
 
Protokół 

XLI sesji Rady Osiedla Św. Łazarz 
z  6 czerwca 2022 r. 

 
XLI sesja Rady Osiedla Św. Łazarz odbyła się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków 

porozumiewania się na odległość. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godz. 18:35. 
 

 
1. Otwarcie sesji, powitanie, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 
 
W obecności kworum (21 osób obecnych) obrady XLI sesji Rady Osiedla Św. Łazarz 
otworzył Przewodniczący Rady Andrzej Janowski. Lista obecności radnych stanowi załącznik 
nr 1 do protokołu. Na protokolanta powołano Ewę Policha – pracownika Wydziału 
Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta.  
 

2. Przedstawienie porządku obrad. 
 
Przewodniczący odczytał porządek obrad, który stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Radna Joanna Ellmann zawnioskowała o rozszerzenie porządku obrad o punkt: 
7a. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla Stowarzyszenia „Pro-Demokraci”  w zakresie 

realizacji zadania „Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców”. 
 
Radny Paweł Kowalczyk zawnioskował o wykreślenie z porządku obrad punktów: 
5. Wybór Przewodniczącego Zarządu. 
6. Wybór zastępców Przewodniczącego i pozostałych członków Zarządu. 
7. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Osiedla do wydawania opinii oraz 

zgłaszania propozycji i uwag do projektu dokumentacji technicznej. 
 

Głosowanie nad zmianą porządku obrad – dodanie punktu 7a: 
Za – 18, przeciw – 0, wstrzymało się – 3. 

W wyniku głosowania punkt 7a został dodany do porządku obrad. 
 

Głosowanie nad zmianą porządku obrad – wykreślenie punktu 5: 
Za – 6, przeciw – 13, wstrzymało się – 2. 

W wyniku głosowania punkt 5 nie został wykreślony z porządku obrad. 
 

Głosowanie nad zmianą porządku obrad – wykreślenie punktu 6: 
Za – 6, przeciw – 13, wstrzymało się – 2. 

W wyniku głosowania punkt 6 nie został wykreślony z porządku obrad. 
 

Głosowanie nad zmianą porządku obrad – wykreślenie punktu 7: 
Za – 4, przeciw – 12, wstrzymało się – 5. 

W wyniku głosowania punkt 7 nie został wykreślony z porządku obrad. 
 
 
 
 

 



3. Komunikaty. 
 

Dotychczasowa Przewodnicząca Zarządu, Agnieszka Michalak-Pietkiewicz, poinformowała 
o posiedzeniu Zarządu, które miało miejsce 2 czerwca. Podczas posiedzenia podjęto uchwałę 
w sprawie rekomendacji dla Stowarzyszenia Wirtualny Łazarz w zakresie realizacji zadania 
„Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Osiedla (konkurs grantowy)”. Przewodnicząca 
wyjaśniła, że stowarzyszenie zorganizuje wydarzenie upamiętniające rocznicę Czerwca ’56. 
 
 
4. Oświadczenia. 
 
Dotychczasowa Przewodnicząca Zarządu, Agnieszka Michalak-Pietkiewicz, 
podziękowała wszystkim za współpracę. Szczególne podziękowania radna złożyła na ręce 
członków Zarządu.  
Radna wyraziła nadzieję na to, że nowy skład będzie godnie reprezentował Osiedle, 
a wszelkie podjęte przez niego działania będą w sposób transparentny komunikowane. 
Radna zwróciła uwagę na to, że nie wszystkie inwestycje realizowane przez miejskie 
jednostki czy wydziały były wykonane tak, jak Rada by sobie tego życzyła, w związku 
z czym wyraziła nadzieję na to, że nowy Zarząd będzie zabiegał o to, aby wszystkie zadania 
realizowane były z największą starannością, w sposób racjonalny i gospodarny.  
Radna poinformowała też, że od ostatniej sesji udało jej się porozmawiać z większością 
radnych i ustosunkować się do przedstawianych Zarządowi zarzutów. Radna wyraziła 
nadzieję, na to, że bez funkcji będzie mogła równie dobrze i aktywnie działać na rzecz 
Osiedla i podkreśliła, że w dalszym ciągu jest otwarta na współpracę z pozostałymi radnymi. 
Radna oznajmiła, że nie jest w stanie odnieść się do zarzutu dotyczącego udzielonego przez 
nią wywiadu nt. ogródków działkowych, ponieważ nikt konkretnie nie wskazał do czego 
miałaby się odnieść. Radna zaznaczyła, że w jej opinii sesje Rady Osiedla są i powinny być 
otwarte dla mieszkańców i warto wsłuchiwać się w ich głos, ponieważ niektóre opinie mogą 
skłonić Radę do zmiany decyzji w danej sprawie.   
Na koniec radna życzyła pozostałym radnym, aby mieszkańcy byli dla nich najważniejsi, 
ponieważ Łazarz jest osiedlem, dla którego warto zabiegać o to, aby było miejscem dla 
mieszkańców, a nie dla dyskusji politycznych i przepychanek.  
 
