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Protokół z XXV posiedzenia 

Rady Kongresu Polaków XII kadencji 
Siedziba Kongresu Polaków w RC, 10. 5. 2018 

 

Rada Kongresu Polaków:  Mariusz Wałach, Tomasz Pustówka, Józef Szymeczek, Andrzej 

Bizoń, Małgorzata Rakowska, Andrzej Suchanek, Dariusz Branny, 

Danuta Branna, Mariusz Zawadzki 

Rada Nadzorcza:   

Rada Przedstawicieli:  Małgorzata Rakowska 

Nieobecni:   

Kancelaria KP:  Aneta Roszka, Piotr Polok 

 

 

Program: 

1. Kontrola realizacji uchwał 

2. Projekt sterowany FRZ – „Generator leaderów” 

3. „Kampania dwujęzyczności” - podsumowanie 

4. Unijne rozporządzenie ogólne dotyczące ochrony danych osobowych tzw. GDPR 

5. Wizja 2035 – współpraca z organizacjami polskimi na Zaolziu 

6. Półmetek XII kadencji Kongresu Polaków 

7. Zielona Szkoła nad Bałtykiem 2018 

8. Różne 

 

Prezes Mariusz Wałach przedstawił radzie proponowany program, który następnie został jednomyślnie 

zaakceptowany. 

 

 

Ad 1.) Kontrola realizacji uchwał 

 

Uchwały podjęte na ostatnim posiedzeniu są w trakcie realizacji. 

 

 

Ad 2.) Projekt sterowany FRZ – „Generator leaderów” 

 

Z. Rakowski przedstawił podstawowe założenia przygotowywanego projektu „Generator leaderów”. 

Według informacji Z. Rakowskiego projekt sterowany według potrzeby przygotuje Michał Przywara. 

Rada Kongresu Polaków omówiła projekt „Generator leaderów”. 

 

 

Ad 3.) „Kampania dwujęzyczności” – podsumowanie 

 

Z. Rakowski przedstawił podsumowanie tegorocznej edycji „Kampanii dwujęzyczności”. 

 

Rada Kongresu Polaków w ramach dyskusji stwierdziła, że początek kampanii w formie plakatowej 

dla szkół powinien rozpocząć się od września 2018 w koordynacji z Komisją Szkolną, Macierzą 

Szkolną w RC i przedszkolami. 
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Rada Kongresu Polaków równocześnie omówiła facebookową „Kampanię dwujęzyczności”. 

Kampania była uznana za skuteczną, trafiła do 32 000 osób, w dyskusji trzysta aktywnych 

dyskuterów, a w dotatku okazało się, że z planowanych 30 000,- wydano tylko 20 000,- CZK. 

 

M. Wałach serdecznie podziękował Z. Rakowskiemu za prowadzenie „Kampanii dwujęzyczności”. 

 

 

Ad 4.) Unijne rozporządzenie ogólne dotyczące ochrony danych osobowych tzw. GDPR 

 

P. Polok poinformował, iż w ramach rozporządzenia GDPR kancelaria i pełnomocnik spółki Pol-press 

uzupełnili kwestionariusz dotyczący charakterystyki przetwarzanych danych osobowych. 

Kwestionariusz został wysłany do p. Jakuba Sembola w celu podania oferty cenowej wytworzenia 

przepisu, który będzie w Kongresie Polaków obowiązywał w ramach GDPR. W odpowiedzi J. Sembol 

poinformował, że stworzenie przepisu GDPR dla Kongresu Polaków i Głosu kosztowało by 100 000,- 

CZK. 

 

Rada Kongresu Polaków w wyniku dyskusji ustaliła, że w terminie do następnego posiedzenia 

zostanie przygotowany regulamin dotyczący rozporządzenia GDPR pod głosowanie Rady Kongresu 

Polaków. 

 

Rada Kongresu Polaków zaleca spółce Pol-press dostosowanie się do rozporządzenia GDRP. 

