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Protokół 
z VIII posiedzenia Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków 

XII kadencji 
12. 4. 2018 - Czeski Cieszyn – siedziba Kongresu Polaków w RC 

 

 

Obecni: 22 pełnomocników organizacji, miast i gmin (wg listy obecności) 

 

Rada KP: Małgorzata Rakowska, Mariusz Wałach, Józef Szymeczek, Dariusz Branny, Danuta 

Branna 

Rada Nadzorcza KP: Bogdan Siderek 

Kancelaria KP: Piotr Polok 

Goście: Tomasz Wolff 

 

 

Ósme posiedzenie XII kadencji otworzyła przewodnicząca Rady Przedstawicieli Kongresu 

Polaków Małgorzata Rakowska i przeczytała proponowany program. 

 

Program: 
 

1. Kontrola realizacji uchwał 

2. Siedziba Kongresu Polaków 

3. Informacja o działalności Kongresu Polaków 

4. Głos: zrealizowane zmiany i oczekiwania wydawcy 

5. Sprawozdanie z działalności finansowej oraz wynik gospodarowania Kongresu 

Polaków za rok 2017 

6. Sprawozdanie z działalności finansowej oraz wynik gospodarowania Pol-pressu za rok 

2017 

7. Plan budżetu Kongresu Polaków na rok 2018 

8. Różne 

 

Proponowany program został następnie jednomyślnie zaakceptowany. 

 

Protokolantem wybrano – Piotra Poloka 

Weryfikatorem został wybrany – Stanisław Bielesz 

 

 

Ad 1.) Kontrola realizacji uchwał 
 

Małgorzata Rakowska poinformowała, że uchwały podjęte na ostatnim posiedzeniu zostały 

zrealizowane. 

 

Zgodnie z uchwałami podjętymi na ostatnim posiedzeniu D. Branny przekazał dekrety 

nominacyjne do Komisji Rady Rządu RC dla: 

J. Gałuszki do Komisji Rady Rządu d/s Polityki Dotacyjnej przy Urzędzie Rady Rządu RC. 

J. Szymeczka do Komisji Rady Rządu d/s Współpracy z Organami Administracji 

Samorządowej. 
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T. Ondrucha do Komisji Rady Rządu d/s Współpracy z Organami Administracji 

Samorządowej 

H. Cieślara do Komisji Rady Rządu d/s Polityki Dotacyjnej przy Urzędzie Rady Rządu RC. 

 

Dekret nominacyjny dla R. Bilan do Grupy Roboczej Rady Rządu d/s Radia i Telewizji dla 

Mniejszości Narodowych, będzie przygotowany do odebrania w kancelarii Kongresu 

Polaków. 

 

 

Ad 2.) Siedziba Kongresu Polaków 
 

M. Rakowska podziękowała A. Roszka, M. Steffkowi i P. Polokowi za sprawne 

przeprowadzenie siedziby Kongresu Polaków i Ośrodka Dokumentacyjnego. 

M. Rakowska poinformowała, że do końca czerwca powinna być przeprowadzona również 

redakcja Głosu do pomieszczeń Zarządu Głównego PZKO przy ulicy Strzelniczej. 

 

 

Ad 3.) Informacja o działalności Kongresu Polaków 
 

M. Wałach poinformował, co udało się zrobić od ostatniego posiedzenia Rady 

Przedstawicieli. 

Najważniejszym wydarzeniem w jego ocenie była wspólna wizyta przedstawicieli Kongresu 

Polaków oraz Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Warszawie. Prezes M. Wałach 

zwrócił uwagę na dwa aspekty wizyty: społeczno-polityczny oraz merytoryczny. Ramię w 

ramię z prezes PZKO, Heleną Legowicz, prezentowaliśmy nowe otwarcie na Zaolziu. We 

wszystkich instytucjach (w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Stowarzyszeniu „Wspólnota 

Polska”, Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, kancelarii prezydenta) było to 

przyjmowane z wielkim zadowoleniem. Tematami do rozmów były w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych zwrot majątków polskich, w Stowarzyszeniu Wspólnota Polska stworzenie 

grupy roboczej do spraw wdrażania „Wizji 2035”, w Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie 

rozmawiano o szkoleniu projektowym Fundacji na Zaolziu, które będzie miało miejsce 18 

czerwca 2018. 