5. Wybór Przewodniczącego Zarządu.  
 
Przewodniczący Rady oznajmił, że zamierza kandydować na Przewodniczącego Zarządu, 
w związku z czym przekazał prowadzenie obrad wiceprzewodniczącemu Marcinowi Pakule.  
 
Wiceprzewodniczący Marcin Pakuła zapytał, czy któryś z radnych chciałby zgłosić swoją 
kandydaturę. 
 
Przewodniczący Andrzej Janowski potwierdził swoje zgłoszenie i poinformował, 
że w przypadku wyboru na Przewodniczącego Zarządu zrezygnuje ze stanowiska 
Przewodniczącego Rady, ponieważ statut Osiedla nie pozwala na łączenie tych funkcji. 
Wówczas, jak poinformował Przewodniczący, konieczne będzie również podjęcie uchwały 
w sprawie przyjęcia jego rezygnacji i rozszerzenie porządku obrad o ten punkt.  
 
W związku z brakiem innych kandydatur, wiceprzewodniczący zapytał Przewodniczącego 
Andrzeja Janowskiego, czy chciałby zwrócić się do radnych. 
 



Przewodniczący Andrzej Janowski przypomniał, że Rada musi dokonać wyboru nowego 
Zarządu, który prowadzi bieżące sprawy Osiedla, przygotowuje projekty uchwał, po czym 
doprowadza do ich wykonania. Przewodniczący poinformował, że wiele z wyżej 
wymienionych obowiązków już wykonywał i uważa, że poradzi sobie również w roli 
Przewodniczącego Zarządu. Przewodniczący podkreślił, że chciałby, aby nowy Zarząd był 
otwarty na całą Radę Osiedla, aby działał transparentnie i angażował do działania jak 
największą ilość radnych.  
 
Następnie głos zabrał radny Roman Modrzyński, który zapytał czy możliwe jest jeszcze 
zgłoszenie innego kandydata, po czym zaproponował kandydaturę radnej Joanny Ellmann.  
 
Kandydaturę tę poparł radny Paweł Kowalczyk.  
 
Radna Joanna Ellmann podziękowała za zgłoszenie, jednak nie zgodziła się na kandydowanie.  
 
Dalej, prowadzący obrady udzielił głosu radnej Sylwii Badzińskiej, która zapytała jak można 
głosować nad kandydaturą radnego Andrzeja Janowskiego na Przewodniczącego Zarządu, 
skoro ten nadal pełni funkcję Przewodniczącego Rady. Radna zapytała, czy Przewodniczący 
Rady nie powinien zrezygnować ze swojego stanowiska przed głosowaniem.  
 
Wyjaśnień w tej kwestii udzieliła Ewa Policha, pracownik Wydziału Wspierania Jednostek 
Pomocniczych Miasta, która wytłumaczyła, że wydział dokonywał analizy takiego przypadku 
w podobnej sytuacji dotyczącej innej rady osiedla i potwierdził możliwość złożenia 
rezygnacji z jednej funkcji dopiero po wyborze na inną.  
 
Wobec powyższego, wiceprzewodniczący zakończył dyskusję i zarządził głosowanie nad 
kandydaturą radnego Andrzeja Janowskiego.  
 

Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Zarządu: 
Za – 15, przeciw – 5, wstrzymało się – 1. 

 
Uchwała nr XLI/233/III/2022 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Prowadzący obrady pogratulował radnemu Andrzejowi Janowskiemu i potwierdził wybór 
nowego Przewodniczącego Zarządu Osiedla. 
 
Wobec powyższego, Przewodniczący Andrzej Janowski złożył rezygnację z funkcji 
Przewodniczącego Rady i zawnioskował o rozszerzenie porządku obrad o punkt:  
5a.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków 
Przewodniczącego Rady Osiedla. 
 