 

 

Ad 5.) Wizja 2035 – współpraca z organizacjami polskimi na Zaolziu 

 

Rada Kongresu Polaków omówiła współpracę z organizacjami polskimi na Zaolziu. 

 

 

Ad 6.) Półmetek XII kadencji Kongresu Polaków 

 

Rada Kongresu Polaków skontrolowała Uchwałę XII Zgromadzenia Ogólnego według stanu ich 

realizacji: 

 

Rada Kongresu Polaków w wyniku dyskusji uznała następujące Uchwały za: 

 

Uchwała nr 1 – --- 

Uchwała nr 2 – --- 

Uchwała nr 3 – zrealizowana 

Uchwała nr 4 – zrealizowana 

Uchwała nr 5 – zrealizowana 

Uchwała nr 6 – radni do następnego posiedzenia Rady Kongresu Polaków przemyślą i przygotują 

możliwości realizacji uchwały 

Uchwała nr 7 – Przez całą kadencję trwa monitoring sytuacji, po wyborach komunalnych uchwała 

zostanie zrealizowana. 

Uchwała nr 8 - zrealizowana 

Uchwała nr 9 – jest realizowana na bieżąco 

Uchwała nr 10 – jest realizowana na bieżąco 

Uchwała nr 11 – jest realizowana na bieżąco 

Uchwała nr 12 – jest realizowana na bieżąco 

Uchwała nr 13 – zrealizowana 

Uchwała nr 14 – J. Szymeczek w terminie do następnego posiedzenia Rady Kongresu Polaków 

przekaże do kancelarii materiały, które zostaną włożone na strony internetowe Kongresu Polaków 

Uchwała nr 15 – jest realizowana na bieżąco 

Uchwała nr 16 –  --- 
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J. Szymeczek zobowiązał się do napisania listu z podziękowaniami do miasta Czeski Cieszyn oraz 

Województwa Morawsko-Śląskiego z podziękowaniami za pomoc przy znalezieniu nowej siedziby 

Kongresu Polaków. 

 

 

Ad 7.) Zielona Szkoła nad Bałtykiem 2018 
 

A. Bizoń poinformował, iż umowa z ośrodkiem Vis w Jastrzębiej Górze już jest sfinalizowana i jutro 

zostanie wysłana. Umowa jest standardowa, jednak wnosi wymóg wpłacania zaliczek oraz opłat za 

anulowanie wyjazdu dziecka. 

 

W organizacji tegorocznj edycji Zielonej Szkoły pojawił się problem, ponieważ do tej pory nie udało 

się znaleźć kierownika drugiego turnusu. A. Bizoń zwrócił się do radnych z prośbą o przemyślenie do 

kogo się zwrócić z propozycją kierowania jendyn z turnusów. 

 

 

Ad 8.) Różne 

 

W związku z roczniczą śmierci Karola Piegzy, D. Branna zaproponowała opracować projekt 

dotyczący nowego wydania publikacji Sękaci ludzie. 

Rada Kongresu Polaków poparła propozycję D. Brannej. 

 

Rada Kongresu Polaków omówiła prośbę zespołu Ta grupa o rozważenie możliwości zwolnienia 

zespołu od obowiązujących w nowej siedzibie Kongresu Polaków opłat za korzystanie z sali. 

Rada Kongresu Polaków ze względu na o wiele wyższe koszty w nowej siedzibie nie jest w stanie 

pozytywnie rozwiązać prośby zespołu Ta grupa. 

 

 

 

Następne posiedzenie Rady Kongresu Polaków odbędzie się 6.6.2018 o godzinie 16:30. 
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Uchwały XXV posiedzenia 

Rady Kongresu Polaków XII kadencji 
Siedziba Kongresu Polaków w RC, 10. 5. 2018 

 

 

 

 

 Na XXV posiedzeniu Rady Kongresu Polaków nie podjęto żadnych uchwał. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zanotował: P. Polok 

Za zgodność: M. Wałach 


