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Protokół 
z IX posiedzenia Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków 

XII kadencji 
6. 9. 2018 - Czeski Cieszyn – siedziba Kongresu Polaków w RC 

 

 

Obecni: 21 pełnomocników organizacji, miast i gmin (wg listy obecności) 

 

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

Branna 

Rada Nadzorcza KP:  

Kancelaria KP: Piotr Polok 

Goście: Gabriel Kopeć 

 

 

Dziewiąte posiedzenie XII kadencji otworzyła przewodnicząca Rady Przedstawicieli 

Kongresu Polaków Małgorzata Rakowska i przeczytała proponowany program. 

 

Program: 
 

1. Kontrola realizacji uchwał 

2. Rada Rządu RC i inne komisje 

3. Działalność Rady KP od ostatniego posiedzenia Rady Przedstawicieli  

4. Zasady korzystania z lokali Kongresu Polaków 

5. Przetargi publiczne na druk i dystrybucję Głosu 

6. Wspólny wyjazd delegacji Kongresu Polaków i Zarządu Głównego PZKO do Pragi 

7. Różne 

 

Proponowany program został następnie jednomyślnie zaakceptowany. 

 

Protokolantem wybrano – Piotra Poloka 

Weryfikatorem został wybrany – Henryk Cieślar 

 

 

Ad 1.) Kontrola realizacji uchwał 
 

Małgorzata Rakowska poinformowała, że uchwały podjęte na ostatnim posiedzeniu są w 

trakcie realizacji. 

 

 

Ad 2.) Rada Rządu RC i inne komisje 
 

M. Rakowska poinformowała, iż do statutu Rady Rządu d/s Mniejszości Narodowych RC 

została wprowadzona zmiana dotycząca możliwości nominowania członka owej komisji 

więcej niż dwa razy (dotychczas tylko dwa razy). M. Rakowska zaproponowała Radzie 

Przedstawicieli Kongresu Polaków, aby na nowo wybrała przedstawicieli polskiej mniejszości 

narodowej na członków Rady Rządu. Jako kandydaci podani zostali Gabriel Kopeć za Zarząd 

Główny PZKO i Dariusz Branny za Kongres Polaków w RC.  
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W związku z powyższym M. Rakowska poprosiła o prezentacje kandydatów. 

 

Dariusz Branny – jestem z wykształcenia prawnikiem, w ubiegłych czterech latach byłem 

członkiem Rady Rządu, zawsze starałem się być obecny, tylko raz się nie udało przyjechać do 

Pragi. Swoją rolę jak w Kongresie Polaków, tak w Radzie Rządu widzę jako trzymanie ręki 

na pulsie, zwracanie uwagi na wszystko co jest dla nas ważne, Moją bolączką jest to, że nie 

umiem inicjować nowych spraw, jednak umiem zadbać, żeby sprawy toczyły się zgodnie z 

naszymi interesami. W ubiegłej kadencji troszczyliśmy się o formy finansowania szkolnictwa 

regionalnego, o programy o mniejszościach i dla mniejszości w radiu i telewizji, o ogłoszenia 

na dworcach w języku polskim, oraz corocznie przygotowywałem sprawozdanie roczne z 

działalności polskiej mniejszości narodowej, co było zawsze częścią składową raportu 

rocznego, stanie mniejszości narodowych w Republice Czeskiej. Tyle mogę powiedzieć, 

jeżeli mają Państwo pytania mogę odpowiedzieć. 

 

Gabriel Kopeć – urodziłem się 1989 roku w Trzyńcu, gdzie do dziś mieszkam, z 

wykształcenia jestem prawnikiem, dwa lata pracowałem w kancelarii prawnej w Trzyńcu, a 

od 2016 pracuję jako manager personalny ubezpieczalni Generali również w Trzyńcu. W 

ramach swej działalności społecznej osiemnaście lat tańczę w Zespole Pieśni i Tańca „Olza”, 

gdzie również jestem choreografem, od 2014 roku jestem członkiem Cieszyńskiego Koła 

PZKO „Olza”, od ubiegłego roku jestem członkiem Zarządu Głównego PZKO. Moją pasją i 

główną myślą jak w PZKO, tak w życiu jest kultura i oświata, dlatego postanowiłem być 

członkiem Zarządu Głównego PZKO, gdzie poprzez pracę z młodzieżą w swerze kultury, 

sztuki i tym podobnie, mogę spełniać całożyciową pasję: taniec, muzykę i śpiew. W sprawie 

mej kandydatury do Rady Rządu nie mogę się oprzeć o to co w niej zrobiłem, ponieważ w 

niej jeszcze nigdy nie byłem, jednak czytałem sprawozdania za ubiegły rok, zostałem 

poinformowany jak te posiedzenia przebiegają i jeżeli będę wybrany postaram się aktywnie 

uczestniczyć na przykład w sprawach polskiego szkolnictwa. Dziękuję za uwagę. 

 

Rada Przedstawicieli Kongresu Polaków zatwierdziła zgłoszone nominacje. 

