
PROTOKOt.

WALNEGO ZGROMADZEN1A CZLONKOW ZWI^ZKU

,,FORUM KOLEJOWE - RAILWAY BUSINESS FORUM"

Z SIEDZIB4 W WARSZAWIE

Z DMA 10 CZERWCA 2014 ROKU

Przewodnic/yli ohradom WZC (/godnic / art. 17 ust. 3 lit. b) oraz art. 18
Statutu RBF ): Henryk Klimkiewic/ (pr/ewodnic/acy /ar/adu RBI;). a nastcpnic
u zuia/ku / re/ygnacja llcnryka Klimkiewicza / tunkcj i pr/c\\odnic/accgo /ar/adu
RBI - Jacck Biec/ek (wicepr/ewodnic/acy /ar/adu RBI ). a po nim nouo \v\hran\\u Adrian I urgalski,

Protokolant: Piotr Farvna

Na d/ich 10 c/or\\ca 2013 rnku. na god/inv 13:00 \u Polonia Palace
\ Wars/awic pod adresem ul, Alcjc Jcro/olimskic 45 /osialo /xvolanc pr/c/
Pr/c\\odnic/accgo /ar/adu /u ia/ku Pracodaucmv I orum Kolcjouc Railway
Business 1-oruni (dalej R B I . I orum. /\\ia/ek) /godnie / /upiscm art. 16 ust. 3 Walne
/gromad/enie C'/lonko\u / nastcpujaom por/adkiem ohrad:

1. Otwarcie Ualnego Zgromadzenia C/lonk6\. Otwarcie obrad pr/c/ pr/euodnic/acego tt'/C RBI;. oswiade/cnic o prauidlouosci

xwolania \\'/C i /dolnosci do podejmowania uchwal. a tak/e oglos/enie por/adku
ohrad.

3. Wvhor Komisji Skruiacyjncj.
4. Wystapienic pr/e\\odnic/aeego /ar/adu RBI-"
5. Pr/cdstawicnic sprawo/dania / d/ialalnosei KBI wroku 2013.
6. Otwarcie dyskusji na lemat d/ialalnosei RBI u roku 2013 ora/ plamn\a lala

2014/2015."
7. Pr/yjecie uchualy \e ahsolutorium dla /ar/ijdu /a rok 201 V
8. Pr/yjv'cie uchwaly w sprauic irwalej nicmo/nosei pclnienia f u n k c j i pr/c/ c/ionka

/ar/adu
9. Pr/eprowad/enie u\horo\o /ar/adu RBI ora/

wiccpr/ewodnic/acego /ar/adu.
10. Pr/yjecie uchuah w sprawie c/lonkostwa niekloryeh c/lonkou RBI
11. Sprawy organi/acyjne
12. Zakoric/enie ohrad.

Walne /gromad/enie C/lonkou /godnie / art. 16 usl. 3 Staiutu RBI /uoluje
pr/ewodnie/acy /ar/adu RBI. /auiadamiajac c/lonkou na micsiac pr/ed data
zwotanla Zgromadzenia,



Zawiadomieoia takic /ostaly wyslane na miesiac napr/6d / okresleniem terminu.
miejsca i por/adku ohrad (\vra/ / /alac/nikami \i projcktow uch\\ul ora/
Sprawo/dania / d/ialalnosci RBI u roku 2013) \ drod/c pism /a pomoci) poc/t\j do ws/ystkich c/lonki'm (/godnic / par. 9 Rcgulaminu Walncgo

Zgromadzenia C/lonkow Forum Kolejowego - Railway Business l-orum (RBI-).

Pr/ewodnictwo W/C objal Ilcnryk Klimkiewic/ pr/cuodnic/ac) /ar/adu na mocy
art. 17ust.3 lil. h.
Pr/ewodnic/acy pr/od pr/ystapieniem do ohrad /ar/ad/il podpisanic listy obecnosci.
klora stanowi wra/ / dolac/onymi dokumcntami /alac/nik do niniejs/cgo protokolu
i przechowyw ana jest w oryginalc \i pro\vad/oncj pr/c/ Biuro KB1.
W zebraniu uc/cstnic/yli /godnic / listij ohccnosci pr/cdstawiciclc c/lonkow RBI.
rcprc/entiijac\u RBI / moc> wystepowanie jako c/lonkowic /ar/adu luh na
mocy upoua/nicnia. Na god/inv1 wy/nac/ona. na W/C (god/ina 13:15) na liscic
widnialo 53 podpisy pelnomocnych pr/cdstawicicli c/lonkow RBI-.

