P R O T O K O Ł
przebiegu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Warszawskiego
Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej,
które odbyło się w dniu 15 kwietnia 2008 r. w Warszawie,
przy ul. Foksal 3/5
Początek obrad – godzina 13.30 /II termin/
Obecni – wg listy obecności – załącznik nr 1
Obradom przewodniczyła Barbara Janiszewska

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze otworzył Ryszard Bójko, który powitał
obecnych, w tym prezesa SDRP Jerzego Domańskiego, sekretarza generalnego SDRPR
Tadeusza

Myślika,

członków

Zarządu

Głównego,

członków

Zarządu

Oddziału

Warszawskiego, Komisji Rewizyjnej, Sądu Dziennikarskiego i Zarząd Zespołu Starszych
Dziennikarzy.
Zebrani stojąc, chwilą ciszy uczcili pamięć 125 dziennikarzy zmarłych w okresie mijającej
kadencji.
Uczestnicy Walnego Zebrania, podczas głosowania jawnego, większością głosów za (brak
głosów przeciwnych, 1 głos wstrzymujący), wybrali przewodniczącego obrad w osobie
Barbary Janiszewskiej oraz jednogłośnie – sekretarza w osobie Małgorzaty Tyman.
Przewodnicząca obrad podziękowała za wybór i przystąpiła do realizacji porządku obrad.
Na wstępie przewodnicząca obrad stwierdziła, Ŝe zebranie jest prawomocne mimo, Ŝe
rozpoczęło się w II terminie.
Ustalono ograniczenie czasu wystąpienia w dyskusji do 3 minut.
Podczas głosowania jawnego, jednogłośnie przyjęto proponowany porządek obrad w
następującym kształcie:
1. otwarcie obrad
2. wybór przewodniczącego, zastępcy i sekretarza zebrania
3. przyjęcie porządku obrad
4. wybór komisji uchwał i wniosków, mandatowo-skrutacyjnej, wyborczej
5. stwierdzenie prawomocności obrad walnego zebrania
6. wystąpienie prezesa SDRP
7. sprawozdanie Zarządu Oddziału z działalności w okresie kadencji
8. sprawozdanie Zarządu Zespołu Starszych Dziennikarzy
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9. sprawozdanie Terenowego Sądu Dziennikarskiego
10. sprawozdanie Terenowego Kolegium Rzeczników Dyscyplinarnych
11. stanowisko Komisji Rewizyjnej OW w sprawie sprawozdania Zarządu OW i udzielenia
absolutorium ustępującemu Zarządowi
12. przyjęcie uchwały w sprawie liczebności władz OW
13. wybory delegatów na VII Zjazd, członków Zarządu OW, członków Komisji Rewizyjnej,
członków Terenowego Sądu Dziennikarskiego oraz członków Terenowego Kolegium
Rzeczników Dyscyplinarnych
14. dyskusja programowa
15. wnioski, projekty uchwał
16. ogłoszenie wyników wyborów
17. przyjęcie uchwał
18. zakończenie walnego zebrania