Głos zabrał radny Jakub Skurzyński, który oznajmił, że chciałby zrezygnować z funkcji 
wiceprzewodniczącego Rady Osiedla.  
 
Prowadzący obrady poinformował, że przeprowadzone zostaną dwa głosowania dot. zmiany 
porządku obrad - pierwsze dot. przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady 
i drugie dot. przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Rady. 
 
 
 



Głosowanie nad zmianą porządku obrad – dodanie punktu 5a: 
Za – 16, przeciw – 2, wstrzymało się – 2. 

W głosowaniu nie wzięła udziału 1 osoba. 
W wyniku głosowania punkt 5a został dodany do porządku obrad. 

 
Następnie głos zabrał radny Jakub Skurzyński, który wycofał swój wniosek o rozszerzenie 
porządku obrad. 
 
 
5a. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków 

Przewodniczącego Rady Osiedla. 
 
Wobec złożonej przez radnego Andrzeja Janowskiego rezygnacji z funkcji Przewodniczącego 
Rady, prowadzący obrady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia 
rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków Przewodniczącego Rady Osiedla. 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 15, przeciw – 2, wstrzymało się – 3. 

W głosowaniu nie wzięła udziału 1 osoba. 
 

W wyniku głosowania uchwała nr XLI/234/III/2022 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 4). 
 
 
6. Wybór zastępców Przewodniczącego i pozostałych członków Zarządu. 

 
Prowadzący obrady oddał głos Przewodniczącemu Zarządu, Andrzejowi Janowskiemu, 
który na swoich zastępców zaproponował radnych Romana Modrzyńskiego i Wojciecha 
Kosiedowskiego, a na pozostałych członków radnych: Franciszka Sterczewskiego, 
Beatę Szeszułę, Amadeusza Smirnowa i Szymona Pawelczyka.  
Zgodę na kandydowanie wyrazili wszyscy radni oprócz radnego Romana Modrzyńskiego, 
który nie zgodził się na funkcję zastępcy Przewodniczącego Zarządu, zaproponował jednak 
kandydowanie na członka Zarządu.  
Wobec powyższego, Przewodniczący Zarządu zaproponował funkcję zastępcy radnej Beacie 
Szeszule, która wyraziła swoją zgodę.  
 

Głosowanie nad wyborem Beaty Szeszuły na zastępcę Przewodniczącego Zarządu: 
Za – 12, przeciw – 7, wstrzymało się – 2. 

 
Głosowanie nad wyborem Wojciecha Kosiedowskiego na zastępcę Przewodniczącego 

Zarządu: 
Za – 14, przeciw – 5, wstrzymało się – 2. 

 

Głosowanie nad wyborem Romana Modrzyńskiego na członka Zarządu: 
Za – 19, przeciw – 0, wstrzymało się – 2. 

 
Głosowanie nad wyborem Szymona Pawelczyka na członka Zarządu: 

Za – 18, przeciw – 0, wstrzymało się – 3. 
 
 



Głosowanie nad wyborem Amadeusza Smirnowa na członka Zarządu: 
Za – 12, przeciw – 6, wstrzymało się – 3. 

 
Głosowanie nad wyborem Franciszka Sterczewskiego na członka Zarządu: 

Za – 11, przeciw – 6, wstrzymało się – 4. 
 

Zastępcami Przewodniczącego Zarządu zostali wybrani: 
 Beata Szeszuła 
 Wojciech Kosiedowski. 

 

Członkami Zarządu wybrani zostali:  
 Roman Modrzyński 
 Szymon Pawelczyk 
 Amadeusz Smirnow 
 Franciszek Sterczewski. 

 
Uchwała nr XLI/235/III/2022 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Prowadzący obrady udzielił głosu radnej Agnieszce Michalak-Pietkiewicz, 
która pogratulowała wszystkim wybranym i wyraziła nadzieję na lepszą jakość zarządzania 
oraz poprawę komunikacji i współpracy. 
 
 

7. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Osiedla do wydawania opinii 
oraz zgłaszania propozycji i uwag do projektu dokumentacji technicznej. 

 
Prowadzący obrady przypomniał, że podobna uchwała została podjęta na początku kadencji, 
jednak ta przestała obowiązywać w chwili wyboru nowego Zarządu. 
Wiceprzewodniczący wyjaśnił, że uchwała umożliwi Zarządowi wydanie opinii np. jeśli nie 
będzie możliwe zwołanie sesji Rady.  
 