(patrz Uchwała nr 1) 

 

M. Rakowska zwróciła uwagę, że do obsadzenia zostało jeszcze miejsce po zmarłym E. 

Delongu w komisji dotacyjnej przy Ministerstwie Kultury. M. Rakowska zaapelowała do 

członków Rady Przedstawicieli, żeby się zastanowili kto byłby w stanie skutecznie walczyć o 

fundusze na polską kulturę. Kandydatury można składać do kancelarii Kongresu Polaków. 

 

D. Branna dodała, że w komisji dotacyjnej przy Ministerstwie Kultury, osoba delegowana 

przez organizacje, jeżeli jest jej prezesem, wiceprezesem, czy członkiem zarządu musi wyjść 

na czas oceniania projektów danej organizacji. 

 

 

Ad 3.) Działalność Rady KP od ostatniego posiedzenia Rady Przedstawicieli 
 

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

Przedstawicieli. 

 

M. Wałach przede wszystkim podziękował Zarządowi Głównemu PZKO za udostępnienie 

lokali dla redakcji Głosu. 
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11 maja 2018 delegacja Kongresu Polaków z udziałem członka Zarządu Głównego A. 

Suchanka pojechała do Warszawy w celu prezentacji „Wizji 2035”. W spotkaniu wzięli udział 

dyrektorowie departamentów, którzy z zaciekawieniem wysłuchali znakomitej prezentacji Z. 

Rakowskiego. 

Od 24 do 27 czerwca 2018 byliśmy głównym organizatorem Zgromadzenia Ogólnego 

MIDAS, stowarzyszenie zrzeszające dzienniki wydawane w językach mniejszości 

narodowych z całej Europy. Dziennikarze w ramach zgromadzenia przebiegającego w hotelu 

Imperial w Ostrawie zwiedzili dużo ciekawych miejsc naszego regionu. 

27 maja 2018 odbyło się VI posiedzenie Funduszu Rozwoju Zaolzia na II kwartał 2018 roku 

gdzie zostało przyjętych 20 wniosków, które zostały wsparte kwotą 750 000,- koron i jeden 

wniosek sterowany dofinansowany kwotą 100 000,- koron. 

7 czerwca 2018 odbyło się zebranie robocze Kongresu Polaków i Zarządu Głównego PZKO 

w Miejscowym Domu Polskim PZKO Sibica. Głównym celem spotkania było omówić tematy 

i przygotowania na wizytę z Warszawy. 

18 czerwca 2018 w auli Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego odbyło się szkolenie 

projektowe czołowych przedstawicieli „Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie” dla 

zainteresowanych organizacji, szkolenie dotyczyło zagadnienia jak efektywniej pisać wnioski 

o dofinansowanie. 

3 września 2018 odbyło się VII posiedzenie Funduszu Rozwoju Zaolzia na III kwartał 2018 

roku, gdzie zostało przyjętych 15 wniosków, które zostały wsparte kwotą 500 000,- koron i 4 

wnioski sterowane wsparte kwotą 300 000,- koron. 

 

Ponadto Rada Kongresu Polaków intensywnie pracuje nad następującymi tematami: 

 Kampania Dwujęzyczności 2019 

 Zielona Szkoła nad Bałtykiem 2018 

 Problemy z egzaminami na studia wyższe 

 V Światowy Zjazd Polonii i Polaków za Granicą 2018 

 Nadzwyczajny Zjazd Rady Polonii Świata 2018 

 Europejska Unia Wspólnot Polonijnych 2018 

 Tacy Jesteśmy 3 listopada 2018 

 Organizacja Zjazdu Gwiaździstego 2019 

 

 

Ad 4.) Zasady korzystania z lokali Kongresu Polaków 

 

M. Rakowska poinformowała o zasadach korzystania z lokali Kongresu Polaków przyjętych 

przez Radę Kongresu Polaków. 

 

Organizacje zrzeszone z siedzibą w Kongresie Polaków 200 CZK/miesiąc (w cenie jest 

wykorzystanie z sali konferencyjnej 1 x / miesiąc, korzystanie z sali konferencyjnej częściej 

niż jeden raz w miesiącu wiąże się z opłatą 200 CZK za każde spotkanie). Organizacje 

niezrzeszone w KP oraz podmioty prywatne, 200 CZK za jednorazowe korzystanie z sali 

konferencyjnej.  

 

 

Ad 5.) Przetargi publiczne na druk i dystrybucję Głosu 

 

P. Polok poinformował, iż przetargi publiczne na dystrybucję i druk Głosu są już otwarte, pod 

koniec października odbędzie się posiedzenie Komisji Przetargowej, do której trzeba wybrać 

dwie osoby z Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków. 
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Rada Przedstawicieli Kongresu Polaków wybrała osoby do Komisji Przetargowej na druk i 

dystrybucję gazety Głos. (patrz Uchwała nr 2) 

 

Skład komisji: 

Andrzej Russ 

Marek Słowiaczek 

 

Rezerwowy: 

Piotr Chroboczek 

 

 

Ad 6.) Wspólny wyjazd delegacji Kongresu Polaków i Zarządu Głównego PZKO do 

Pragi 

 

M. Wałach poinformował, o będącym na etapie przygotowań wyjeździe delegacji Kongresu 

Polaków i Zarządu Głównego do Pragi. Z prezes PZKO H. Legowicz uzgodniono, że tak jak 

pojechaliśmy wspólnie do wszystkich ważnych dla nas instytucj w Warszawie, tak samo 

pojedziemy do Pragi. Termin spotkania jest zaplanowany na drugą połowę listopada lub 

początek grudnia. 