Ad pkt 1
Zrealizowano powyŜej.
Ad pkt 2
Zrealizowano powyŜej.
Ad pkt 3
Zrealizowano powyŜej.
Ad pkt 4
W wyniku głosowania jawnego uczestnicy Walnego Zebrania dokonali wyboru następujących
komisji:
Komisji Uchwał i Wniosków /większością głosów za, przy braku głosów przeciwnych, 2
wstrzymujących się/ w składzie:
Tadeusz Myślik
Mariusz Borkowski
Stanisława Stec
Komisji Wyborczej /jednogłośnie/ w składzie:
Danuta Duchnowicz
Maja Kluczyńska
Mieczysław Kobylarz
Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej /jednogłośnie/ w osobach:
Małgorzata Tyman
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Mieczysław Kurnatowski
Komisje przystąpiły do ukonstytuowania się.
Ad pkt 6
Prezes SDRP Jerzy Domański w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na duŜy poziom
frustracji w środowisku dziennikarzy, bowiem wiele osób mieniących się dziennikarzami i
wykonujących ten zawód, nie ma wykształcenia w tym kierunku. Brak im wiedzy,
kompetencji, znajomości warsztatu dziennikarskiego, zasad etyki. Symbolem ostatnich dwóch
lat jest Dorota Kania – „bicz na wszystkie nieprawości i kłopoty”, a jednocześnie sama
poŜyczająca pieniądze od rodziny Marka Dochnala. J. Domański podkreślił, Ŝe środowisko
emerytów i rencistów działa w Stowarzyszeniu aktywniej niŜ inne grupy. Aktywnie i
regularnie działa równieŜ Klub Publicystów Międzynarodowych, przynosząc chlubę całemu
środowisku dziennikarskiemu.
WaŜną sprawą, jaką udało się załatwić w ciągu ostatnich dwóch lat, było uregulowanie
zaległości finansowych Stowarzyszenia, m.in. funduszu pośmiertnego. Dzięki sprzedaniu
ośrodka w Kudowie wszystkie wierzytelności zostały uregulowane /ZUS, Urząd Skarbowy/.
Trwają rozmowy z władzami miasta na temat zaległości z tytułu opłat za wieczyste
uŜytkowanie gruntu, na którym stoi budynek przy ul. Foksal 3/5.
Mówca poinformował zebranych, Ŝe SDRP ponownie jest członkiem FIJ /dzięki staraniom
sekretarza generalnego Stowarzyszenia T. Myślika/. Obecnie kaŜdy członek SDRP moŜe
otrzymać legitymację FIJ.
SDRP jest aktywnym członkiem Konfederacji Mediów Polskich, sekretarzem Rady Etyki
Mediów jest Helena Kowalik.
Mówca przypomniał, Ŝe SDRP jest organizacją poŜytku publicznego.
Dobrze układa się współpraca z sejmową Komisją Kultury i Środków Masowego Przekazu.
Gdy tematem jej obrad są sprawy związane z mediami zawsze, na jej posiedzenia, zapraszani
są przedstawiciele SDPR.
Od wielu lat wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną organizowany jest prestiŜowy,
ogólnokrajowy, konkurs dziennikarski /pieniądze na nagrody daje POT/. Podobny konkurs, na
temat spółdzielczości, organizowany jest wspólnie z Krajową Radą Spółdzielczości.
Mówca podkreślił

