącym, tj. p. Paweł 

Ignatowicz, zgodziły się kontynuować swe role podczas drugiej części WZR w dniu 3 lipca 2021. 

Głosowanie A – Wybór Komisji Uchwał i Wniosków 

Głosowanie A – Wybór Komisji Uchwał i Wniosków Za Przeciw Wstrzym. 

Czy jesteś za wyborem p. Eligiusza Lewandowskiego 
na Członka Komisji Uchwał i Wniosków? 

18 0 0 

Czy jesteś za wyborem p. Karola Ławrynowicza 
na Członka Komisji Uchwał i Wniosków? 

17 1 0 

Na Członków Komisji Uchwał i Wniosków wybrano p. Eligiusza Lewandowskiego i Karola Ławrynowicza. 

 

Głosowanie B – Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia Rodziców (WZR) 

Głosowanie B – Wybór Sekretarza WZR Za Przeciw Wstrzym. 

Czy jesteś za wyborem p. Doroty Gierlik 

na Sekretarza Walnego Zgromadzenia Rodziców? 

17 0 1 

Na Sekretarza WZR wybrano p. Dorotę Gierlik. 

 

Głosowanie C – Wybór Członków Zarządu 

Głosowanie C – Wybór Członków Zarządu Za Przeciw Wstrzym. 

Czy jesteś za wyborem p. Anity Rudzińskiej 

na Członka Zarządu? 

17 0 1 

Czy jesteś za wyborem p. Małgorzaty Drążek  

na Członka Zarządu? 

15 2 1 

Na Członków Zarządu wybrano p. Anitę Rudzińską oraz p. Małgorzatę Drążek. 

 

Głosowanie D – Wybór Członków Rady Nadzorczej 

Głosowanie D – Wybór Członków Rady Nadzorczej Za Przeciw Wstrzym. 

Czy jesteś za wyborem p. Eligiusza Lewandowskiego 

na Członka Rady Nadzorczej? 

15 0 3 

Na Członka Rady Nadzorczej wybrano p. Eligiusza Lewandowskiego. 



Głosowanie nr 1 - Wszystkie zmiany 
Całkowita liczba osób uprawnionych do głosowania obecnych na sali w momencie głosowania nr 1: 18 

Głosowanie nr 1 – Wszystkie zmiany Za Przeciw Wstrzym. 

Czy jesteś za wprowadzeniem wszystkich zmian w Statucie, 

Regulaminie Rady Nadzorczej, Regulaminie Zarządu oraz 

Regulaminie Szkoły proponowanych w zestawieniu zmian? 

1 16 1 

Walne Zgromadzenie Rodziców odrzuciło wprowadzenie wszystkich proponowanych zmian w 

obecnym kształcie, co oznacza głosowanie nad poszczególnymi zmianami z osobna. 

 

Głosowanie nr 2 – Liczba Członków Rady Nadzorczej 
Całkowita liczba osób uprawnionych do głosowania obecnych na sali w momencie głosowania nr 2: 18 

Głosowanie nr 2 – Liczba Członków Rady Nadzorczej Za Przeciw Wstrzym. 

Czy jesteś za wprowadzeniem minimalnej wymaganej liczby 

3 Członków Rady Nadzorczej i maksymalnej liczby 7 

Członków Rady Nadzorczej, a także konieczności zwołania 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rodziców, by 

uzupełnić skład Rady Nadzorczej, gdy liczba jej Członków 

spadnie poniżej 3 osób? 

15 2 1 

Głosowanie nr 2a – Anulowanie głosowania nr 2 Za Przeciw Wstrzym. 

Czy jesteś za anulowaniem głosowania w sprawie 

wprowadzenia minimalnej wymaganej liczby 3 Członków 

Rady Nadzorczej i maksymalnej liczby 7 Członków Rady 

Nadzorczej, a także konieczności zwołania Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Rodziców, by uzupełnić skład Rady 

Nadzorczej, gdy liczba jej Członków spadnie poniżej 3 osób? 

