
Protokół z Walnego Zebrania Związku Polskich Katolików (ZPK) 27 
lutego 2022 roku w siedzibie ZPK przy ul. Säveånsstandgata 4, 415 05 
Göteborg

1. Otwarcie zebrania przez Prezesa

2. Na przewodniczącego zebrania została wybrana Elzbieta Dura
Na protokolanta została wybrana Kinga Kamińska, na kontrolera 
protokołu Mirosław Śmietański
Na tłumacza protokołu na szwedzki został wybrany Jerzy Naftalin.
Do liczenia głosów wybrano Roberta Rogala i Mariana Choldynskiego

3. Odczytanie listy członków obecnych na zebraniu wg listy zgłoszeń. 
Niektóre osoby zgłoszone nie były obecne ze względu na chorobę. 
Członkowie obecni na zebraniu  a nie zgłoszeni uprzednio zostali 
dopisani do listy obecnych. Razem obecnych na zebraniu 50 osób.

4. Odczytanie porządku obrad, umieszczonego uprzednio na stronie 
internegowej ZPK. Przyjęcie porządku obrad przez Walne Zebranie. W 
punkcie Wolne wnioski dodano przedyskutowanie sposobów pomocy dla 
Ukrainy.

5. Głos zabiera p. Maciej Wawrzyniak aby wyjaśnić w jaki sposób 
obecny zarząd został wybrany.

6. Przewodniczący zebrania przedstawił zmiany w zarządzie wybranym 
na walnym zebraniu 31 stycznia 2020 roku. Prezes tego zarządu p. 
Grażyna Szafer oraz skarbnik Magdalena Urbanska postanowiły ustąpić 
ze swoich funkcji, rezygnację swoją ogłosiły na nadzwyczajnym 
zebraniu 29 listopada 2020. Jednak zarząd ten nie złożył rezygnacji, 
nie starał się o absolutorium oraz o zwołanie wyborów do nowego 
zarządu. Prezes przekazała swoją funkcję członkom pozostającym w 
zarządzie: Wojciechowi Głuchowi jako tymczasowemu prezesowi, 
Waldemarowi Ziemkiewiczowi jako tymczasowemu wiceprezesowi, brat 
Adam pozostał jako członek, a Ewa Sidor została dołączona do zarządu 
jako tymczasowy skarbnik, w związku z rezygnacją skarbnika  
Magdaleny Urbańskiej. 

Zarząd w wyżej wymienionym składzie zwołał zebranie 
członków, którzy zgłosili chęć pomocy i 21 marca 2021 włączył 
następujących członków do zarządu: 
Ewa Ekman pomoc w księgowości,
Wojciech Gut kasa podręczna,
Marta Rzeszutko zawiadywanie facebookiem ZPK,
Elzbieta Dura sekretarz
Danuta Andersson sprawy wynajmu lokalu i kuchni.

Ten zarząd tymczasowy spodziewał się ogłoszenia wyborów na 
najbliższym walnym zebraniu. Jako komisja wyborcza powołani zostali 
Artur Pawłowski oraz Małgorzata Padło. Ze względu na obostrzenia 
covidowe zebranie walne musiało czekać aż zostaną zniesione. 

Tymczasowy zarząd działał zgodnie i sprawnie mimo obostrzeń 
covidowych, w związku z czym postanowiono aby pełnił swą funkcję wg 
statutowej 3 letniej kadencji czyli do lutego 2023. 
Wg. punktów 9 i 10 Ordynacji Wyborczej, zmiany w zarządzie muszą być 
zatwierdzone lub odrzucone przez walne zebranie i dlatego 



przeprowadzone zostało głosowanie. 