ogromną zasługę SDRP

w działaniach,

których

celem

było

niedopuszczenie do uchwalenia ustawy lustracyjnej, dotyczącej środowiska dziennikarzy.
Odnosząc się do aktualnej sytuacji w mediach publicznych wyraził nadzieję, iŜ będzie
moŜliwe „przywrócenie” mediów widzom, słuchaczom i dziennikarzom.
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J. Domański zwrócił uwagę na duŜe róŜnice w aktywności środowisk dziennikarskich w
poszczególnych regionach kraju. Zaapelował o więcej wzajemnej Ŝyczliwości.
Prezes SDRP poinformował, Ŝe decyzja o przeniesieniu zbiorów biblioteki dziennikarskiej do
biblioteki publicznej na Mokotów, w formie wydzielonego zbioru, jest juŜ podjęta. KsiąŜki i
dokumenty będą do dyspozycji całego środowiska. Podkreślił duŜe zaangaŜowanie kolegów,
którzy tym sprawom poświęcili swój czas całkowicie społecznie.
J. Domański odniósł się do relacji między SDRP i SDP stwierdzając, Ŝe od ich jakości będzie
zaleŜała kondycja polskiego dziennikarstwa w najbliŜszych latach. Po okresie nieporozumień
nadszedł czas, by porozumieć się, bowiem nie ma juŜ spornych spraw finansowych,
lokalowych i organizacyjnych, które róŜniłyby te dwie organizacje. Ustały powody, dla
których stowarzyszenie podzieliło się i nadchodzi czas by dwie słabe organizacje utworzyły
jedną silną. Dzisiaj powodem podziału są tylko ambicje, konflikty personalne, które nie mają
juŜ znaczenia. Mówca zdecydowanie wypowiedział się za utworzeniem jednej silnej
organizacji, która miałaby silniejszą pozycję wobec parlamentu i rządu. Zaapelował o
przyjęcie przez Walne Zebranie uchwały upowaŜniającej Zarząd SDRP do podjęcia rozmów z
SDP w sprawie przyszłości zawodu dziennikarza i stworzenia wspólnej, reprezentującej całe
środowisko organizacji.
Władze FIJ wyraŜają niepokój o kondycję polskiego dziennikarstwa. Brak bowiem
uregulowań ustawowych związanych z wykonywaniem zawodu dziennikarza.
Kończąc, prezes SDRP złoŜył podziękowania Ryszardowi Bójko, Markowi Kulińskiemu,
Danucie Duchnowicz, Henrykowi Zagańczykowi, Wiesławowi Marnicowi, Tadeuszowi
Myślikowi, szefom klubów Januszowi Moszczeńskiemu, Kazimierzowi Baranowskiemu,
Florianowi DłuŜakowi, Krystynie Mojkowskiej, Jerzemu Wojciewskiemu za dzałalność na
rzecz Stowarzyszenia.
Ad pkt 7
Marek Kuliński odczytał sprawozdanie Zarządu Oddziału Warszawskiego SDRP za okres od
marca 2004 do kwietnia 2008 r., będące załącznikiem nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad pkt 8
Florian DłuŜak odczytał sprawozdanie Zespołu Starszych Dziennikarzy (załącznik nr 3 do
protokołu). Poinformował zebranych, iŜ głównym nurtem działalności Zespołu była pomoc
materialna kolegom, znajdujących się w trudnych warunkach finansowych. Uzyskana z
róŜnych instytucji pomoc w wysokości 23 tys. zł umoŜliwiła wypłacenie zapomóg 58
osobom, w wysokości 400 zł dla kaŜdej. Zorganizowano 4 spotkania noworoczne, 7 spotkań z
politykami, które cieszyły się duŜym zainteresowaniem. Odbyły się 34 spotkania Zarządu na
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temat spraw bieŜących. Członkowie Zespołu brali teŜ udział w zebraniach Zarządu OW i
Zarządu Głównego SDRP. F. DłuŜak podziękował członkom za ich pracę, a szczególnie
Danucie Ziemianek.
Przewodnicząca obrad dziękując za wystąpienie F. DłuŜakowi wyraziła uznanie dla
aktywności Zespołu integrującej środowisko.
Ad pkt 9 i 10
Barbara Janiszewska odczytała sprawozdania: Terenowego Sądu Dziennikarskiego i
Terenowego Kolegium Rzeczników Dyscyplinarnych, które są załącznikiem nr 4 do
niniejszego protokołu.
Ad pkt 11 i 12
Stefan Stelmaszczuk – przewodniczący Komisji Rewizyjnej OW odczytał sprawozdanie z
działalności Komisji, które jest załącznikiem nr 5 do niniejszego protokołu.
W wyniku głosowania jawnego podjęto następujące decyzje:
-

w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi OW SDRP – większością
głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się

-

w sprawie liczebności członków władz OW: Zarządu – 7 osób, Komisji Rewizyjnej – 5
osób i Terenowego Sądu Dziennikarskiego - 5 osób, jednogłośnie.