Pr/euodnic/ac\l od stwicrd/cnia. i/ na d/icii ohrad /\\i;j/ck lic/y 97
c/lonkow. a na sali /gromad/ili sic /godnic / lisla ohccnosci pr/cdstawiciclc 53
c/lonkow. Ponicwa/ do wa/nosci ohrad i podcjmouania ua/nych uchwal \\_\macana
jest ohccnosc pr/cdstawicicli co najmnicj polow\. to \\urunck ten jest
spelniony. alhowicm minimalna lic/ha dla ustalcnia quorum \\ynosi 49. W
/wia/ku / powy/s/ym pr/ewodnic/;ic> siwicrd/il. i/ W/C mo/c prouad/ic ohrady
i jest /dolne do podejmowania wa/nych uchwal.

Po otwarciu ohrad pr/c\\odnic/acy W/C. IIcnryk Klimkicwic/ pr/cdstawil
/gromadzonym porzadek ohrad ora/ poinfonnowal. /c w prouad/eniu ohrad heda
pomagac Piotr l-aryna - dyrcktor wykonawc/y Biura RBI i pani Bcala Wiland
radca prauny. ktor/\c / par. 18 Regulaminu W/C hcda dorad/ac
w pr/ypadku /aistnicnia ewentualnych kucsiii sporn\ch,

Nastepnie pr/ewodnic/ac\l \\yhor\i Skrutac\jncj (punkl 3 por/adku
ohrad) powolancj do pr/cprnwad/cnia glosouah nad pr/yjcciem uchwal ora/
pr/eprowad/cnia \syhoro\ poprosil o /glas/anie kandydatur.
/gloszono 3 kandydatury : Magdalena Jagod/iriska. Agnies/ka Ro\\ihska i Monika
l.upinska-Duda. W/C popr/c/ glosouanic jawnc en bloc jcdnoglosnic
zaakceptoualo sklad Komisji Skrutacyjnej. Wskutck tego do Komisji Skrutacyjnej
/ostali wybrani: Magdalena Jagod/ihska. Agnics/ka Rowinska i Monika l.upihska-
Duda.

Nastepnie pr/e\\odnic/acy W/C pr/edstawil w ramach punktu 4 por/adku ohrad
oswiadc/cnie wlasnc. Poinlbrmowal. /e na rcce /ar/adu RBI /loX\ pismo
w sprawie swojej rc/ygnacji / pelnienia funkcji pr/cwodnic/accgo /ar/adu RBI
/e skulkiem na 10 c/cr\\ca 2014 roku. Pr/cdstauil /chran\ u/asadnienic lej decy/ji.



/ ktorego \\vnikalo. i/ /wiay.ck jcsl u dohrcj kondycji. wypelnia swojc /adania i nic
ma /adnych ..ncgaivwnyeh" pr/cslanck decy/ji rc/ygnacji. Po 14 latach pracy
w Zar/i|d/ie RBI i 10 kolejnych latach sprauowania funkcji pr/e\u)dnic/acego

/ar/qdu. Henr\ Klimkiewicz dos/cdl do \\niosku. /c po\\inna nastupic ../niiana
pokoleniowa" i /\\ia/kicm pouinna pokienmac nowo wyhrana osoha.
Oswiadc/enie to uvwolalo taki skutck. i/:
1. llenryk Klimkicwicx pr/cka/al suoj mandat do repre/entowania c/lonka RBI -
ZDG TOR Sp. z o.o. na r/ec/ Adriana 1 urgalskicgo (reprc/entujacego lak/c /l)(i
TORSp. zo.o.)
2. Przeuodnictwo obrad Ilcnryk K.limkie\\ic/ pr/cka/al \\iccpr/euodnic/accmu
/ar/adu - Jackowi Bicc/kowi.

Jacck Bicc/ek /ar/ad/i) pr/cjscie do rcali/acji punktu 5 por/adku ohrad :
..Pr/cdstawicnic spra\\o/dania / d/ialalnosci RBI w roku 2013",
Dvrcktor /ar/ad/ajacy Biura RBI Piotr I ar\na pr/cdsta\\il pre/cntacjc. ^ ktorcj
onunvil d/ialania RBI w 2013 roku. mcrytoryc/nc i organi/ac>jnc. a tak/c \ \_\nik i
finflnsowe. Prc/cntacja ta oparla hyla na uc/csnicj pr/cslanym \\ra/ / /apros/cnicm
na W/C do c/lonkou ..Sprawo/danicm / d/ialalnosci RBI- \u 2013".