 

M. Wałach zaprezentował wznowioną książkę Józefa Ondrusza „Cudowny chleb i inne godki 

śląskie”, która została wydana dzięki wsparciu Funduszu Rozwoju Zaolzia. Publikacja została 

wydana w nakładzie 3000 sztuk, większość zostanie przeznaczona do „wyprawek dla 

pierwszoklasistów“. 

 

M. Wałach poinformował o nowościach w finansowaniu Zjazdu Gwiaździstego. Koszty 

organizacji dochodzą 300 000,- koron. Szkoły organizujące zawody, miały niemały problem 

z uzbieraniem takiej kwoty. Przełom nastąpił w tym roku, kiedy to polska podstawówka w 

Trzyńcu została wsparta finansowo przez Fundusz Rozwoju Zaolzia. Podobny model będzie 

funkcjonował także w kolejnych latach. 

 

J. Szymeczek przedstawił zaawansowanie prac nad powstającym projektem sterowanym 

dotyczącego zorganizowania konferencji naukowej pt. „Europa wobec nowych wyzwań. 

Mniejszości narodowe w Europie środkowo-wschodniej w latach 1918-1939”, która odbędzie 

się w Czeskim Cieszynie w dniach 13.-14. 4. 2018. 
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M. Rakowska przypomniała, że wnioski projektowe do Funduszu Rozwoju Zaolzia na II 

kwartał 2018 roku można składać do Kancelarii Kongresu Polaków do 30 kwietnia. Dnia 

18.4.2018 w klubie Dziupla od godz. 16:00  odbędzie się szkolenie projektowe, którego celem 

będzie konsultacja projektów. 

 

 

Ad 4.) Głos: zrealizowane zmiany i oczekiwania wydawcy 

 

D. Branna poinformowała o spotkaniu grupy roboczej pracującej nad pozytywnymi 

przemianami naszej gazety, czyli Głosu. 

 

W spotkaniu grupy roboczej wzięli udział przede wszystkim dziennikarze, którzy okazali 

zainteresowanie pracą redakcji, a przede wszystkim formą gazety. Grupa spotkała się 3 

kwietnia 2018 i opracowała materiał pod obrady Rady Kongresu Polaków. Radni na ostatnim 

posiedzeniu sporą część posiedzenia poświęcili temu tematowi i efektem dyskusji zostało 

przygotowanie spotkania z prezesem spółki Pol-press i redaktorem naczelnym, które odbędzie 

się w następny wtorek. Spotkanie odbędzie się z powodu, iż Rada Kongresu Polaków uważa, 

że doszło do dużych zmian formalnych, dużych zmian wizerunkowych naszej gazety i za tymi 

zmianami powinny podążać również pewne zmiany, czy udoskonalenia merytoryczne, czy 

udoskonalenia treści. Tutaj dla informacji powiem Państwu kilka danych, mianowicie, Głos 

na podstawie umowy z dotacjodawcą, czyli Ministerstwem Kultury RC wydawany jest w 

średnim minimalnym nakładzie 3 500 sztuk, to jest nakład, który musimy zagwarantować. 

Jego wydawcą jest Kongres Polaków. Natomiast całą pracę związaną z wydawaniem zleca 

Kongres specjalnie w tym celu powołanemu wydawnictwu Pol-press, na czele którego stoi 

pełnomocnik spółki Pol-press. Wydawnictwo Pol-press zajmuje się dystrybucją, współpracą z 

drukarnią, zatrudnia pracowników redakcji i ma cały szereg formalnych czy ekonomicznych 

obowiązków. Oprócz tego są kwestie treści gazety za które odpowiada redaktor naczelny. 

