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PROTOKÓŁ  
z posiedzenia  

III Walnego Zgromadzenia Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Polskich Dziennikarzy,  

Pisarzy i Artystów z siedzibą w Malme w Szwecji. 

Lanckorona 28 sierpień 2014r. 

Dnia 28 sierpnia 2014r. w Wilii Pan Tadeusz ul. Legionistów 46, 34-143 Lanckorona odbyło się III Walne 

Zgromadzenie Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Polskich Dziennikarzy. 

 

Na Zgromadzenie stawili się : 
 

1) Halina Godecka 
2) Krystyna Potocka Wolak 
3) Bolesław Bieniarz 
4) Lucyna Krupa-Szado, 
5) Agnieszka Lisiecka-Legierska 
6) Jerzy Kinc 

 

1. Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia otworzyła Pani Halina Godecka, która została 
wybrany jednogłośnie, jako Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia. Sekretarzem jednogłośnie została 
wybrana pani Lucyna Krupa Szado.  
Ustalono tryb głosowania, jako jawny i zatwierdzono zaproponowany porządek obrad: 

1. Przedstawienie sprawozdania merytoryczno-finansowego za okres od 01.04.2014r.do 31.07.2014 r. 
przez prezes Halinę Godecką. 

2. Przedstawienie planu działania na rok 2015 
3. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a. Zatwierdzenie sprawozdania merytoryczno-finansowego za okres od 1.04.2013r. do 
31.07.2014 r., 

b. Sposobu pokrycia powstałej straty w okresie sprawozdawczym, 
c. Zatwierdzenie kierunków działania na rok 2015, 
d. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia. 

4. Przyjęcie nowych Członków do Stowarzyszenia, 
5. Wolne wnioski i informacje, 
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a. Przyjęcia nowych Członków do Stowarzyszenia, 
b. Wysokości składek członkowskich na rok 2015, 

7. Zakończenie obrad. 
 
 
Pani Halina Godecka zapoznała zgromadzonych członków Stowarzyszenie z sytuacją finansową 
stowarzyszenia.  

Stowarzyszenie w roku 2013/2014 nie prowadziło działalności gospodarczej.Stan konta w Banku PKO BP 
Stowarzyszenia na dzień 31.07.2014 r. wynosi 451, 02 zł.  

Przychody: 3.240,11zł w tym: 320, 95 zł. stan konta na dzień 31.03.2013 r., 1945, 14 zł. składki członków 
Stowarzyszenia, 1100,00 zł. zwrot pożyczki,0,02 zł kapitalizacja odsetek. 

Rozchody za okres od 1.04.2013r. do 31.07.2014 r. wynoszą: 2.789,09 zł. w tym: opłata 22 szt. 
identyfikatorów 236,16zł,opłata za domenę malme. eu 35,67 zł, wypłata gotówki                                                         
2.400,00 zł (wypłacona gotówka w kwocie 2.400,00 zł. została przeznaczona na:1.100,00 zł. – zwrot 
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pożyczonej kwoty na pomoc n/koleżance,987,66 zł., pokrycie straty za poprzedni okres sprawozdawczy, 
zgodnie z Uchwałą nr 1/2012, 271,83 zł. – zapłatę pozostałych), 40,51 zł. do zwrotu na konto 
Stowarzyszenia i zostało wpłacone) opłata za prowadzenie r-ku i prowizja za wypł. gotówki 389,09 zł. 

W roku 2013/2014 Stowarzyszenie nie zawierało umów cywilno-prawnych i nie realizowało umów- zleceń czy 
umów o dzieło. 

W 2014 r., wydrukowano z góry legitymacje dla wszystkich zainteresowanych członków i rozesłano je do 
członków (wiele osób zmobilizowało do wpłat składki rocznej).  

Wnioski, jakie się wyłoniły podczas dyskusji nad sytuacja finansową Stowarzyszenia potwierdziły jednoznacznie 
konieczność wpłynięcia na członków Stowarzyszenia, aby regulowali swoje składki członkowskie w terminie.  
Dodatkowo należy kontynuować próby pozyskania bezzwrotnych dotacji na działalność merytoryczną 
Stowarzyszenia. 

Zgromadzeni członkowie jednogłośnie przyjęli uchwałę  nr1/2014 zatwierdzającą sprawozdanie finansowe. 

Następnie pani Halina Godecka zapoznała zgromadzonych członków Stowarzyszenie z działalnością 
merytoryczną prowadzoną przez Stowarzyszenie.  