Po prxcdstauicniu pre/entacji pr/c\vodnic/acy W/C pr/cs/cdl do punktu 6
porzadku ohrad : ..Dyskusja na tcmat d/ialalnosci RBI \u 2013 ora/ plaiunv na
lata 2014/2015." ZaprczcntOwaJ \\niosck uc/csnic pr/cslan\/ jcdncgo
7. czlonkow (PKP Intercity) o ro/wa/cnic w trakcic dyskusji sprau /wia/an\ch
/ intcgracjq transportu intcrmodalncgo ora/ lohhingu na r/ec/ cleklyunNch sta\\ck
oplat /a dostcp do int'rastruktur\
Po krotkiej dyskusji pr/cwodnic/ac\l do rcali/acji punktu 7 por/adku
ohrad: ..Pr/yJ9cie uchual) w spra\\ic ahsolutoriimi dla /ar/adu /a rok 2013".
Xgodnic / art. 16 ust. I lit. d) Stalulu ora/ vj$ 29. 32 ust. I lit. a Kegulaminu /ar/ad/i(
glosouanie tajne nad ud/icleniem ahsolutorium c/lonkom /ar/adu. Ircsc uchual\i /alqc/nik do ninicjs/ego protokolu.

/godnie / inlbmiacja Komisji Skrutacvjncj u glosouaniu ud/ial u/iylo 52 c/Jonkou.
/a hylo 48 c/lonkow. pr/cci\ c/lonek. a ustr/ymalo sic od glosouania 3 c/lt>nko\\
Pr/e\vodnic/acy oglosil. iz uclnvalv* o ud/iclcniu ahsolutorium /ar/adowi /a rok 2013
pr/yjeto.

Nastcpnie pr/ystijpiono do rcali/acji punktu 8 por/adku ohrad. tj. ..Pr/\e uchuah
u sprauie trwalej nicmo/nosci pclnicnia liinkcji pr/c/ c/lonka /ar/adu"
Pr/ewodnic/ac\C poinlbrrmwal. /c jedcn / c/lt>nko\u
uiccpr/c\\odnic/ac\r Ahramc/\k. / po\\odu ustania rcprc/cnlacji c/lonka RBI
MOVARliS utracil mandal dla rcprc/ento\\ania \. Ponicua/ /godnie / art.
Art. 19 Stalutu :



/. Przewodniczqcy Zarzqdit, Wiceprzewodniczqcy Ztirzqdu oraz inni czhnkowie
Zarzqdit sq \\ybierani przez Waine ZgrOmadzenic sposrod osob reprezentnjqcych
czlonkow RBF
2.Kadencja Zarzqdit trwti 4 kilo, Wygasnifcie mandcitu czlonka Ztirzqdu nastfpuje
\\' przypadku: a trwaiej niemoznosci pelnienia fiinkcji czlonka Zarzqdit.
h. itstania czhnkostwa czhnktt reprezentowancgo przez osobe pelniqcq fwikcje
czlonka Ztirzqdit, c. \\ycofan\a pelnomocnictwa do reprezentowania czlonka RRF
osobie bfdqcej czlonkiem Ziirzqdu, d. rezygnacji czlonka Zarzqdu z pcinioncj fwikcji.
Mandat czlonku Zarzqdtt \\ygasa z ch\\'ilq otrzymaniu przez Zarzqd zawuidomienki
o okolicznosciach wymienionych pod litcrq b, c i d lub przyj^cia przez Wtilw
Zgromudzenie odpowiedniej //cV/uw/r u- przypadku okrcslonym pod litcrq a.

WZC powinno podjqc dccy/jc \ sprauic xvygasnivcie mandalu c/lonka Xar/adu
\viccpr/e\vodnic/accgo Xar/adti pana Piotra Abramc/yka / pouodu tn\alcj
nicmo/nosci pclnicnia funkcji c/lonka Xar/adu.
W xwia/ku / pou\/s/\ni pr/cprouad/onc /ostalo tajnc gloso\\anie nad pr/\jv'ciem
stosowncj uchwaly (uch\\ala \ /alac/cniu).

Xgodnie / infonnacja Komisji Skrutacyjnej u glosowaniu ud/ial u/iylo 53 czlonkdw.
Xa byJo 47 cxlonkou. pr/cciu I c/lonkow a \vslrx\malo sic od gtosowania
5 czionkou.
Przewodnicxacx oglosil . ix uchuuly o trwalcj nicmo/nosci pclnicnia lunkcji pr/c/
c/lonka Xar/adu prxyjvio. co o/nac/a. /c inandut pana Piotra Abramc/yka jako
c/lonka Xar/adu - wicepr/cuodnic/accgo \vygasl.