Jeżeli chodzi o wymieniony minimalny nakład 3 500 sztuk, nakład się zasadniczo nie zmienił 

po nowym roku po wprowadzeniu wspominanych zmian. W ramach tego nakładu trzeba 

powiedzieć, że Głos jest sprzedawany w kioskach oraz w ramach prenumeraty, oprócz tego są 

wysyłane tzw. obowiązkowe egzemplarze do bibliotek, instytucji naukowych etc. Natomiast 

jeśli chodzi o punkty sprzedaży, kierowanych jest do sprzedaży w piątki około 1 000 sztuk, a 

we wtorki około 900 sztuk. Z tego bywa remitenda, czyli zwroty, w piątki około 400 sztuk, a 

we wtorki około 300 sztuk. Jeżeli chodzi o stan prenumeraty, do końca marca 2 499 osób 

odbiera prenumeratę. Z pierwszego kwartału wynika, że można stwierdzić spadek liczby 

prenumeratorów o 109 osób i wzrost, czyli zgłoszenie prenumeraty o 49 osób. Czyli 

odnotowujemy spadek 60 osób, co wynosi 2,5. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że nasze 

społeczeństwo jest stosunkowo stare, że zdarza się, że starsze osoby po prostu albo rezygnują 

albo odchodzą. Z drugiej strony pragnę Państwa uczulić, zdarza się, że ktoś po prostu nie 

opłaci prenumeraty i aktualny dystrybutor od razu ucina przesyłanie Głosu. Czeska Poczta 

nawet nie prześle upomnienia zaległej prenumeraty, tylko od razu przestaje dystrybuować 

gazetę. Rada Kongresu Polaków uważa, że spadek 2,5 prenumeraty nie jest złym wynikiem, 

ale Kongres Polaków jako wydawca pragnie we współpracy z redakcją i wydawnictwem jako 

jeden z podstawowych punktów dalszych działań, starać się pozyskiwać nowych 

prenumeratorów. Największą grupą czytelników Głosu to osoby z Zaolzia w wieku powyżej 

50-ciu lat. Młodsze osoby, jeśli czytają gazetę, to u rodziców, dziadków lub w internecie. 

Należy w związku z tym należy poświęcić o wiele większe starania internetowej wersji 

gazety. Wraz ze zmianą szaty graficznej i nazwy został zmieniony również portal 

internetowy, aktualnie Głos można znaleźć pod adresem glos.live. 
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Zakres tematyczny, który Rada Kongresu Polaków uważa za priorytetowy to: 

 informowanie w języku polskim; 

 przynoszenie aktualnych informacji o Polakach i dla Polaków w RC, a także dla 

innych czytelników zainteresowanych naszą grupą narodową; 

 rozwijanie tożsamości narodowej Polaków w RC; 

 budowanie lokalnego patriotyzmu; 

 promocja Polski; 

 budowanie i rozwijanie więzi z narodem polskim w kraju i za granicą; 

 budować pozytywny wizerunek Polski; 

 usługi informacyjne dla czytelników. 

 

 

W ramach dyskusji: 

J. Gałuszka zaproponował, żeby gazeta była politycznie neutralna (na przykład podczas 

wyborów itp.). Zdaniem J. Gałuszki dziennikarze powinni informować, ale nie sugerować, 

którego kandydata preferować. 

T. Wolff stwierdził, że w trakcie kampanii wyborczej może zapewnić, że w gazecie nie 

pojawi się żaden artykuł dotyczący wyborów. Jednak informowanie o sytuacji politycznej 

powinno pojawić się na łamach gazety.  

D. Branna zaproponowała, żeby publikować polityczne wypowiedzi czytelników i w ten 

sposób gazeta nie będzie promować poglądów politycznych redakcji. 

 

 

Ad 5.) Sprawozdanie z działalności finansowej oraz wynik gospodarowania Kongresu 

Polaków za rok 2017 

 

D. Branna przedstawiła sprawozdanie z działalności finansowej Kongresu Polaków za rok 

2017. Poinformowała, że tworząc dokument opierała się na zeznaniu podatkowym złożonym 

30 marca 2017 r. w urzędzie skarbowym, które zostało opracowane przez księgowego 

Kongresu Polaków. Opierała się także na sprawozdaniu finansowym, które zostało złożone do 

rejestru stowarzyszeń w sądzie. Dokument jest ogólnie dostępny na stronach internetowych 

www.justice.cz. Z kolei rozliczenia poszczególnych projektów prowadzone są samodzielnie 

zgodnie z wymaganiami poszczególnych dotacjodawców. Zapewniła, że wszystkie 

dokumenty są do wglądu w kancelarii Kongresu Polaków w RC. 