Przewodnicząca obrad ogłosiła przerwę w obradach od godziny 14.50 do godziny 15.00. Po
przerwie przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad pkt 13
Komisja Mandatowo-Skrutacyjna poinformowała, Ŝe listę obecności podpisały 124 osoby i
stwierdziła, Ŝe Walne Zebranie odbywające się w II terminie jest prawomocne.
Zgodnie z dokumentami przygotowanymi przez Komisję Wyborczą przedstawiono
kandydatów do władz SDRPOW i na delegatów na VII Zjazd SDRP.
Na

członków

Zarządu

kandydatury:
1. Borkowski Mariusz
2. DłuŜak Florian`
3. Jakobsche Jerzy
4. Janiszewska Barbara
5. Kamecki Rafał
6. Kluczyńska Maja
7. Kuliński Marek
8. Machnicka Barbara

Oddziału

Warszawskiego

SDRP

zgłoszono

następujące
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9. Nowicka Lidia
10. Stelmaszczuk Stefan
Na wniosek R. Bójko lista kandydatów została zamknięta większością głosów za (przy 1
głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym).
Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Na członków Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawskiego SDRP zgłoszono następujące
kandydatury:
1. Bielecka-Mierzejewska Barbara
2. Ciechomska GraŜyna
3. Hamerska Irena
4. Zagańczyk Henryk
5. śabicki Jan
Na wniosek przewodniczącej obrad listę kandydatów zamknięto większością głosów za
(przy 1 głosie przeciwnym i braku wstrzymujących).
Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Na członków Terenowego Sądu Dziennikarskiego OW i na rzecznika dyscyplinarnego OW
SDRP zgłoszono następujące kandydatury:
1. Begger Mirosław
2. Bielecki Karol
3. Duchnowicz-Salicka Danuta
4. Grabowski Wojciech
5. Karpowicz Ryszard
6. Rój-Sarnecki Mirosław
Na wniosek przewodniczącej obrad, listę kandydatów zamknięto jednogłośnie.
Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Uczestnicy zebrania jednogłośnie ustalili, Ŝe rzecznik dyscyplinarny OW SDRP zostanie
wybrany przez Terenowy Sąd Dziennikarski spośród jego członków.
Na delegatów na VII Zjazd SDRP zgłoszono następujące kandydatury:
1. Begger Mirosław
2. Borkowski Mariusz
3. Bójko Ryszard
4. Domański Jerzy
5. Grabowski Wojciech
6. Jakobsche Jerzy
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7. Janiszewska Barbara
8. Karpowicz Ryszard
9. Kuliński Marek
10. Mojkowska Krystyna
11. Myślik Tadeusz
12. Rakiel-Czarnecka Walentyna
13. Rój-Sarnecki Mirosław
14. Stelmaszczuk Stefan
15. Syta Włodzimierz
16. Szyndler-Głowacki Wiesław
17. Zagańczyk Henryk
18. Ziemski Andrzej
19. Zwoliński Jan.
Na wniosek przewodniczącej obrad, listę kandydatów jednogłośnie zamknięto.
Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do głosowania tajnego.
Ad pkt 14 i 15
W oczekiwaniu na rozdanie kart do głosowania tajnego, przystąpiono do dyskusji. Jako
pierwszy zabrał głos Sylwester Szafarz, który poinformował zebranych, iŜ przez 5 lat
pracował w słuŜbie dyplomatycznej RP w Chinach i Sajgonie. Po powrocie do kraju
zaskoczyły go zmiany w języku polskim. „50 lat sowietyzacji kraju nie uczyniło tyle
złego, co kilka lat aktywnej amerykanizacji polszczyzny”. Mówca zaproponował
wystosowanie apelu OW SDRP do środowiska dziennikarzy w obronie poprawności
uŜywania języka polskiego.
Ponadto mówca odniósł się do artykułów zamieszczanych w „Przeglądzie” autorstwa J.
Domańskiego na temat jego osoby i pracy, określając je jako paszkwile i kłamstwa. S.
Szafarz oświadczył, Ŝe jeśli Jerzy Domański zostanie ponownie prezesem Stowarzyszenia,
będzie zmuszony zastanowić się nad swoim członkostwem w SDRP.
Przewodnicząca obrad, odnosząc się do kwestii apelu o dbałość uŜywania poprawnego
języka polskiego stwierdziła, Ŝe w tym zakresie obowiązuje ustawa o języku polskim i
naleŜy jej przestrzegać. Zaapelowała o unikanie w dyskusji poruszania wątków osobistych
przypominając, Ŝe do rozwiązywania tych spraw powołane są sądy dziennikarskie.
Wojciech Grabowski przedstawił się zebranym informując, Ŝe od wielu lat pracował w
branŜowej prasie technicznej. Obecnie współpracuje z „Pasmem”, które w listopadzie
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obchodziło 20-lecie istnienia. W przyszłym tygodniu ukaŜe się 1000. numer czasopisma.