 

D. Branna zaapelowała do członków Rady Przedstawicieli, żeby ewentualne problemy, czy 

tematy zgłosić do kancelarii Kongresu Polaków. 

 

L. Kalina zaproponował, żeby w Pradze przedstawić podejmowany już kilka miesięcy 

problem nadmiernego obciążania administracyjnego organizacji wnioskujących do 

ministerstw o niewielkie sumy pieniędzy. 

D. Branny poinformował, że wspomniany materiał osobiście przedstawił na posiedzeniu Rady 

Rządu i jeżeli sprawa ma ruszyć z miejsca, to wnioskowadcy sami powinni zaproponować, co 

w nazbyt biurokratycznych przepisach chcieliby zmienić. 

 

P. Chroboczek poinformował, że na szczeblu wojewódzkim już można zauważyć poprawę w 

procesie składania wniosków. Wnioski można składać elektronicznie, wymagane dokumenty 

dotyczące organizacji wystarczy składać tylko raz itd. 

 

D. Branna zaproponowała, żeby problematyka nadmiernego obciążania administracyjnego 

została przedstawiona jako temat do rozmowy podczas wyjazdu delegacji Kongresu Polaków 

i Zarządu Głównego PZKO do Pragi. 

 

W wyniku dyskusji ustalono, że propozycjami zmian w nazbyt biurokratycznych przepisach 

zajmie się nieformalna grupa robocza utworzona z przedstawicieli organizacji 

zainteresowanych tą sprawą. 

 

 

Ad 7.) Różne 
 

M. Rakowska poinformowała, iż przy Kongresie Polaków powstał punkt pomocy prawnej, 

który służy pomocą prawną organizacjom zrzeszonym w Kongresie Polaków w ramach 

statutu, w ramach zmiany siedziby organizacji, w ramach rejestru stowarzyszeń. 
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H. Cieślar poinformował o tegorocznej edycji Warsztatów Teatralno Filmowych. 

Zdaniem H. Cieślara kończy się generacja zainteresowana warsztatami, z tego powodu została 

zawiązana grupa robocza w celu zwiększenia liczby uczestników w kolejnych edycjach. 

 

W ramach dyskusji na temat wyborów komunalnych Rada Przedstawicieli sugeruje, żeby 

redakcja Głosu na łamach gazety przygotowała instrukcje w jaki sposób głosować. 

 

N. Branny stwierdziła, że Kongres Polaków po wyborach komunalnych powinien 

wystosować list do nowo utworzonych samorządów, by zechciały traktować pełnomocników 

gminnych Kongresu Polaków jako partnerów do rozmów i prawowitych reprezentantów 

polskiej mniejszości narodowej w danym mieście lub wiosce. 

 

Z. Branny zaproponował, żeby Kongres Polaków wydał pełnomocnikom pisemne 

potwierdzenie, że jest pełnomocnikiem. 

Rada Przedstawicieli Kongresu Polaków poparła propozycję Z. Brannego. 

(patrz uchwała nr 3) 

 

F. Jasiok zaproponował, żeby w problemowych gminach Kongres Polaków zorganizował 

spotkanie z burmistrzem. 

 

 

 

Następne posiedzenie Rady Przedstawicieli odbędzie się 15 listopada 2018 o godzinie 16:30. 

 

 

zaprotokołował: Piotr Polok 

weryfikację przeprowadził: Henryk Cieślar 
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Uchwały 
IX posiedzenia Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków 

XII kadencji 
6. 9. 2018 - Czeski Cieszyn – siedziba Kongresu Polaków w RC 

 

1. Uchwała: 

Rada Przedstawicieli Kongresu Polaków nominuje D. Brannego i G. Kopcia do Rady Rządu 

RC. 

ZA 21     WSTRZYM 0   PRZECIW 0 

 

2. Uchwała: 

Rada Przedstawicieli Kongresu Polaków nominuje dwóch członków: A. Russa, M. 

Słowiaczka oraz rezerwowego: P. Chroboczka, do komisji przetargowej na dystrybucję i druk 

Głosu. 

ZA 21     WSTRZYM 0   PRZECIW 0 

 

3. Uchwała: 

Rada Przedstawicieli Kongresu Polaków zobowiązuje Radę Kongresu Polaków do 

przygotowania dekretu dla pełnomocników i wystosowania listu do nowo wybranych władz 

samorządowych z informacją o pełnomocniku i prośbą o jego uwzględnienie w składzie 

komisji narodowościowej lub innej komisji. 

ZA 21     WSTRZYM 0   PRZECIW 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaprotokołował: Piotr Polok 

weryfikację przeprowadził: Henryk Cieślar 


