Protokół
z XII posiedzenia Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków
XII kadencji
25.4. 2019 - Czeski Cieszyn – siedziba Kongresu Polaków w RC
Obecni:

18 pełnomocników organizacji, miast i gmin (wg listy obecności)

Rada KP: Małgorzata Rakowska, Mariusz Wałach, Danuta Branna, Andrzej Bizoń,
Mariusz Zawadzki
Rada Nadzorcza KP:
Kancelaria KP: Piotr Polok
Goście: Paweł Kawulok
Dwunaste posiedzenie XII kadencji otworzyła przewodnicząca Rady Przedstawicieli
Kongresu Polaków Małgorzata Rakowska i przeczytała proponowany program.

Program:
1. Kontrola realizacji uchwał
2. Sprawozdanie z działalności finansowej oraz wynik gospodarowania Kongresu
Polaków za rok 2018
3. Sprawozdanie z działalności finansowej oraz wynik gospodarowania Spółki Pol-press
za rok 2018
4. Wybory do Parlamentu Europejskiego
5. XIII Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków
6. Różne
Proponowany program został następnie jednomyślnie zaakceptowany.
Protokolantem wybrano – Piotra Poloka
Weryfikatorem została wybrana – Helena Legowicz
Ad 1.) Kontrola realizacji uchwał
Małgorzata Rakowska poinformowała, iż uchwała podjęta na ostatnim posiedzeniu dotycząca
przyjęcia planu budżetu Kongresu Polaków jest w trakcie realizacji.
Ad 2.) Sprawozdanie z działalności finansowej oraz wynik gospodarowania Kongresu
Polaków za rok 2018
D. Branna przedstawiła sprawozdanie z działalności finansowej Kongresu Polaków za rok
2018. Poinformowała, że tworząc dokument opierała się na zeznaniu podatkowym złożonym
21 marca 2019 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.
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Rada Przedstawicieli Kongresu Polaków przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności
finansowej oraz wynik gospodarowania Kongresu Polaków za rok 2018.
(patrz uchwała nr 1)
Ad 3.) Sprawozdanie z działalności finansowej oraz wynik gospodarowania Spółki Polpress za rok 2018
Pełnomocnik spółki Pol-press M. Słowiaczek przedstawił sprawozdanie z działalności spółki
Pol-press za rok 2018.
Rada Przedstawicieli przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności finansowej oraz
wynik gospodarowania spółki Pol-press za rok 2018.
(patrz uchwała nr 2)
Ad 4.) Wybory do Parlamentu Europejskiego
M. Rakowska przywitała przedstawiciela w komisji dotacyjnej przy Ministerstwie Kultury
RC pana Pawła Kawuloka.
P. Kawulok przedstawił informacje o wyborach do Parlamentu Europejskiego:
Wybory do Parlamentu Unii Europejskiej odbędą się w dniach: 24 – 25 maja 2019
- Wybory odbywają się raz na 5 lat
- na terenie Republiki Czeskiej wybiera się 21 europosłów
- żeby partia uzyskała mandat musi uzyskać co najmniej 5 % głosów wszystkich głosujących
wyborców
- wg Ustawy o wyborach do Parlamentu Europejskiego, Republika Czeska tworzy jeden
okręg wyborczy, co oznacza, że każda partia wyborcza wystawia jedną listę wyborczą dla
całej Republiki Czeskiej.
Frekwencja wyborcza w ubiegłych Wyborach:
- 2004: 28,32%
- 2009: 28,22%
- 2014: 18,20%
Oszacowanie frekwencji i wyników w Wyborach w 2019r.:
- frekwencja w Wyborach ( o ile nie będzie jakiejś sytuacji nadzwyczajnej, która spowoduje
bardzo wysoką frekwencję wyborczą) nie będzie na pewno większa niż w Wyborach
odbytych w latach 2004, 2009, 2014, wg mojej opinii możemy oczekiwać frekwencję w
wysokości: 13% – 18%, frekwencja będzie podobna jak podczas ostatnich wyborów do
Senatu Parlamentu RCz (frekwencja 16,49%).
Głosowanie – głos preferencyjny
Na liście wyborczej może każdy wyborca zaznaczyć nr przed nazwiskiem kandydata i w ten