Mówca podzielił pogląd wyraŜony przez J. Domańskiego, iŜ naleŜy zdecydowanie
przeciwstawić się wchodzeniu do dziennikarstwa ludzi, którzy nie ma mają odpowiednich
kwalifikacji. W. Grabowski podkreślił równieŜ konieczność obrony praw pracowniczych i
płacowych dziennikarzy, szczególnie zatrudnionych w małych gazetach lokalnych.
Zaproponował ponadto obejmowanie patronatem imprez sportowych, które mogą
przynieść poŜytki finansowe dla SDRP.
Ryszard Karpowicz poinformował zebranych, Ŝe Klub Publicystów Polonijnych, razem z
Macierzą Szkolną „Polesie” w Brześciu, 5-7 czerwca organizują obchody 120. rocznicy
śmierci Ignacego Kraszewskiego pt. „Kraszewski – wybitny syn Ziemi NadbuŜańskiej”.
Zaprosił obecnych do udziału w tej imprezie. Zaapelował równieŜ o udzielanie przez
Oddział Warszawski pomocy finansowej klubom.
Przewodnicząca obrad odpowiadając na zgłoszoną propozycję wyjaśniła, Ŝe kluby
podlegają Zarządowi Głównemu SDRP.
Andrzej Ziemski wypowiedział się na temat połączenia SDRP i SDP i poparł tę ideę.
Stwierdził, Ŝe wolny rynek i pluralizm polityczny spowodowały, Ŝe dziennikarstwo stało
się bezradne wobec polityki i biznesu. Dlatego połączenie sił zawodowych obu
stowarzyszeń daje szanse na „minimum reprezentacji”. Mówca Ŝyczył nowo wybranym
władzom Oddziału determinacji w reprezentacji interesów środowiska dziennikarskiego i
sprawienia, aby było widoczne, zarówno w mediach, jak i środowiskach politycznych i
biznesowych.
Marek Kuliński przedstawił projekt listu Walnego Zebrania OW SDRP do Zjazdów
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej
Polskiej, który złoŜył do Komisji Uchwał i Wniosków.
Jan Zwoliński poparł przedmówcę i propozycję rozpoczęcia i kontynuowania rozmów na
temat połączenia stowarzyszeń, np. w formie okrągłego stołu celem rozliczenia zaszłości i
zamknięcia okresu niezgody. Mówca podzielił się swym doświadczeniem, które zdobył
działając jako prezes Klubu Publicystów Rolnych SDRP.
J. Zwoliński zaproponował wprowadzenie tradycji, aby na kaŜdym polskim domu zawsze
była umieszczona flaga narodowa, a nie tylko w dni świąteczne.
Mówca zgodził się z głosami w dyskusji na temat konieczności podjęcia działań, które
wpłyną na uŜywanie poprawnego języka polskiego. Zwrócił uwagę na nieprawidłowy
sposób akcentowania wyrazów i zdań przez dziennikarzy radiowych i telewizyjnych.
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Lidia Nowicka zgodziła się z głosami w dyskusji mówiącymi o potrzebie dbałości o
język polski. Następnie zauwaŜyła często występujący brak szacunku ze strony młodych
dziennikarzy wobec dojrzałych i starszych kolegów, którzy mogliby ich wiele nauczyć w
zawodzie. Jej zdaniem zmiana obecnego stanu jest zadaniem dla Stowarzyszenia. L.
Nowicka zaproponowała wydawanie gazety Stowarzyszenia, np. kwartalnika, na łamach
którego będzie moŜna pisać o sprawach istotnych dla środowiska dziennikarskiego, w tym
takŜe ewentualnego połączenia się stowarzyszeń i ich zgodnego działania. Gazeta
mogłaby być utrzymywana z reklam.
Stefan Stelmaszczuk przyłączył się do głosów przedmówców mówiących o konieczności
pilnowania poprawnej polszczyzny oraz języka agresji, jaki jest uŜywany w Ŝyciu
publicznym. Przedstawił w tej sprawie apel, który złoŜył do Komisji Uchwał i Wniosków.
Władysław Paszkowski poruszył problem uŜywania niefachowego słownictwa przez
dziennikarzy zajmujących się tematyką motoryzacyjną.
Mirosław Rój-Sarnecki nawiązał do wypowiedzi S. Szafarza stwierdzając, Ŝe krytyka
jeŜeli jest zasadna, powinna mieć miejsce. Druga sprawa poruszona przez mówcę
dotyczyła wystąpienia Kuby Wojewódzkiego w programie telewizyjnym, w którym
wykazał on brak szacunku dla godła narodowego. UwaŜą, Ŝe takie postępowanie jest
godne potępienia.
Justyna Zwolińska zaproponowała podjęcie działań umoŜliwiających Stowarzyszeniu
korzystanie przez ze środków unijnych, m.in. przeznaczonych na szkolenie. Pomogłoby to
równieŜ w pozyskaniu do organizacji dziennikarskiej nowych członków, zwłaszcza z
młodego pokolenia.
Mikołaj Oniszczuk nawoływał do zainteresowania się kontaktami z prasą z za
wschodniej granicy, szczególnie ukraińską i zajęcia się tematyką ekonomiczną.
Mariusz

