
Sprawozdanie z Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego        30 marca, 2014 
 

                             KPA Wydział Long Island 
 

         Polish National Club in Hempstead  < niedziela 3 – 5:30 PM >                                        1-2 
 

1) Prezes KPA-LI, Kazimierz Nietupski za zgodą zebranych opóźnia rozpoczęcie zebrania.  

       O 3:15 PM, Kazimierz wita zebranych i prosi o uwagi do  Agendy,(patrz załącznik) -   

       uwag nie ma więc składa wniosek, żeby program zebrania zatwierdzić,  

       popiera go Czesław Tobiasz, propozycji zmian nie ma, wszyscy głosują za.  

2) Na prowadzącego zebranie zostaje zatwierdzony: Jacek Borkowski - na jego asystenta 

       i odpowiedzialnego za sporządzenie sprawozdania: Zbyszek Koralewski. 

3) Przybywa ksiądz Janusz Lipski, kapelan wydziału i inicjuje modlitwę za owocne zebranie.  

4) Prowadzący, Jacek Borkowski prosi Teodora Lachowskiego, który razem z Malgorzatą    

Leniartek, skarbnikiem wydziału, notowali osoby wchodzące na salę, o złożenie raportu: 

            aktualnych członków wydziału (którzy opłacili składki) jest....45 

            wchodzącym na salę kart do głosowania wydano............... .....28 

            gości jest....2  (w tym ksiądz na urlopie z Polski)  

      Wymagane kworum stanowi 1/3 członków uprawnionych do głosowania, czyli 15 osób 

      - na sali obecnych jest 26 (2 z podwójnym mandatem), frekwencja jest rekordowa:  61% .  

5) Z. Koralewski czyta przygotowane przez niego sprawozdanie, z poprzedniego Zebrania 

Generalnego, które odbyło się 28 grudna 2013 r. Wniosek o zatwierdzenie sprawozdania 

składa  Kazimierz Nietupski, popiera go Czesław Tobiasz, pytań nie ma, wszyscy głosują za.  

6) Jacek Borkowski prosi członków zarządu o składanie raportów z dwuletniej  działalności: 
 

a. Ryszard Brzozowski, Prezes Honorowy i Delegat Wydziału, mówi, że większość obecnych 

zna jego działalność,  nie chce zajmować czasu i oddaje głos innym. Warto wspomnieć, że  

Ryszard uczestniczy w zebraniach, chętnie udziela porad, pomaga przy pisaniu dokumentów,  

wspiera  wydział finansowo i reprezentuje go na zjazdach i różnego rodzaju imprezach ( ZK). 

b. Zygmunt Staszewski, Delegat na konkretnych przykładach krytykuje brak zaangazowania  

KPA w sprawy ważne dla Polonii oraz brak wsparcia dla działalności organizacji i osób   

      inywidualnych. Edmund Keczmer prostestuje, uważa że nie należy winić organizacji KPA,  

      tylko osoby z ZG, które nie wypełniają swoich obowiązków. Zebrani przyznają mu rację. 

c. Dr. Łucja Świątkowska-Cannon WP d/s Amerykańskich  jest  nieobecna,  jej sprawozdanie 

czyta Z. Koralewski.  Łucja informowała członków o wyborach i kandydatach lokalnych 

i prezydenckich w 2012 r., przygotowała pytania do kandydatów interesujące Polonię. Była 

zaangażowana w sprawy eliminacji wiz dla Polaków, pisała listy, artykuły. Protestowała 

przeciwko: BBC w zw. z serialem niemieckiej TV i konferencji nt. zmian klimatycznych  

w Dniu Niepodległości. Kontaktowała się z  Dr B. Anderson  z biura w Washingtonie.  

d. Grzegorz Worwa, WP d/s Polskich czyta swoje sprawozdanie. Zorganizował: 3 panele pt. 

„Dokąd zmierzasz Polonio.”, spotkanie z posłem A. Kwiatkowskim (wraz  z T. Lachowskim) 

i z radcą handlowym RP, projekcję filmu „Parada Zwyciezców”, udział KPA-LI w paradzie 

Pułaskiego. Nawiązał kontakt z harcmistrzami zainteresowanymi utworzeniem drużyn na LI. 

e. Margaret Gradzki, WP d/s Młodzieży  mówi o jej bliskiej współpracy ze Szkołami  

Sobotnimi i zaangażowaniu w Komisji Edukacji KPA przy egzaminach z jezyka polskiego. 

f. Małgorzata Leniartek, Skarbnik przejęła finanse od Małgorzaty Gradzki we wrześniu 2012 r. 