10 6 2 

Głosowanie nr 2b – Liczba Członków Rady Nadzorczej Za Przeciw Wstrzym. 

Czy jesteś za wprowadzeniem minimalnej wymaganej liczby 

3 Członków Rady Nadzorczej i maksymalnej liczby 7 

Członków Rady Nadzorczej, a także konieczności zwołania 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rodziców, by 

uzupełnić skład Rady Nadzorczej, gdy liczba jej Członków 

spadnie poniżej 3 osób? 

8 9 1 

W związku z tym, że rozgorzała dyskusja zaraz po pierwszym głosowaniu, w której podnoszono 

kwestię konieczności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rodziców, by uzupełnić 

skład Rady Nadzorczej, przeprowadzono ponowne głosowanie, które nie przyjęło propozycji, według 

której wprowadzona by została minimalna i maksymalna liczba Członków Rady Nadzorczej. 

Ze względu na powyższe przed każdym kolejnym głosowaniem przedstawiane było wprowadzenie 

wyjaśniające, by uniknąć podobnej sytuacji. 

 

 

 

 



Głosowanie nr 3 – Kadencyjność Rady Nadzorczej 

Głosowanie nr 8 – Zawieszenie Członków Władz Szkoły 
Całkowita liczba osób uprawnionych do głosowania obecnych na sali w momencie głosowania nr 3: 18 

Głosowanie nr 3a – Zmiana porządku głosowań, by nr 8 

głosowano przed nr 3 

Za Przeciw Wstrzym. 

Czy jesteś za zmianą porządku głosowań tak, by głosowanie 

nr 8 odbyło się przed głosowaniem nr 3? 

17 0 1 

Głosowanie nr 8 – Zawieszenie Członków Władz Szkoły Za Przeciw Wstrzym. 

Czy jesteś za umożliwieniem Radzie Nadzorczej zawieszania 

Członka Rady Nadzorczej, Prezesa Zarządu, Członka Zarządu 

bądź całego Zarządu z ważnych powodów? 

17 0 1 

Głosowanie nr 3 – Kadencyjność Rady Nadzorczej Za Przeciw Wstrzym. 

Czy jesteś za wprowadzeniem kadencyjności dla Członków 

Rady Nadzorczej, przy czym kadencja każdego Członka Rady 

Nadzorczej miałaby wynosić 4 lata od daty wyboru, przy 

czym kadencje Członków Rady Nadzorczej nie muszą się 

pokrywać w tożsamym okresie. 

11 4 3 

Na podstawie sugestii spośród Członków Walnego Zgromadzenia Rodziców, by przed głosowaniem 

nr 3 wpierw odbyło się głosowanie nr 8 dotyczące możliwości zawieszania Członków Władz Szkoły, 

zmieniono porządek głosowań.  

Ważne powody zawieszenia Członków Władz Szkoły rozumiane są tu jako zachowania, które wśród 

nauczycieli byłyby występkiem przeciwko szkolnej procedurze dyscyplinarnej w postaci rażącego 

przewinienia (gross misconduct). 

 

Głosowanie nr 4 – Sposób wyboru Prezesa Zarządu 
Całkowita liczba osób uprawnionych do głosowania obecnych na sali w momencie głosowania nr 4: 18 

Głosowanie nr 4 – Sposób wyboru Prezesa Zarządu Za Przeciw Wstrzym. 

Czy jesteś za zmianą, by to Rada Nadzorcza wybierała 

Prezesa Zarządu, a nie Walne Zgromadzenie Rodziców? 

14 1 3 

Walne Zgromadzenie zatwierdziło wybór Prezesa Zarządu przez Radę Nadzorczą. 