 

Rada Przedstawicieli Kongresu Polaków przyjęła sprawozdanie z działalności finansowej 

oraz wynik gospodarowania Kongresu Polaków za rok 2017.  

(patrz uchwała nr 1) 

 

 

Ad 6.) Sprawozdanie z działalności finansowej oraz wynik gospodarowania Pol-pressu 

za rok 2017 

 

T. Wolff przedstawił podsumowanie działalności spółki Pol-press przygotowane przez Marka 

Słowiaczka, pełnomocnika spółki Pol-press  

(załącznik nr 1) 

Rada Przedstawicieli przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności finansowej oraz 

wynik gospodarowania spółki Pol-press za rok 2017. 

(patrz uchwała nr 2) 

 

http://www.justice.cz/
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Ad 7.) Plan budżetu Kongresu Polaków na rok 2018 

 

Plan budżetu Kongresu Polaków w RC na 2018 r. omówiła Danuta Branna. Poinformowała 

ona, że budżet na 2018 r. został sporządzony na podstawie danych dostarczonych przez 

Kancelarię Kongresu Polaków, księgowego oraz spółkę Pol-press. Branna poinformowała, że 

budżet na 2018 został zaplanowany z planowaną nadwyżką 132 000,- CZK. Ponieważ 

Kongres w swej działalności korzysta z licznych dotacji, wykonanie budżetu będzie zależało 

w dużej części od uzyskanych dotacji z zewnątrz. 

Rada Przedstawicieli Kongresu Polaków przyjęła plan budżetu Kongresu Polaków na rok 

2018. 

(patrz uchwała nr 3) 

 

 

Ad 8.) Różne 
 

M. Rakowska poinformowała o prośbie Zarządu Głównego PZKO, żeby posiedzenia Rady 

Przedstawicieli Kongresu Polaków nie odbywały się w drugi czwartek w miesiącu.  

 

L. Kalina poinformował, iż od roku 2004 jesteśmy częścią Unii Europejskiej z czego się na 

pewno bardzo cieszymy, ale mniej więcej za ostatnich 10 lat przepisy Unii Europejskiej 

nakazują nam czym dalej tym więcej urzędowania i biurokracji, co dla małych organizacji jest 

prawie likwidacyjne. Z tego powodu L. Kalina po konsultacjach z senatorem J. Cieńciałą 

napisał list do Rządu RC, z prośbą o zmniejszenie przerastającego urzędowania podczas 

czerpania dotacji. L. Kalina za pośrednictwem kancelarii Kongresu Polaków zwrócił się do 

organizacji zrzeszonych w Kongresie Polaków z prośbą o poparcie przesłanego wniosku. 

 

 

 

Następne posiedzenie Rady Przedstawicieli odbędzie się we wrześniu 2018 o godzinie 16:30. 

 

 

zaprotokołował: Piotr Polok 

weryfikację przeprowadził: Stanisław Bielesz 
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Uchwały 
VIII posiedzenia Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków 

XII kadencji 
12. 4. 2018 - Czeski Cieszyn – siedziba Kongresu Polaków w RC 

 

1. Uchwała: 

Rada Przedstawicieli Kongresu Polaków przyjmuje do wiadomości sprawozdanie z 

działalności finansowej oraz wynik gospodarowania Kongresu Polaków za rok 2017. 

ZA 22     WSTRZYM 0   PRZECIW 0 

 

2. Uchwała: 

Rada Przedstawicieli Kongresu Polaków przyjmuje do wiadomości sprawozdanie z 

działalności finansowej oraz wynik gospodarowania spółki Pol-press za rok 2017. 

ZA 22     WSTRZYM 0   PRZECIW 0 

 

3. Uchwała: 

Rada Przedstawicieli Kongresu Polaków przyjmuje do wiadomości plan budżetu Kongresu 

Polaków na rok 2018. 

ZA 22     WSTRZYM 0   PRZECIW 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaprotokołował: Piotr Polok 

weryfikację przeprowadził: Stanisław Bielesz 