Wpłacała na konto składki, donacje i wypisywała czeki za zgodą zarządu, przygotowywała 

sprawozdania finansowe na każde zebranie, wysłała 100 kartek świątecznych nie tylko do 

członków  z dołączoną prośbą o donację, wysyłała listy przypominające  o składkach.   

g. Zbyszek Koralewski, Sekretarz Korespondencyjny czyta swoje sprawozdanie.  

h. Kazimierz Nietupski, Prezes czyta swoje sprawozdanie: wymienia  ważniejsze wydarzenia  

i osiągnięcia wydziału w pierwszych dwu-latach istnienia. Wyróżnia kilka osób, które  

poświęciły dużo czasu i własne pieniędze dla dobra organizacji.  Kończy na wnioskach. 
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UWAGA: agenda zebrania dołączona jest do tego sprawozdania. 

                  raport z wyborów i indywidualne sprawozdania są w osobnym załączniku. 
 

7) Ryszard Brzozowski, przewodniczacy Komisji Rewizyjnej, ma następujące sugestie:  

a. wydział powinien otworzyć osobne konto w banku dla sekcji P 

b. wypełnić formę  o „tax exempt” dla  sekcji S,  

c. powinniśmy wysłać zeznania podatkowe osobne dla sekcji S i P, 

d. być bardziej aktywnym przy zdobywaniu środków finansowych.   

Ryszard oświadcza, że sprawdził rozliczenia finansowe i nie ma zastrzeżeń  

do sposobu ich prowadzenia - składa wniosek o udzielenie absolutorium  

dla ustępującego zarządu. Wniosek popiera Zygmunt Staszewski, wszyscy głosują za.  
  

8) Jacek Borkowski prosi o składanie Sprawozdań przez Zespoły i Komisje 
 

a. Teodor Lachowski, Przewodniczacy Zespołu d/s Emerytur czyta swój raport 

jego zespół najpierw zainteresował ZG problemem wysokich podatków, a następnie  

próbował zmobilizować KPA i Polonię, aby uzyskać korzystną umowę emerytalną  

między USA i Polską , kończy przedstawieniem wniosków na przyszłość. 

b.  Elżbieta Popławska, Przewodnicząca Zespołu d/s Kultury, Oświaty i Wychowania  

       mówi, że trzy miesiące to za mało żeby coś zrobić, na początek zainteresowała  

       kongresem grupę młodych ludzi.    

c. Zespół d/s Spotkań Panelowych, Przewodniczący Grzegoez Worwa mówi o dwóch 

zebraniach Zespołu,  które pomogły mu w zorganizowaniu 3 panelu. 

d. Komisja Statutowa, Przewodniczący Zbyszek Koralewski mówi, że były uwagi do 

„By-laws”, ale nie zostały zgłoszone oficjalnie na piśmie.    

e. Komisja Nominacyjna, Przewodniczący Teodor Lachowski mówi o przygotowaniu  

       i wysłaniu do wszystkich członków informacji o wyborach oraz o szczegółach doty-

czących nominacji kandydatów, opracowaniu listy wyborczej  oraz  kart do głosowania. 

9) Pytania i sugetie z Sali. Pytań nie ma, ale są dwa wnioski: jeden składa Czesław Tobiasz,  

      żeby wybory przełożyć, bo za mało kandydatów, wniosek ten nie ma poparcia i nie jest  

      głosowany. Drugi składa Edmund Keczmer, proponuje utworzyć zespół ekspertów, którzy   

      opracowaliby wzorcowy statut dla polonijnych organizacji, wniosek popiera Zygmunt  

      Staszewski,  za jest 21głosów, przeciw jest 3, wstrzymały się 2 osoby. 

Wniosek zostaje przyjęty jako rezolucja – za realizację będzie odpowiedzialny  zarząd.   
 

 10-cio minutowa PRZERWA na bagels, ciasto, kawę i wino 
 

10) Wybór Komisji Wyborczej. Proponowane osoby: Wanda Zduńczyk, Andrzej Gawęcki, 

Anna Konieczny – wniosek za wybraniem tych osób stawia Małgorzata Gradzki,  

popiera ją Halina Koralewski, wszyscy głosują za.    