 

Głosowanie nr 5 – Sposób wyboru Członków Zarządu 
Całkowita liczba osób uprawnionych do głosowania obecnych na sali w momencie głosowania nr 5: 18 

Głosowanie nr 5 – Sposób wyboru Członków Zarządu Za Przeciw Wstrzym. 

Czy jesteś za zmianą, by Rada Nadzorcza zatwierdzała 

Członków Zarządu, zamiast obecnego stanu, w którym to 

Walne Zgromadzenie Rodziców wybiera Członków Zarządu? 

13 0 5 

Walne Zgromadzenie zatwierdziło zatwierdzanie Członków Zarządu przez Radę Nadzorczą. 

 

 

 



Głosowanie nr 6 – Zgłoszenia kandydatów na Członków Zarządu 
Całkowita liczba osób uprawnionych do głosowania obecnych na sali w momencie głosowania nr 6: 18 

Głosowanie nr 6 – Zgłoszenia kandydatów na Członków 

Zarządu 

Za Przeciw Wstrzym. 

Czy jesteś za zmianą, by kandydaci na Członków Zarządu 

zgłaszani byli Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia wyłącznie 

przez Prezesa Zarządu, bez możliwości zgłaszania swych 

kandydatur bezpośrednio jak to jest w chwili obecnej? 

1 5 12 

Walne Zgromadzenie Rodziców sprzeciwiło się, by wyłącznie Prezes Zarządu zgłaszał kandydatury 

osób na Członków Zarządu. Będzie nadal istniała możliwość samodzielnego zgłaszania się 

kandydatów bezpośrednio zarówno do Zarządu jak i do Rady Nadzorczej. 

 

Głosowanie nr 7 – Liczba Członków Zarządu 
Całkowita liczba osób uprawnionych do głosowania obecnych na sali w momencie głosowania nr 7: 18 

Głosowanie nr 7 – Liczba Członków Zarządu Za Przeciw Wstrzym. 

Czy jesteś za wprowadzeniem minimalnej wymaganej liczby 

3 Członków Zarządu i maksymalnej liczby 7 Członków 

Zarządu, a także konieczności natychmiastowego 

uzupełnienia składu Zarządu, gdy liczba jego Członków 

spadnie poniżej 3 osób? 

9 3 6 

*Prezes jest w tym przypadku liczony jako jeden z Członków Zarządu. 

Walne Zgromadzenie wprowadziło minimalną i maksymalną liczbę Członków Zarządu. 

 

Głosowanie nr 8 – Zawieszenie Członków Władz Szkoły 
Głosowanie nr 8 odbyło się przed głosowaniem nr 3 (patrz wyżej). 

 

Głosowanie nr 9 – Kwota zobowiązań Zarządu 
Całkowita liczba osób uprawnionych do głosowania obecnych na sali w momencie głosowania nr 9: 18 

Głosowanie nr 9 – Kwota zobowiązań Zarządu Za Przeciw Wstrzym. 

Czy jesteś za wprowadzeniem maksymalnej kwoty 

£20,000.00, do której Zarząd Szkoły może samodzielnie (tj. 

bez zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą) podejmować 

zobowiązania w imieniu Spółki, przy czym Rada Nadzorcza 

Spółki ma prawo obniżyć wysokość zobowiązań jakie Zarząd 

Spółki może podejmować samodzielnie w imieniu Spółki? 

9 2 7 

Walne Zgromadzenie wprowadziło maksymalną kwotę zobowiązań zaciąganych przez Zarząd w 

wysokości £20,000.00. 

 

 

 



Głosowanie nr 10 – Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pracy jako Członka Zarządu 
Całkowita liczba osób uprawnionych do głosowania obecnych na sali w momencie głosowania nr 10: 18 

Głosowanie nr 10 – Oddelegowanie Członka Rady 

Nadzorczej do pracy jako Członka Zarządu 

Za Przeciw Wstrzym. 

Czy jesteś za sformalizowaniem tego, iż Rada Nadzorcza 

może oddelegować Członka Rady do czasowego 

wykonywania czynności jako Członka Zarządu w razie takiej 

potrzeby? 