Borkowski

zaproponował,

by

zainteresować

się,

jak

funkcjonują

stowarzyszenia dziennikarskie w Unii Europejskiej, aby nauczyć się, jak sobie radzą z
duŜymi korporacjami biznesowymi. Mówca podkreślił, Ŝe konieczne jest reagowanie na
sprawy pracownicze dziennikarzy dotyczące płac, warunków pracy, bowiem za kilka lat
dziennikarzem będzie tylko ten, kto całkowicie podporządkuje się wydawcy. Mówca
przestrzegł,

Ŝe

młodzi

ludzie,

którzy

nie

mają

elementarnego

wychowania

dziennikarskiego, praktyki i staŜu ulegną takim naciskom.
Jerzy Domański odniósł się do wypowiedzi S. Szafarza wyjaśniając, Ŝe teksty, o których
mówił nie były jego autorstwa. Stwierdził jednak, Ŝe pisano je na podstawie dokumentów,
a 6 procesów jakie odbyły się z tego powodu wygrała gazeta.
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Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji przewodnicząca obrad zamknęła dyskusję.
Komisja Mandatowo-Skrutacyjną zgłosiła gotowość do przeprowadzenia głosowania.
Przewodnicząca obrad udzieliła głosu jej przewodniczącej Małgorzacie Tyman, która
rozdała karty do głosowania tajnego i poinformowała o sposobie głosowania.
Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne na członków Zarządu
OW, Komisji Rewizyjnej, Terenowego Sądu Dziennikarskiego oraz delegatów na Zjazd
Delegatów SDRP według listy obecności.
Ad pkt 17
W oczekiwaniu na wyniki wyborów, przewodnicząca obrad przystąpiła do realizacji
kolejnego punktu porządku obrad.
Ad pkt 17
Tadeusz Myślik poinformował, Ŝe do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęły następujące
propozycje uchwał i wniosków.
1.List Walnego Zebrania OW SDRP do Zjazdów Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i
Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej następującej treści:
„Uczestnicy