11) Kandydaci na poszczególne funkcje  mówią o sobie i o swoich programach . 

12)  Tajne głosowanie 

13)  W czasie liczenia głosów Zygmunt Staszewski przedstawia obecną sytuację na Ukrainie. 

         Mówi też dlaczego jeszcze nie przeniesiono 30 tys. żołnierzy amerykańskich  z baz  

         w Niemczech na wschodnią granicę Polski. Z. Koralewski wymienia kilka osób, którym  

         nalęży się specjalne uznanie za wzorowe wykonanie podjetych przez nich zadań.  

    Uwaga: na przyszłość warto pamiętać, że liczenie głosów zabiera sporo czasu. 

14)  Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Wyborczą (patrz załącznik) 

15) Małgorzta Gradzki rezygnuje z pozycji WP d/s Młodzieży, na którą została ponownie 

wybrana,  protestuje w ten sposób, że na delegatów wybrano osoby bez funkcji w zarządzie.   

16)  Przysięgę,nowo wybrani powtarzają za prowadzącym zebranie; Jackiem Borkowskim.  

17)  Na zakończenie,  śpiewamy „Rotę”. Elżbieta Popławska robi zdjęcie zbiorowe.  

Sprawozdanie sporządził Zbyszek Koralewski 15 maja, 2014 



AGENDA Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczegp 
 

KPA – Wydział Long Island 

30 marca, 2014  
 

( przygotował  Z. Koralewski ) 

 

1) Powitanie zgromadzonych  3:00pm  ~ 1min  - KN  
 

2) Inwokacja – ks. Janusz Lipski, Kapelan wydziału LI  ~2 min 
 

3) Przedstawienie i zatwierdzenie programu  Zebrania  ~ 3 min. – KN 
 

4) Zatwierdzenie: prowadzącego, jego asystenta i protokólanta  ~ 2 min. – KN 
 

5) Raport „door keepers“ ~ 5 min 
 

6) Czytanie i głosowanie nad zatwierdzeniem raportu z ostatniego zebr. ~12 min  ZK  
 

7)  Sprawozdania członków zarządu (w punktach ich działalność dla KPA-LI   
       w ciągu  ostatniej kadencij, na piśmie, 1 strona = ~ 5 min)   
   

a) Delegat KPA-LI (Dyrektor Krajowy) i Prezes Honorowy R. Brzozowski, 
b) Delegat KPA-LI (Dyrektor Krajowy) -  Zygmunt Staszewski  
c) WP d/s Amerykańskich  –  Łucja. Świątkowska, 
d) WP d/s Polskich -  Grzegorz  Worwa, 
e) WP d/s Młodzieży –  Margaret Gradzki 
f) Sekretarz  Korespondencyjny – Zbigniew Koralewski 
g) Skarbnik  – Małgorzata Leniartek 
h) Prezes  - Kazimierz. Nietupski, 
 

 

8) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - Ryszard Brzozowski,  (+ głosowanie) ~5 min 
 

9)  Sprawozdania Zespołów i Komisji (przedstawienie od kiedy i skład osobowy 
 oraz podsumowanie wyników pracy; na piśmie max. 5 min. - czyli  1 strona) 
 

a) Zespół d/s emerytur  - Teodor Lachowski 
b) Zespół d/s Kultury, Oświaty i Wychowania – Elżbieta Popławska. 
c) Zespół d/s Spotkań Panelowych – Grzegorz Worwa,  
d) Komisja Statutowo- Prawna – Zbyszek Koralewski, 
e) Komisja Nominacyjna – Teodor Lachowski. 
 

10)  Pytania dotyczace sprawozdań i sugestie rezolucji 
 

PRZERWA  
 

11)  Wybór Komisji Wyborczej  (do liczenia głosów) ~5 min. 
 

12)   Kandydaci przedstawiają się i przedstawiają swoje programy działania 
  ( max. 5 min. dla każdego). 
 

13)  Głosowanie (tajne) 
 

14)  W czasie liczenia głosów...  przedstawienie wydzarzeń na Ukrainie 
 i informacji nt. nadchodzącego Zjazdu KPA w Buffalo (70 rocznica), etc. 
  

15)  Ogłoszenie wyników. 
  

16)  Przysięga . 
 

17)   Na zakończenie pieśń.  
 

Uwaga: czas trwania zebrania nie powinien być dłuższy niż 2.5 godziny 