sposób udzielić mu głos preferencyjny, w ten sposób można zaznaczyć maksymalnie 2
kandydatów. Ten kandydat, który na liście wyborczej uzyska więcej niż 5% głosów
preferencyjnych przesuwa się na pierwsze miejsce listy.
Z powodu otrzymania zamierzonego maksymalnego efektu udzielania głosów
preferencyjnych poleca się udzielić tylko jeden głos preferencyjny.
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P. Kawulok zaapelował do członków Rady Przedstawicieli, żeby poszli do wyborów do
Parlamentu Europejskiego, ponieważ mieć reprezentanta z Ziemi Czieszyńskiej w
Parlamencie Unii Europejskiej zawsze warto.
Ad 5.) XIII Zgromadzenie Ogólne
M. Rakowska przypomniała, iż 18 kwietnia 2020 roku odbędzie się XIII Zgromadzenie
Ogólne Kongresu Polaków.
M. Rakowska poinformowała zebranych, że Rada Kongresu Polaków rozpoczyna cykl
spotkań z organizacjami członkowskimi Kongresu Polaków przed XIII Zgromadzeniem
Ogólnym Kongresu Polaków.
M. Rakowska w ramach przygotowań do Sejmików Gminnych poprzedzających
Zgromadzenia Ogólne zwróciła się do członków Rady Przedstawicieli, żeby w swoich
środowiskach przedyskutowali z jakimi problemami spotykają się w swoich miejscowościach,
by mogły zostać omówione na Sejmikach Gminnych. Zdaniem M. Rakowskiej na Sejmiki
Gminne trzeba imiennie zaprosić miejscowych działaczy, dyrektora szkoły i nauczycieli
polskich, radnych czy przewodniczącego gminnego komitetu d/s narodowości niezależnie od
tego, czy jest Polakiem czy Czechem i to wszystko powinno być solidnie przygotowane
jeszcze przed wakacjami.
Ad 6.) Różne
M. Rakowska poinformowała, że między innymi dzięki staraniom Rady Kongresu Polaków w
Warszawie, Karta Polaka dla Zaolziaków będzie dostępna prawdopodobnie jeszcze w trakcie
2019 roku.
M. Rakowska przypomniała zebranym, że według statutu Kongresu Polaków każdy
pełnomocnik musi być wybrany na sejmiku gminnym, czyli nie można zmienić pełnomocnika
gminnego bez zorganizowania sejmiku.
Do takiej sytuacji doszło w gminach Ropica i Trzanowice. Pełnomocnik gminny w Ropicy
już zorganizował sejmik. M. Rakowska zasugerowała, by dodatkowy sejmik gminny
potwierdzający zmianę pełnomocnika odbył się również w Trzanowicach.
M. Rakowska i A. Bizoń poinformowałi o potrzebie zmiany nazewnictwa polskich szkół na
Zaolziu autorstwa B. Kalety. Nazwy są niejednolite, biorąc pod uwagę stosunkowo niewielką
liczbę szkół, nazwy są długie i niepraktyczne, w rzeczywistości potocznie obecne nazwy nie
są stosowane, ale każdy mówi o polskiej szkole, a nie o szkole z polskim językiem nauczania.
Rada Kongresu Polaków wyśle listy w tej sprawie do poszczególnych szkół. Temat potrzeby
zmiany nazewnictwa polskich szkół na Zaolziu zostanie poruszony na najbliższym majowym
posiedzeniu Rady Kongresu Polaków i Komisji Szkolnej przy Kongresie Polaków.
H. Legowicz zwróciła się do pełnomocników gminnych o pomoc przy rozprowadzieniu
plakatów na Festiwal PZKO 2019.
Następne posiedzenie Rady Przedstawicieli odbędzie się 26 września 2019 o godzinie 16:30.
zaprotokołował: Piotr Polok
weryfikację przeprowadziła: Helena Legowicz
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Uchwały
XII posiedzenia Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków
XII kadencji
25. 4. 2019 - 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 2018.
ZA 18
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 2018.
ZA 18
WSTRZYM 0
PRZECIW
0

zaprotokołował: Piotr Polok
weryfikację przeprowadziła: Helena Legowicz

~-4-~