15 0 3 

Walne Zgromadzenie zatwierdziło możliwość oddelegowania Członka Rady Nadzorczej do pracy jako 

Członka Zarządu. 

 

Głosowanie nr 11 – Konkurs na Dyrektora Szkoły 
Całkowita liczba osób uprawnionych do głosowania obecnych na sali w momencie głosowania nr 11: 18 

Głosowanie nr 11 – Konkurs na Dyrektora Szkoły Za Przeciw Wstrzym. 

Czy jesteś za tym, by wprowadzić obowiązek 

przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Szkoły przed 

każdym powołaniem osoby na to stanowisko, a także w 

przypadku innych stanowisk w Dyrekcji Szkoły? (np. Vice) 

18 0 0 

Walne Zgromadzenie wprowadziło obowiązek przeprowadzania konkursu na Dyrektora Szkoły. 

 

Głosowanie nr 12 – Zniżka czesnego dla Członków Rady Nadzorczej 
Całkowita liczba osób uprawnionych do głosowania obecnych na sali w momencie głosowania nr 12: 18 

Głosowanie nr 12 – Zniżka czesnego dla Członków Rady 

Nadzorczej 

Za Przeciw Wstrzym. 

Czy jesteś za tym, by Członkowie Rady Nadzorczej za 

wypełnianie swoich funkcji otrzymywali zniżkę 50% na 

czesne wszystkich swych dzieci uczęszczających do Szkoły 

(pro rata za okres swej działalności w Radzie)? 

17 0 1 

Walne Zgromadzenie zatwierdziło zniżkę 50% na czesne dla Członków Rady Nadzorczej. 

 

Głosowanie nr 13 – Zniżka czesnego dla Członków Zarządu i wynagrodzenie Prezesa 
Całkowita liczba osób uprawnionych do głosowania obecnych na sali w momencie głosowania nr 13: 18 

Głosowanie nr 13 – Zniżka czesnego dla Członków Zarządu i 

wynagrodzenie Prezesa 

Za Przeciw Wstrzym. 

Czy jesteś za tym, by Członkowie Zarządu za wypełnianie 

swoich funkcji otrzymywali zniżkę 100% na czesne 

wszystkich swych dzieci uczęszczających do Szkoły, pro rata 

za okres swej działalności w Zarządzie, a Prezes Zarządu 

dodatkowo otrzymywał wynagrodzenie w kwocie całkowitej 

rocznej nie przekraczającej ¼ wynagrodzenia dla nauczycieli 

Brak 

(patrz 

poniżej) 

Brak 

(patrz 

poniżej) 

Brak 

(patrz 

poniżej) 



w punkcie M3 na skali podstawowej (MPS3) dla Anglii (poza 

Londynem i okolicami), również pro rata? 

Głosowanie nr 13a – Rozdzielenie głosowań ws. zniżki 

czesnego dla Członków Zarządu i wynagrodzenia Prezesa 

Za Przeciw Wstrzym. 

Czy jesteś za tym, by osobno głosować w sprawie tego, by 

Członkowie Zarządu za wypełnianie swoich funkcji 

otrzymywali zniżkę 100% na czesne wszystkich swych dzieci 

uczęszczających do Szkoły, pro rata za okres swej 

działalności w Zarządzie… 

…oraz osobno w sprawie tego, by Prezes Zarządu dodatkowo 

otrzymywał wynagrodzenie w kwocie całkowitej rocznej nie 

przekraczającej ¼ wynagrodzenia dla nauczycieli w punkcie 

M3 na skali podstawowej (MPS3) dla Anglii (poza Londynem 

i okolicami), również pro rata? 

12 3 3 

Głosowanie nr 13b – Zniżka czesnego dla Członków Zarządu Za Przeciw Wstrzym. 