Nast^pnic Pr/cuodnic/acy WXC /ar/ad/il pr/cprouad/cnic \s\boro\o Xar/adu
RBF: zgodnic/pkt. 9 por/udku obrad.
Wybory uzupdniajace xwi^/anc / rexygnacja pr/^ewodniczacego Xar/adu
I Icnr\ka Klimkicw ic/a ora/ wiceprzcwodniczacego Piotra Ahramc/\ka. ktor\l mandat. dotyc/a lunkcji :

1. Prxcwodnicxaccgo Xar/adu
2. Wiccpr/cuodnic/ijccgo xarxadu

Pr/ystapiono do \o Xar/adu.
Xglos/ona xostala tylko 1 kand\datura - Adriana I urgalskicgo. rcprc/cnlujaccgo
c/lonka RBJ; ZDG TOR Spolka / o.o. Adrian I urgalski /apyiany pr/cx
Przewodnic/accgo \\'XC uvra/il xgodc na kandydouanic.

W glosowaniu tajnym glosoualo 52 c/lonko\\ Na Adriana l;urgalskicgo (kandydat
nr. I ) oddano 50 glosow. a 2 osob\\c od glosu.



W zwiqzku / tym pr/euodnic/acy W/C Jacek Biec/ek st\\icrd/il. /e nou\
przewodniczqcym /ar/adu \y /ostal pan Adrian I-urgalski r pr/cka/ul mu
prowadzenie ohrad \ roll pr/c\vodnic/a,cego W/C.

Pizewodnicz^cy W/C /ar/ad/il uybory na stamnvisko uiccpr/cwodniczqcego
/ar/adu RBK

/ glosxona zostala lylko I kandvdatura - pani Marity S/ustak. rcprczcntujqccj
TrakcJ9 PRKil S.A. Marila S/ustak zapytana pr/c/ pr/e\\odnic/acego W/C \\\ra/ila
zgodc na kand\douanic.

W glosouaniu tajnym glosowalo 53 c/lonkmv. Na Marilt; S/ustak (kand\dal nr. I )
oddano 51 glosow. a 2 osoby \vstr/ymaly sii; od glosu.

Nast^pnic pr/ystijpiono do rcali/acji punktu 10 por/^dku ohrad : ..Pr/\;ivlcic uchwaly
\ sprawie c/lonkostua nicktorych c/lonkou RBI•'".
Pr/e\vodnic/«jcy W/C u/asadnil projckl uchuah mouiqc. i/ c/lonkouic KBI- maji}
/godnic /e Stalutcm ohouia./ck mii^d/) inrnmi rcgulanicgo oplacania skladck
czlonkowskich. Biuro RBI nic jest pr/csadnic rygorystyc/nc \u skladok
i chod/i lu lylko drastyc/ne pr/\padki.
lakic pr/ypadki dotyc/a c/lonkmv /\viij/ku :
1. Movarcs - iirma la. o ilc nam wiadomo. jest \c l ikuidacj i . Niestety nic
otrzyinalismy /adnej ollcjalnej infonnacji od llrmy Movares. jednak sytuacja
laktyc/na jest taka. /e od 24 miosiccx linna nie placi skladek i nie konlakluje siy
z biurem /wiq/ku .
2. Tabor S/ymmy Opolc - ILMI c/Ionek /uia/ku jest u stanie upadlosci. ae/kol\\iek
nie zglosit dotychc/as uniosku o uystapienie / RBK Jednak nie placi skladek od
24 micsiecy.
3. Du Pont - nie placi skladek od 24 miesiccy .

Dodatkowo pr/e\\odnic/acy W/C podniosl spra\\\ ro/\va/enia e\\eniualnego
wykluczcnia / RBI czlonka Sigma labor Sp. / o.o. /e u/gledu na niejasna syluacjv*
zxviiizanq ze sled/twem prouad/onym \e mahvcrsacji \\okol proeesu
/akupu tahoru dla Kolei SUjskieh. W trakcie dyskusji postaiumiono jednak nic
/ajmouac sit; la. sprawa, dopoki nic /ostanie ostatec/nie \\yjasniona i or/eczony
/ostanie \v\rok przcz si|d.

Przewodniczqcy /ar/ad/il glosouanic u sprawie pr/vjecia uchualy o uygasnieciu
c/lonkostua nicktorych c/lonko\I ( l ' ch \ \ a l a u /ahic/eniu), W glosouaniu
jawnym glosoualo 52 czlonkou. Uchuale przyjctojcdnomyslnic.



Nastfpnie pr/ystapiono do rcali/acji 1 1 punklu porxadku ohrad ..Sprauy
organixacyjne". Ponicua/ c/lonkmvic nic xglosili xadnycli isiomych sprau
organixacyjnych do omouicnia, to \ /uiaxku x wyc/erpaniem porxadku ohrad
przewodnic/acy RBI podxiv'koual \\sx\slkim obccn\ x udxial u /groniud/cniu
i /amknal ohrad\.

llcnrvk Kliinkiouicx - Przewodniczacy W/C

Jacck Biccxck - Prxc\vodnicxac\C

Adrian I urgalski Prxcuodnic/acy W/C'

Pi(Str Faryna - Protokolant


