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Dzień dobry,
proszę o wyjaśnienie następującej kwesBi:

Na stronie hCp://www.badminton.com.pl/pzbad/index.php jest zamieszczony tytuł jednego z
komunikatów:

Projekt kształcenia kadr trenerskich

Po otwarciu tegoż komunikatu można przeczytać, że, cytuję:

"W dniu 22.03.2014 r. podczas turnieju Yonex Polish  Open odbyło si ę spotkanie, na którym przedstawiony został
projekt kształcenia zawodowego kadr trenerskich w P olsce."

a także, że, cytuję:
"Jednocześnie pragniemy złożyć najszczersze podziękowania Panu Krzysztofowi Englanderowi za

możliwość wykorzystania części programu instruktorskiego jego autorstwa do stworzenia

oficjalnego programu PZBad (poziom I – instruktor badmintona)."

i:
"Program instruktorski PZBad do pobrania TUTAJ"

Po otwarciu łącznika "TUTAJ" znajdujemy na oficjalnym druku PZBad  poinformowani, cytuję :

Dalej, w tabeli, jest specyfikacja programu kursu.

Z zamieszczonych cytowanych informacji wynika, że w czasie tego spotkania powstał oficjalny
dokument PZBad, a więc - należy domniemać - zatwierdzony uchwałą zarządu Związku lub
odpowiednio umocowanym pełnomocnictwem.

W trybie przepisów o dostępie do informacji publicznej proszę o udostępnienie

informacji:

1. Kto jest autorem tegoż programu kursu instruktorskiego [pomijam wątek

"PROGRAM KURSU NA POZIOM I – INSTRUKTOR BADMINTONA

Liczba godzin -167 + egzamin + 20 (praktyki)."
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podziękowań skierowanych do p. Englaendera]?

2. Czy w trakcie wzmiankowanego spotkania obradował zarząd Związku i w

trybie tzw. "na bieżąco" analizował i zatwierdził w drodze swojej uchwały

"Program kursu instruktora"?

3. Kim była osoba prowadząca wzmiankowane spotkanie [imię i nazwisko,

funkcja, pełnomocnictwa - jakie]?

4. Jeśli nie było posiedzenia zarządu - jak pytam w pkt. 2, to czy osoba

prowadząca spotkanie, miała pełnomocnictwo zarządu do podjęcia uchwały

zarządu w sprawie programu kursu instruktorów? Jeśli - TAK, na jakiej postawie

statutowej? Jeśli NIE - jaka była podstawa prawna do uznania "Programu..." za

oficjalnie przyjęty w trybie postanowień statutu Związku i opublikowany jako

obowiązujący?

5. Czy i kiedy faktycznie, jeśli miało to miejsce, zarząd podjął uchwałę

zatwierdzającą program kursu instruktorskiego? Kto [imiennie] uczestniczył w

tym posiedzeniu zarządu i jak głosował?
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Aby uniknąć dodatkowych mejli z mojej strony i podmiotów, które reprezentuję oraz aby
uprościć procedurę udzielania odpowiedzi, oświadczam, że występuję jako:
1. prezes Zachodniopomorskiego Związku Badmintona,
2. delegat Krajowego Zjazdu Delegatów kadencji 2012-2016,
3. trener badmintona z doświadczeniem wykładowcy, w tym: akademickiego, w zakresie
kształcenia kadr trenerskich i instruktorskich,
4. prezes klubu badmintonowego, czekającego na właściwy, a nie złodziejski, poziom wysokości
składki członkowskiej, aby móc odpowiedzialnie za racjonalne gospodarowanie majątkiem
stowarzyszenia, złożyć deklarację członkowską,
5. obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, zatroskany o racjonalne wydatkowanie pieniędzy
podatników [podatków] i ponoszeniem przez nich zbędnych wydatków na kształcenie, w którym
premiuje się ilość kosztem jakości.

Informacja może być udostępniona mejlowo na jeden adres - adres nadawcy niniejszego mejla
lub pisemnie na adres Zachodniopomorskiego Związku Badmintona: 75-556 Koszalin, ul.
Moniuszki 29/15.

Pozdrawiam
--

Marian Henryk Stelter

prezes
Zachodniopomorskiego Związku Badmintona

hCp://zachpombadminton.wordpress.com/
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