Czy jesteś za tym, by Członkowie Zarządu (w tym Prezes) za 

wypełnianie swoich funkcji otrzymywali zniżkę 100% na 

czesne wszystkich swych dzieci uczęszczających do Szkoły, 

pro rata za okres swej działalności w Zarządzie? 

15 1 2 

Głosowanie nr 13c – Uzależnienie wynagrodzenie Prezesa 

Zarządu od wyniku finansowego Szkoły 

Za Przeciw Wstrzym. 

Czy jesteś za zmianą głosowania nr 13 ze zmianą 

wprowadzoną głosowaniem nr 13a, by osobno głosować 

wynagrodzenie w kwocie całkowitej rocznej nie 

przekraczającej ¼ wynagrodzenia dla nauczycieli w punkcie 

M3 na skali podstawowej (MPS3) dla Anglii (poza Londynem 

i okolicami), pro rata za okres swej działalności w Zarządzie, 

jeśli wynik finansowy Szkoły za poprzedni rok finansowy 

będzie wystarczający na pokrycie przynajmniej dwukrotności 

proponowanego rocznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu? 

17 0 0 

Głosowanie nr 13d – Wynagrodzenie Prezesa Zarządu Za Przeciw Wstrzym. 

Czy jesteś za tym, by Prezes Zarządu dodatkowo otrzymywał 

wynagrodzenie w kwocie całkowitej rocznej nie 

przekraczającej ¼ wynagrodzenia dla nauczycieli w punkcie 

M3 na skali podstawowej (MPS3) dla Anglii (poza Londynem 

i okolicami), pro rata za okres swej działalności w Zarządzie, 

jeśli wynik finansowy Szkoły za poprzedni rok finansowy 

będzie wystarczający na pokrycie przynajmniej dwukrotności 

proponowanego rocznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu? 

16 0 2 

*Według tegorocznych stawek kwota wynagrodzenia Prezesa wyniosłaby max £618 brutto / miesiąc. 

Głosowanie nr 13 w oryginalnym kształcie nie odbyło się. Zostało rozbite na osobne głosowania ws. 

zniżek czesnego dla Zarządu oraz wynagrodzenia Prezesa, które dodatkowo została uzależnione od 

pozytywnego wyniku finansowego za rok poprzedni (przynajmniej dwukrotność proponowanego 

rocznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu). W przypadku głosowania 13c jedna osoba była poza salą. 

Walne Zgromadzenie zatwierdziło zniżkę 100% na czesne dla Członków Zarządu (w tym Prezesa), a 

także wynagrodzenie dla Prezesa Zarządu uwarunkowane wynikami finansowymi Szkoły. 



Głosowanie nr 14 – Zniżka czesnego i wynagrodzenie Dyrektora 
Całkowita liczba osób uprawnionych do głosowania obecnych na sali w momencie głosowania nr 14: 18 

Głosowanie nr 14 – Zniżka czesnego i wynagrodzenie 

Dyrektora 

Za Przeciw Wstrzym. 

Czy jesteś za tym, by Dyrektor za wypełnianie swoich funkcji 

otrzymywał zniżkę na czesne wszystkich swych dzieci 

uczęszczających do Szkoły zgodnie z zasadami 

obowiązującymi dla nauczycieli i dodatkowo otrzymywał 

wynagrodzenie w kwocie całkowitej rocznej nie 

przekraczającej ¼ wynagrodzenia dla nauczycieli w punkcie 

M3 na skali podstawowej (MPS3) dla Anglii (poza Londynem 

i okolicami), również pro rata? 

18 0 0 

*Według tegorocznych stawek kwota wynagrodzenia Dyrektora wyniosłaby max £618 brutto / 

miesiąc, a obecnie obowiązująca zniżka czesnego dla dzieci nauczycieli to 50%. 

Walne Zgromadzenie zatwierdziło zniżkę na czesne oraz wynagrodzenie Dyrektora. 

