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Wstępny plan działania 
 nowego zarządu  

PSSK 

27.06.2017
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Sąd Koleżeński 
 

1. Janusz Górecki 
2. Henryk Sarna

3. Tomasz Świstacz
4. Przemek Basara
5. Paweł Olech 503

 
Komisja Rewizyjna

 
1. Andrzej Walczak
2. Antoni Krawczyk

3. Dariusz Woździach
Zarząd

 
prezes Tomasz Sadowski  

w-ce Tomasz Krysztofiak  602 264 357
Skarbnik Anna Chrust   501 788545

Sekretarz Karolina Kołecka  501 073 029
Członek zwyczajny Rdosław Matyjas  663 929 873   
członek zwyczajny Wiesław Skorupa  510 004 783

członek zwyczajny Artur Bugajski 508 270 95
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Zadania   krótko terminowe . 

1. Wpis  do  KRS  ( wypełnić druki oraz oddać je do biura rachunkowego )

2. Na  podstawie statutu   ustalić  miejsce   archiwum i  sekretariatu. ( Budki 
Szczęśliwickie  - Umowa przedłużona aneksem )

3. Postawienie nowego baneru z logiem PSSK w hurtowni w  celu promocji  
stowarzyszenia.

4.  Wizyta  w  banku  złożenie  wzorów  podpisów . 
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1.Wizytówki  dla  członków zarządu  ( wraz  z  komisjami : rewizyjną  i 
koleżeńską )


2.Stworzenie  regulaminu zarządu  ( przyjęcie  uchwałą spotkania walnego )


3.Ustalenie  terminu spotkań internetowych zarządu ( propozycja skype 
środa godzina 20 )


4.Ustalenie  terminu  spotkania  zarządu 

Zadania   krótko terminowe . 
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1. Temat wpłaconych składek - ustalenie listy aktualnych członków. 

2.  Informacje o wysokości wpłat składek członkowskich

3.  Rozmowa z  osobami, które chcą zrezygnować z udziału w celu 
przekonania ich do pozostania w stowarzyszeniu 

Zadania krótkoterminowe . 
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1. Reaktywacja gazety PEWNY Klucz ( propozycje )
2. Strona internetowa :
  - Administrator, który zapewni pełną obsługę informatyczną, 
  - wersja angielska / osobna wersja na ELF
  - Strona  z opisem  i  informacjami  krok po kroku  o wpisie  do  WPA      
(obowiązek  koszt 17  pln),
  - Pozycjonowanie strony, 
  - Propozycja : aby każdy z członków posiadał własną stronę internetową 
  - Facebook grupa 

  

Zadania krótkoterminowe . 
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1. Adresy  e- mail  w  dominie  PSSK  z przekierowaniem na  e-maila właściwego  
dla członków  zarządu. Przykład :  jan.kowalski@pssk.eu .

2. Utworzenie serwera z plikami do pobrania. 

mailto:jan.kowalski@pssk.eu
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Negocjacje z  firmami ubezpieczeniowymi  w  celu  ubezpieczenia członków 
( płacących  składki ) od  „błędu w  sztuce „ . Cena  powinna  być  wliczona  w  
cenę składki.
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1 Negocjacja  cen  w punktach  handlowych  i powierzchniach 
wielkogabarytowych 

2 Stowarzyszenie  musi  mieć  argumenty i narzędzia  do negocjacji oraz 
wypracowania warunków bardzo  dobrych cen wynajmu 
 
3 Renegocjacje  warunków najmu  !!!! (mediator  prawnik )

4 Ludzie którzy opłacający składki  będą  mogli  z  tego  korzystać 
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Działania  długofalowe   
1. Szkolenia 
2. Propozycja na stronie  internetowej  ankiety z szkoleniami . 
- Zarządzanie klientami
- ABC kluczy 
- ABC Podstawa elektroniki i lutowania
- Awaryjne  otwieranie 
- PROPOZYCJE  :) 
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1. Stworzenie punktów szkoleniowych   - Gdynia, Warszawa, Katowice 

  Cel  szkolenia  płacących  członków  stowarzyszenia w  celu podwyższenia        
kwalifikacji  . 

2.  Pozyskanie maszyn do celów szkoleniowych od  sponsorów  .
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Cele  główne  dla  stowarzyszenia  

1. Projekt z NCBIR

2. Organizacja  targów ELF  
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NCBIR   „burza  mózgów " w  celu wypracowania projektu  który można 
przekazać  do  realizacji . 

Plusy   maszyny  i  technologia  dla PSSK  czas  trwania  trzy lata  

Minusy   wpłata  własna   (  projekt  3000 tyś  około 400  tyś pln )

Pozyskać  można  z  organizacji   ELF 
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Działanie  długo  falowe.
  

Organizacja   ELF-a

1 Reklama  i  pokazanie  stowarzyszenia w mediach . 
2 Można  uczynić to płatnie  lub  przez  pracę własną 
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Akcja  budzik  

1. Rozmowa z  fundacją  AKOGO . 
2. Weryfikacja  punktów  odbioru  kluczy 
3. Wykonanie jednolitych  skrzynek na klucze  z  logiem  PSSK 
4. Rozmowy z kancelarią prezydenta  o patronat przekazania  pieniędzy ( p .Anna 

Gruszczyńska )
5. Rozmowa z Ministerstwem Edukacji  w  celu umieszczenia  „puszek „ w    

szkołach co daje nam „obycie dzieci z logiem PSSK „
6. Osoba bardzo ważna - Jan Łaczmański
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Przekazanie kluczy  do szkół plastycznych  w  celu  wykonania „ dzieł sztuki „

Sprzedaż  ich na aukcjach . 

Cały  ten temat  będzie  ogromną  promocją  stowarzyszenia . 
Muszą być  ulotki  banery  loga  !!!
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Cały temat zostanie  przedstawiony  na  ELF  w  Portugalii 

Baza  do  zrobienia  ELF   w  Polsce  2019 

( tego  tematu nie  opracowałem )
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Kontakty  z  Strażą  graniczną , policją  , kościołem

Zostały przeprowadzone rozmowy . Jeśli jako  stowarzyszenie  wyślemy  
propozycję do komendy  głównej  policji  z  informacją  jakich  mamy  fachowców  
co możemy im  zaoferować  . Rozpatrzą  ten temat . 

Straż graniczna jest bardzo zainteresowana . 

Kościół tu mam mała wiedzę 
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TARGI   I PROMOCJE  W ŚWIECIE 

Pozyskanie  nowych  członków którzy maja kontakty miedzynarodowe . 

Ponowne  kontakty  z  prezesami  ELF  oraz  ALOA . 
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Ludzie  i pomoc .  
Pracy jest  dużo . Przyniesie  ona  dla  PSSK  ogrom  plusów  ( kontakty  np  z  
ITB  ….) 
Dlaczego nasz  papier  firmowy  nie ma  znaczków  wszystkich  ważnych  
instytucji   nie mamy  z nimi kontaktu . 

To są  moje  przemyślenia które  przelałem dla Was  i proszę o  wypowiedzi . 

Temat  dla mnie  ważny budując grupę trzeba lat. Potrzebuję WAS do pomocy  w  
celu osiągnięcia  celu . 
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Do pomocy  jako  koordynator mgr Kasia Kozak .

Koszt  wykonania  strony internetowej  2500  pln  w pierwszym miesiącu  ( ustalimy 
zakres pracy )

Ludzie  pieniądze 
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Dziękuje  Tomasz  Sadowski