Walnego

Zebrania

Oddziału

Warszawskiego

Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej apelują do Zjazdów

Stowarzyszenia

Delegatów Stowarzyszenia

Dziennikarzy Polskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie
realnej współpracy obydwu stowarzyszeń na rzecz integracji środowiska dziennikarskiego.
Nasze Stowarzyszenia mają identyczne cele statutowe, podobnie struktury i formy działania
oraz wspólne korzenie. Arbitralne decyzje władz PRL z lat osiemdziesiątych minionego
stulecia, zmierzające do spacyfikowania protestów środowisk twórczych przeciwko stanowi
wojennemu, które spowodowały rozbicie organizacji dziennikarskiej dziś owocują juŜ tylko
brakiem moŜliwości wypracowania wspólnego, rzeczowego stanowiska w tak waŜnych dla
naszego środowiska sprawach. Chodzi o reprezentowanie zawodowych i socjalnych praw
dziennikarzy wobec właścicieli wydawnictw oraz stacji radiowych i telewizyjnych, o
przyszłość mediów publicznych, nowelizację prawa prasowego i miejsce polskiego
dziennikarstwa zjednoczonej Europie.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
2. Uczestnicy Walnego Zebrania Oddziału Warszawskiego SDRP uwaŜają, Ŝe na
dziennikarzach ciąŜy obowiązek podniesienia poziomu debaty publicznej, zarówno w
sposobie jej prowadzenia jak i przekazywania jej odbiorcom. Nie wyraŜamy zgody na
zakłamywanie historii, głoszenie półprawd i ewidentnych kłamstw.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie
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3. Stowarzyszenie dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej podjąć powinno zdecydowanie
działania na rzecz poprawy warunków pracy i bytu dziennikarzy oraz respektowania
obowiązującego prawa, które łamane jest zwłaszcza w gazetach lokalnych, w których
wypłaty dokonywane są z kilkumiesięcznym opóźnieniem, a stawką są raczej
symboliczne.
Uchwałę przyjęto większością głosów za, (przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie
wstrzymującym).
4. Walne Zebranie Oddziału Warszawskiego SDRP zwraca się do przyszłego Zarządu
oddziału oraz do delegatów na Walny Zjazd Stowarzyszenia, o aktywną obronę języka
polskiego, zwłaszcza w mediach publicznych.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie
5. W interesie środowiska dziennikarskiego, a takŜe naszego Stowarzyszenia jest korzystanie
ze środków unijnych, m.in. przeznaczonych na szkolenie. Pomogłoby to równieŜ w
pozyskaniu do organizacji dziennikarskiej nowych członków- zwłaszcza z młodego
pokolenia.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie
Apel: Walne Zebranie Warszawskiego Oddziału SDRP apeluje do wszystkich członków
Oddziału o regularne opłacanie składek członkowskich, jedynego stałego źródła finansowania
działalności Stowarzyszenia, o przekazywanie kaŜdego roku na rzecz Stowarzyszenia 1%
podatku dochodowego oraz do zachęcania przyjaciół i sympatyków naszej organizacji, którzy
nie są członkami SDRP do podobnej sytuacji. Apelujemy teŜ o wskazywanie potencjalnych
darczyńców kwot, mieszczących się w ustawowych normach darowizny odliczanej od
podatku, którzy chcieliby w ten sposób wesprzeć nasze Stowarzyszenie.
PowyŜszy apel przyjęoy przez aklamację.
Protokół Komisji Uchwał i Wniosków
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad pkt 16
Małgorzata Tyman przedstawiła protokół Komisji Skrutacyjnej, która ukonstytuowała się
następująco: Małgorzata Tyman – przewodnicząca i Mieczysław Kurnatowski, w którym
stwierdziła, Ŝe w zebraniu uczestniczyły 124 osoby; w głosowaniu na kandydatów do nowych
władz Oddziału Warszawskiego SDRP oddano 65 głosów, w tym 63 głosy waŜne.
Kandydaci do Zarządu Oddziału Warszawskiego SDRP otrzymali następującą liczbę głosów:
1. Janiszewska Barbara