7. Głosowanie w celu zadecydowania czy obecny zarząd w zmienionym 
składzie zostanie zaakceptowany lub nie przez Walne Zebranie, jako 
naczelna władza ZPK (Art 5, punkt 5.1. statutu ZPK). Wynik 
głosowania: 34 osoby za zaakceptowaniem zmian zarządu, 16 osób 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

8. Sprawozdanie z działalności przedstawił prezes Wojciech Głuch. 
- podziękowanie poprzedniej prezes Grażynie Szafer za pracę w 
zarządzie. 
- Prezes przedstawił pracę zarządu pod jego przewodnictwem.
- Remonty i serwisy wykonane przez członków ZPK jako dar: 

p. Andrzej Polak
p. Ryszard Dąbrowski serwis pianina

- Inwestycje: zainstalowanie kamer zewnętrznych oraz wewnętrznych, 
instalacja daszków, blaty w kuchni na piętrze oraz na parterze, okap 
do kuchni, wykonane przez Tomasza  Bajda. Zakupione artykuły, m.in. 
drabina, kable, garnki, monitoring, piec do kuchni, mała lodówka, 
serwis profesjonalnej zmywarki. 
- Projekty realizowane i zrealizowane: 

Cotygodniowy kurs języka szwedzkiego, 
Projekt Polskie Tradycje Wielkanocne wg zamówienia z 

Ambasady polskiej w Sztokholmie. 
Uczestnicy przekazali dochód 5000kr w całości dla ZPK
Prelekcje Dr Maciej Fica z Polski o powstaniach Śląskich
Dzień Seniora
Dzień Niepodległości

- Projekt niezrealizowany -  Olimpiada Dziecięca

9. Skarbnik Ewa Sidor oraz prezes Wojciech Głuch przedstawili stan 
finansów ZPK na grudzień roku 2021

10. Pytania do prezesa 
- pytanie o renowację pianina
- więcej pytań nie było

11. Wybór komisji rewizyjnej wymagany statutowo na przemian z 
wyborami do zarządu.
- zgłoszeń chętnych do komisji nie było
- na pytanie do obecnej komisjji czy może pozostać na następną 
kadencję 2 członków komisji się zgodziło: Barbara Andersson i 
Grażyna Łukasik-Hallberg. W związku z chorobą przewodniczącego 
komisji Artura Pawłowskiego skontaktowano się z nim telefonicznie 
aby zapytać o zgodę, którą on wyraził.

12. Zmiany Statutu
- przegłosowano zmianę punktu 2.3 na brzmienie "troska o 
utrzymywanie tradycji polskich i rozwijanie kultury polskiej"
- 3 osoby zagłosowały przeciw zmianie
- p. Maciej Warzyniak zgłosił, że wg niego zmiana nazwy Związek 
Polskich Katolików nastąpiła jeszcze w okresie prezesury p. Grażyny 
Szafer. Nie jest to jednak faktem, nazwa nie zostałą zmieniona. O 
takiej zmianie może zadecydować jedynie walne zebranie a nie zarząd.



13. Wolne wnioski
- pomoc Ukrainie

zbiórka artykułów higienicznych i medycznych w Centrum 
Polonijnym 3 marca od godz 14

załatwienie generatorów prądu dla szpitali na Ukrainie
- Jak zachęcić młodych ludzi do aktywności w ZPK i udziału w 
zarządzie
- Inicjatywa stworzenia tarasu w ogródku z bezpośrednim wejściem z 
kuchni czeka na odpowiedź od konserwatora, ponieważ siedziba ZPK 
jest otoczona opieką konserwatorską.
- Pomoc dla rodzin z dziećmi w weekendy - Robert Rogala podjął się 
opisać inicjatywę i przekazać dalej przez Macieja Wawrzyniaka. 
- Inicjatywa sportowa 

Od członka Andrzeja i Teresy Telka dotycząca organizacji 
grup tanecznych. 

Ma on przekazać informacje do ogłoszenia na stronie 
facebookowej klubu.

Od członka Rafała Perlińskiego dotycząca zakupu sprzętu do 
siłowni. Ma zgłosić prezesowi kosztorys.
- Omówienie wynajmu sali. Każdy członek może wynająć salę. Warunki 
wynajmu muszą być przedyskutowane każdorazowo z prezesem, ponieważ 
są one zależne od daty, ilości gości, itp.

14. Zakończenie zebrania przez przewodniczącego.