 

Głosowanie nr 15 – Rada Społeczna przy Zarządzie 
Całkowita liczba osób uprawnionych do głosowania obecnych na sali w momencie głosowania nr 15: 18 

Głosowanie nr 15 – Rada Społeczna przy Zarządzie Za Przeciw Wstrzym. 

Czy jesteś za wprowadzeniem możliwości powoływania Rady 

Społecznej przez Zarząd spośród osób nie będących 

Rodzicami, która pełniłaby wobec Zarządu funkcję doradczą, 

i mogłaby otrzymywać dietę za udział w spotkaniach Zarządu 

w kwocie wnioskowanej przez Zarząd i zatwierdzonej przez 

Radę Nadzorczą? 

Brak 

(patrz 

poniżej) 

Brak 

(patrz 

poniżej) 

Brak 

(patrz 

poniżej) 

Głosowanie nr 15a – Usunięcie diety Rady Społecznej Za Przeciw Wstrzym. 

Czy jesteś za usunięciem fragmentu proponowanego 

głosowania nr 15 dotyczącego możliwości otrzymywania 

przez Radę Społeczną diety za udział w spotkaniach Zarządu? 

18 0 0 

Głosowanie nr 15b – Rada Społeczna przy Zarządzie Za Przeciw Wstrzym. 

Czy jesteś za wprowadzeniem możliwości powoływania Rady 

Społecznej przez Zarząd spośród osób nie będących 

Rodzicami, która pełniłaby wobec Zarządu funkcję doradczą? 

18 0 0 

Głosowanie nr 15 w oryginalnym kształcie nie odbyło się ze względu na wniosek spośród Walnego 

Zgromadzenia Rodziców, by głosować nad usunięciem możliwości pobierania diety przez Członków 

Rady Społecznej. 

Walne Zgromadzenie zatwierdziło możliwość powoływania przez Zarząd Rady Społecznej spośród 

osób nie będących Rodzicami, jednak bez możliwości wynagrodzenia / diety. 

 

 

 

 

 



Głosowanie nr 16 – Zobowiązanie Władz Szkoły do przekształcenia w CIC na podstawie głosowań 
Całkowita liczba osób uprawnionych do głosowania obecnych na sali w momencie głosowania nr 16: 18 

Głosowanie nr 16 – Zobowiązanie Władz Szkoły do 

przekształcenia w CIC na podstawie głosowań 

Za Przeciw Wstrzym. 

Czy zobowiązujesz Zarząd i Radę Nadzorczą do opracowania 

i przyjęcia Statutu, Regulaminu Rady Nadzorczej, 

Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Szkoły zgodnie z 

przegłosowanymi właśnie głównymi założeniami do tychże 

dokumentów oraz dokonania przekształcenia Szkoły w 

organizację typu CIC? 

18 0 0 

Walne Zgromadzenie zobowiązało Władze Szkoły do przekształcenia Szkoły w CIC zgodnie z wynikami 

dzisiejszych głosowań. 

 

Głosowanie nr 17 – Możliwość płatności czesnego w 3 lub 10 ratach 
Całkowita liczba osób uprawnionych do głosowania obecnych na sali w momencie głosowania nr 17: 14 

Głosowanie nr 17 – Płatność czesnego w 3 lub 10 ratach Za Przeciw Wstrzym. 

Czy jesteś za tym, by zatwierdzić możliwość płatności 

czesnego w 3 lub 10 ratach? (oprócz płatności jednorazowej) 

14 0 0 

Głosowanie to zatwierdziło obecnie istniejące rozwiązanie dotyczące możliwości rozłożenia na 3 lub 

10 rat płatności czesnego za Szkołę (z dodatkową opłatą administracyjną za rozłożenie na raty). 

Przed tym głosowaniem kilka osób zdążyło opuścić salę, gdyż przekroczony został planowany czas 

zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia Rodziców, tj. godzina 16:30. 

 