56

2. Kluczyńska Maja

52
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3. Kuliński Marek

49

4. Borkowski Mariusz

47

5. Kamecki Rafał

47

6. Jakobsche Jerzy

40

7. Machnicka Barbara

40

8. DłuŜak Florian

36

9. Nowicka Lidia

31

10. Stelmaszczuk Stefan

30

Członkami Zarządu SDRP OW wybrani zostali:
1. Janiszewska Barbara
2. Kluczyńska Maja
3. Kuliński Marek
4. Borkowski Mariusz
5. Kamecki Rafał
6. Jakobsche Jerzy
7. Machnicka Barbara
Na kandydatów do Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawskiego SDRP oddano 65
głosów, w tym 63 waŜne. Wszyscy kandydaci weszli w skład Komisji i otrzymali następującą
liczbę głosów:
1. Ciechomska GraŜyna

62

2. Hamerska Irena

62

3. śabicki Jan

62

4. Zagańczyk Henryk

61

5. Bielecka-Mierzejewska Barbara 60
Na kandydatów do Terenowego Sądu Dziennikarskiego OW i na Rzecznika
Dyscyplinarnego OW SDRP oddano 65 głosów, w tym 63 waŜne. Wszyscy kandydaci weszli
w skład Sądu Dziennikarskiego SDRP OW i otrzymali następującą liczbę głosów:
1. Bielecki Karol

63

2. Duchnowicz-Salicka Danuta

62

3. Grabowski Wojciech

62

4. Karpowicz Ryszard

57

5. Rój-Sarnecki Mirosław

53

6. Begger Mirosław

53
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Na kandydatów na delegatów na VII Zjazd SDRP oddano 65 głosów, w tym 64
waŜne. Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
1. Myślik Tadeusz

63

2. Borkowski Mariusz

60

3. Kuliński Marek

60

4. Bójko Ryszard

59

5. Janiszewska Barbara

59

6. Mojkowska Krystyna

58

7. Domański Jerzy

56

8. Grabowski Wojciech

55

9. Stelmaszczuk Stefan

53

10. Zagańczyk Henryk

52

11. Szyndler-Głowacki Wiesław

50

12. Rakiel-Czarnecka Walentyna

49

13. Jakobsche Jerzy

48

14. Karpowicz Ryszard

48

15. Syta Włodzimierz

42

16. Zwoliński Jan

41

17. Begger Mirosław

40

18. Ziemski Andrzej

40

19. Rój-Sarnecki Mirosław

36

Delegatami na VII Zjazd SDRP z Oddziału Warszawskiego SDRP wybrani zostali:
1. Myślik Tadeusz
2. Borkowski Mariusz
3. Kuliński Marek
4. Bójko Ryszard
5. Janiszewska Barbara
6. Mojkowska Krystyna
7. Domański Jerzy
8. Grabowski Wojciech
9. Stelmaszczuk Stefan
10. Zagańczyk Henryk
11. Szyndler-Głowacki Wiesław
12. Rakiel-Czarnecka Walentyna
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13. Jakobsche Jerzy
14. Karpowicz Ryszard
15. Syta Włodzimierz
16. Zwoliński Jan.
Protokół Komisji Mandatowo Skrutacyjnej
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu
Ad pkt 18
Przewodnicząca obrad pogratulowała nowo wybranym członkom Zarządu, Komisji
Rewizyjnej oraz Terenowego Sądu Dziennikarskiego i wobec wyczerpania porządku obrad
podziękowała zebranym i zamknęła Walne Zebranie

Oddziału Warszawskiego SDRP o

godzinie 18.30.

Sekretarz Walnego Zebrania

Małgorzata Tyman

Przewodnicząca Walnego Zebrania

Barbara Janiszewska

Protokół sporządziła: Joanna Hylak

Załączniki:
1. Lista obecności.
2. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Warszawskiego SDRP.
3. Sprawozdanie Zarządu Zespołu Starszych Dziennikarzy.
4. Sprawozdanie Terenowego Sądu Dziennikarskiego i Kolegium
Rzeczników Dyscyplinarnych.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OW.
6. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

