
Plany członków Zarządu KPA-LI na rok 2020 
 

Prezes – Richard Brzozowski 
(jeśli jego nominacja zostanie zaakceptowana przez członków 11 stycznia, 2020) 

 

Oprócz obowiązków określonych w Statucie: 
 

1) Promowanie nowych kandydatów do Zarządu Głównego KPA.  
  

2) Wznowienie regionalnych zebrań wydziałów KPA w Albany. 
 

3) Odnowienie kontaktów z polskimi biznesami i organizacjami. 
 

4) Oficjalne proklamowanie ”Polish Heritage Month” w Nassau i Suffolk County. 
 

<><><><><><<><><><><><><><><><><> 
 

Sekretarz d/s Członkowskich – Tomasz Raczkowski 
(jeśli utworzenie tej nowej pozycji zostanie zaakceptowane przez członków 

na zebraniu 11 stycznia, 2020 i Tomek zostanie wybrany na tę pozycję) 
 

1) Zwiększenie liczby członków, przez wykorzystanie  systemu CRM  
             ( Customer Relationship Management ) służącego do lepszej komunikacji  
              wewnątrz  jak i na zewnątrz organizacji poprzez następujące funkcje: 
 

• Konta – baza podstawowych danych o naszych członkach;  

• Potencjalni członkowie – lista osób, organizacji, które powinny należeć do KPA-LI ;  

• Działania – info przeznaczona dla członków: o zebraniach,  działalności zarządu, etc.;  

• Marketing  – działania marketingowe/wizerunkowe/informacyjne, będą polegały na: 
Nawiązaniu ścisłej współpracy z innymi wydziałami KPA w celu koordynacji  działań i wymiany 
informacji. Przedstawianiu korzyści z bycia członkiem.  Informowanie Polonii o działalności KPA. 
 

2) Inicjatywy promowania Polonii przez: 
 

• Wspieranie działań instytucji polonijnych i polskich –   
przekazywanie informacji o wydarzeniach, pomoc w nawiązywaniu kontaktów. 
 

• Wspieranie rozwoju indywidualnych osób – poprzez rekomendacje, możliwość 
wolontariatu, konkursy, współpracę z instytucjami rządowymi w Polsce i w USA.  
Wykorzystanie kontaktów i prestiżu KPA dla wspierania działań ambitnych osób. 

• Informowanie o naszych działaniach instytucji rządowych i mediów w Polsce i w USA. 
 

3) Współ-moderowanie i administracja strony KPA-LI na Facebooku.  

 
<><><><><><><><><><><>><><<><><><><><><<><> 

 

WP d/s Publikacji i Informacji (PR) - Halina Koralewski 
(jeśli propozycja utworzenia tego stanowiska zostanie zaakceptowana przez członków  

na zebraniu 11 stycznia, 2020 i Halina zostanie wybrana na tę pozycję) 
 

1) Udzielanie wywiadów i opracowywanie artykułów dla mediów. 
 

2) Przygotowywanie i wysyłanie ogłoszeń do żurnali, prasy, kościołów, etc. 
 

3) Wysyłanie  życzeń świątecznych wraz z informacją o planach Zarządu  

na nadchodzący rok oraz przypomnieniem dla członków o składkach.   



Wiceprezes d/s Kultury i Edukacji  – Marta Wesołowski 
(ta zmiana nazwy stanowiska musi być zaakceptowana przez członków) 

 

1) Współpraca z organizacjami: 
      Konsulatem RP w Nowym Jorku, Centralą Polskich Szkół Dokształcających  
      w Ameryce, Fundacją Dobra Polska Szkoła, Fundacją Oświata Polska za Granicą 

oraz ze Zrzeszeniem Wspólnota Polska w celu pozyskiwania informacji i materiałów 
      o ciekawych kursach, szkoleniach i programach dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  
 

2)  Organizacja uroczystości okolicznościowych, 
      mających na celu integrację Polonii oraz budowanie pozytywnego wizerunku Polski: 
 

▪ Dzień Dziedzictwa Polskiego w ramach działalności Polonia of Long Island, Inc.  
▪  Dzień Dwujęzyczności na Long Island  
▪  Uroczystość z okazji ustanowienia przez Sejm roku 2020 Rokiem Św. Jana Pawła II  
▪  Dzień Niepodległości  
▪ Spotkanie opłatkowe  
▪  Imprezy czytelnicze w ramach kampanii „Cała Polonia czyta  dzieciom” 
▪  Zaangażowanie w akcje Fundacji Pomóż Innym:   „Polonia dla Niepełnosprawnych”,  

                                                                                            „Zostań Świętym Mikołajem”. 
 

3) Moderowanie i administracja strony KPA-LI na Facebooku. 
 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><> 
 

Wiceprezes d/s Amerykańskich – Zbyszek Koralewski  
 

1) Utrzymywanie ścisłych kontaktów i współpraca z KPA: wydziałami, ZG,  
biurem w Waszyngtonie i innymi organizacjami polonijnymi i nie polonijnymi, 
np. w sprawie ustaw dotyczących: 
a. eliminacji WEP powodującym zmniejszenie emerytur, 
b. podwójnego opodatkowania emerytur, 
c. roszczeń w stosunku do Polski za mienie bez-spadkowe. 
 

2) Utrzymywanie ścisłych kontaktów z kongresmenami na Long Island 
i senatorami stanu Nowy Jork i informowanie ich o sprawach ważnych dla Polonii. 
 

3) Kontynuowanie cotygodniowych spotkań via Skype, z grupą 20 działaczy 
z różnych części Ameryki, poświęconych omawianiu bieżących wydarzeń, 
wymianie doświadczeń i informacji oraz współpracy nad realizacją projektów: 
 

a. 100k;  zbudowanie wielotysięcznej polonijnej sieci, która ułatwiłaby przekaz    
           informacji, motywowanie do wspólnego działania, zbieranie funduszy 

b. Wybory;  zwiększenie udziału Polonii w głosowaniu amerykańskim i polskim, 
                     info nt. kandydatów i dla kandydatów 
c. Edukacja;  dokumentowanie oszczerstw dot. Polski, interwencja i korekta  
                      błędnych Informacji dot. Polski, edukacja Polonii i Amerykanów  
                      nt. polskie, analiza programów szkolnych polskich i amerykańskich 

 

4) Prezentacja wystaw:  Auschwitz i  They Risked Their Lives. 

  

5) Prowadzenie strony internetowej naszego wydziału: www.paclongisland.org  
 

 

http://www.paclongisland.org/