Przewodniczący Zarządu zapewnił pozostałych, że upoważnienie nie będzie nadużywane, 
o każdym jego wykorzystaniu radni będą na bieżąco informowani, a Przewodniczący postara 
się też zasięgnąć opinii całej Rady przed podjęciem uchwały przez Zarząd.  
 
Godz. 19:48 - sesję opuściła radna Klaudia Stecka. Od tej pory w obradach brało udział 
20 osób. 
 
Radni nie wnieśli uwag, w związku z czym wiceprzewodniczący zarządził głosowanie. 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 16, przeciw – 2, wstrzymało się – 2. 

 
W wyniku głosowania uchwała nr XLI/236/III/2022 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 6). 
 
 
 
 



7a. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla Stowarzyszenia „Pro-Demokraci”  
w zakresie realizacji zadania „Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców”. 

 
Prowadzący obrady oddał głos radnej Joannie Ellmann, która przedstawiła projekt „Aktywny 
fyrtel łazarski”, który byłby już trzecią edycją zajęć sportowych prowadzonych przez  
Stowarzyszenie „Pro-Demokraci” na terenie Parku Kasprowicza. W ramach projektu 
zorganizowane zostaną treningi funkcjonalne oraz zajęcia jogi, które odbywać się będą dwa 
razy w tygodniu w okresie letnim. 
 
Wiceprzewodniczący Marcin Pakuła poinformował, że uczestniczył w poprzednich edycjach 
projektu i może potwierdzić, że cieszył się on sporą frekwencją wśród mieszkańców, a same 
treningi dostosowane są do wieku i predyspozycji uczestników.  
 
Radna Joanna Ellmann dodała, że osoby prowadzące zajęcia są wykwalifikowanymi 
instruktorami, a co więcej pochodzą z Łazarza, a więc udzielając im rekomendacji Rada 
wsparłaby de facto swoich mieszkańców.  
 
Pozostali radni nie zgłosili uwag, przystąpiono do głosowania. 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 18, przeciw – 0, wstrzymało się – 2. 

 
W wyniku głosowania uchwała nr XLI/237/III/2022 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 7). 
 

 
8. Wolne głosy i wnioski. 
 
Radna Sylwia Badzińska zapytała, czy możliwe jest wybranie nowego Przewodniczącego 
Rady podczas trwającej sesji. 
 
Pracownik WJPM, Ewa Policha wyjaśniła, że po rozpoczęciu punktu „Wolne głosy 
i wnioski” rozszerzenie porządku obrad nie jest już możliwe. 
 
 
9. Zamknięcie sesji. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Osiedla, Marcin Pakuła, podziękował wszystkim za przybycie 
i zamknął obrady sesji. Sesję zakończono o godz. 20:00. 
 
  Protokół sporządziła:                                                                        Przewodniczący obradom: 
 
 (-) Joanna Smoczyńska                                                      (-) Andrzej Janowski 
          
                (-) Marcin Pakuła 



 
Przewodniczący                      Poznań, 30 maja 2022 r. 
Rady Osiedla Św. Łazarz 
 
 

Na podstawie § 27 ust. 1 pkt 2 uchwały nr LXXVI/1124/V/2010 Rady Miasta Poznania  
z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Św. Łazarz 

zwołuję 
 

XLI sesję Rady Osiedla Św. Łazarz, 

która odbędzie się 6 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 18:30 

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość: 

 

  https://poznan-pl.zoom.us/j/95217776965 
 
 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Komunikaty. 

4. Oświadczenia. 

5. Wybór Przewodniczącego Zarządu. 

6. Wybór zastępców Przewodniczącego i pozostałych członków Zarządu. 

7. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Osiedla do wydawania opinii oraz 

zgłaszania propozycji i uwag do projektu dokumentacji technicznej. 

8. Wolne głosy i wnioski. 

9. Zamknięcie sesji. 

 
 
 

Przewodniczący 
Rady Osiedla Św. Łazarz 

 
                                                                                                        (-) Andrzej Janowski 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych podczas zdalnej sesji Rady Osiedli 

 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej 
RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą 

przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań. 
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD), z którym można się kontaktować poprzez 

e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań. 
3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit, c, e RODO w 

jednym lub w kilku z poniżej określonych celów:  
a) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie 

przewidzianym przepisami prawa (art. 18 i 20 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
dostępie do informacji publicznej oraz uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 31 
sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli – jednostek pomocniczych 
Miasta Poznania, numery LXXVI/1113-1154/V/2010) - zapewnienie jawności i 
dostępności do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej, w tym  
sporządzenie protokołów z przebiegu sesji, 

b) wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i art. 15zzx ust. 1 ustawy z 2 
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) – zapewnienie transmisji audiowizualnej lub 
teleinformatycznej z posiedzeń organów. 

4. Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych może obejmować: imię,  
nazwisko, e-mail, wizerunek, barwa głosu oraz inne kategorie danych, które uczestnik w 
trakcie obrad sesji Rad Osiedli może przekazać Administratorowi. 

5. Obrady sesji Rad Osiedli są transmitowane on-line w serwisie internetowym YouTube. 
6. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów 

archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów 
dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.  

7. Posiada Pani / Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach i w granicach określonych w rozdziale III 
RODO. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych przez mieszkańców jest dobrowolne. Zakres udostępnianych 
Administratorowi danych wynika m.in. z konfiguracji systemu wykorzystywanego do 
obsługi sesji Rad Osiedli (sterowanie mikrofonem i kamerą), jaką zastosuje osoba, której 
dane dotyczą tj. uczestnik zdalnej sesji. Natomiast przez radnych osiedlowych podanie 
danych jest obowiązkowe i niezbędne do wzięcia udziału w sesji zdalnej Rady Osiedla.  

10. Przebieg obrad sesji Rad Osiedli jest rejestrowany na nośniku informacji przy użyciu 
systemu wykorzystywanego do obsługi sesji Rady Osiedli. 

11. W związku ze zdalnym trybem obradowania Rady Osiedla, do którego 
wykorzystywany jest program ZOOM dostarczony przez Zoom Video Communications, 
Inc oraz transmisją obrad na serwisie YouTube, którego właścicielem jest Google LLC, 
Pani/Pana dane osobowe przekazywane są do państwa trzeciego będącego poza obszarem 



Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c) RODO 
(standardowe klauzule umowne). 

12. W związku z tym, iż Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził nieważność 
decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej (UE) 2016/1250 w sprawie adekwatności 
ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA, Administrator danych 
osobowych wdrożył dodatkowe zabezpieczenia celem ich ochrony. Szczegółów w tym 
zakresie udziela IOD. Więcej informacji nt. przetwarzania danych osobowych przez Zoom 
Video Communications, Inc oraz Google LLC znajduje się w Politykach Prywatności ww. 
podmiotów: Polityka Prywatności Zoom (https://www.poznan.pl/mim/osiedla/informacje-
o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,0/informacje-o-
przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-
osiedli,doc,1117/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-
rady-osiedli,101030.html), Polityka prywatności Google LLC 
(https://policies.google.com/privacy). 

13. Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób opierający się 
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

14. Odbiorcami Pani / Pana danych będą podmioty upoważnione do odbioru danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym 
podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora. 

 
 
 
. 



 
LISTA OBECNOŚCI NA SESJI NR XL 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z 6 czerwca 2022 r.  

 

 
L.P IMIĘ NAZWISKO  

1. BADZIŃSKA Sylwia obecna 

2. ELLMANN Joanna obecna 

3. HOFFMANN Agnieszka obecna 

4. JANOWSKI Andrzej Piotr obecny 

5. KOSIEDOWSKI Wojciech Bartosz obecny 

6. KOSZAL Dorota obecna 

7. KOWALCZYK Paweł obecny 

8. KRUPA Dawid obecny 

9. ŁUKARSKA Janina Urszula obecna 

10. MARCINIAK Damian obecny 

11. MICHALAK-PIETKIEWICZ Agnieszka 
Małgorzata 

obecna 

12. MODRZYŃSKI Roman obecny 

13. NARADOWSKI Tomasz Michał obecny 

14. NOWAK Maciej Kazimierz obecny 

15. PAKUŁA Marcin Marek obecny 

16. PAWELCZYK Szymon Bartosz obecny 

17. SKURZYŃSKI Jakub Marcin obecny 

18. SMIRNOW Amadeusz Piotr obecny 

19. STECKA Klaudia Iwona obecna 

20. STERCZEWSKI Franciszek Wojciech obecny 

21. SZESZUŁA Beata Natalia obecna 

 



 