2013/2014 

a. Przyjęto nowych członków Stowarzyszenia w osobach: Monika Kłak, Marta Dobrzańska, Artur Nyk, 
Monika Śliwa, Mikołaj Romański, Grzegorz Klatka. Na wniosek Magdy Bartkiewicz w poczet członków 
przyjęto Jolantę Trela-Ptaszyńską; 

b. Dołożono starań w kierunku budowania marki stowarzyszenia MSPDiT wśród studentów Instytutu 
Pedagogiki Uniwersytetu Opolskiego poprzez zorganizowanie 2 spotkań na temat działań i potrzeby 
istnienia i rozwoju takich organizacji polskich poza granicami kraju, ściśle działających z jednostkami 
kultury i stowarzyszeniami w kraju; 

c. Nasi członkowie brali udział w międzynarodowych imprezach kulturalnych  

• Warszawskie Targi Ksiązki i Salon PTTK w Poznaniu; 

• p .Danuta Kapergren, reprezentowała Stowarzyszenie w imprezach organizowanych 
w Gdańsku z dużym powodzeniem i rozgłosem.   

• Pani Bożena Pawłowska Kilanowski, która była inicjatorką i realizatorką imprez polonijnych 
w Kanadzie, czego potem odzwierciedlenie znajdowało się w Arenie.  

d. Powstały też nowe publikacje naszych Członków, których na razie niestety nie byliśmy wydawcami. 
Swoje utwory wydała pani Gitta Rutledge, Henryk Musa, Jolanta Horodecka Wieczorek,  

e. Systematycznie były przygotowywane kolejne numery Areny dzięki nadsyłanym z chęcią przez naszych 
Członków materiałów pisemnych i fotograficznych. Pismo cieszyło się dużym zainteresowaniem i 
spotykaliśmy się z miłymi wyrazami uznania ze strony osób nam nieznanych i obiektywnych. Ze 
względu jednak na rezygnację Krystyny Grzegockiej z nieodpłatnego składu i oprawy graficznej naszej 
gazety w systemie internetowym, została ona zawieszona. Wydano w sumie 6 numerów 
internetowych Areny.  

W roku 2013 w okresie jesiennych konkursów grantowych Stowarzyszenie złożyło 5 dużych wniosków o wartości 
minimalnej 3500,00 każdy, na wydawanie ARENY w formie papierowej i internetowej, utrzymanie strony 
internetowej, wydanie Almanachu Arena, wydanie Areny jako rocznika, na udział Członków Stowarzyszenia w 
Konkursie Chopinowskim w Dusznikach Zdroju. Niestety nasze projekty nie uzyskały aprobaty komisji 
konkursowych. 

f. Niestety żadna z przyjętych osób do Stowarzyszenia w ubiegłym roku przy okazji patronatu 
Stowarzyszenia nad 1 Salonem ART.UPCYKLING.PL nie wykazała większego zainteresowania 
działaniami i możliwościami działania w Stowarzyszeniu lub poprzez Stowarzyszenie.   



 

 

 adres do korespondencji: 40-131 Katowice; ul.Broniewskiego 13/16  

 

SKV: 802461-6529                       stowarzyszenie@malme.eu              www.malme.eu.                                                                                             

                                                                                                                              

 

Zgromadzeni członkowie jednogłośnie przyjęli uchwałę  nr 2/2014 zatwierdzającą sprawozdanie  merytoryczne. 
 

Zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę  nr 3/2014 o przyznaniu  absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia  

 

Po zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego  i finansowego pani Halina Godecka przedstawiła plan pracy na 
następny rok 2014/2015: 

a. Wznowienie internetowej gazety pt. Arena, we współpracy z ASP Katowice;  

W wyniku przeprowadzonych rozmów przez panią Halinę Godecką z ASP , powstała propozycja wydawania 
Areny (kwartalnik) jako praca magisterska studentów  ASP Wydziału Projektowania. 

Po dyskusji zaakceptowano możliwość wydania (i druku) ARENY jako praca magisterska pod warunkiem 
możliwości ingerencji zarówno w treści (które powinny być w dalszym ciągu przygotowywane przez 
członków Stowarzyszenia) jak i w szatę graficzną. 

Zaakceptowano propozycje pana Bogdana Bieniasza i postanowiono wzbogacić ARENĘ o nowe działy: kącik 
fotograficzny pn. ”MIGAWKI” lub „Złapane w locie”. 

 

b. Należy w okresie 2014/2015 konsekwentne budować wysoką i rozpoznawalną markę Stowarzyszenia  
i poszerzać grono współpracujących z Stowarzyszeniem instytucji np. poprzez oraz objęcie patronatem 
Stowarzyszenia imprez kulturalnych o szerokim zasięgu lub szczególnym znaczeniu dla kultury polskiej 
w kraju i za granicą. 

Zebrani wysłuchali propozycji pani Krystyny Wolak o objęciem Patronatem Honorowym 
Międzynarodowego  Festiwalu im. Andrzeja Hiolskiego Kudowa-Zdrój Ustalono iż jest to impreza  budująca 
prestiż Stowarzyszenia  ale objęcie Patronatem Honorowym powinno łączyć się z także określonymi 
przywilejami dla Stowarzyszenia. 

Kwestie organizacyjne związane z procedurą objęcia Patronatem Honorowym imprez kulturalnych 
pozostawiono w decyzji pani prezes Haliny Godeckiej. 

   

c. Ustalono, iż z zebranych środków finansowych (po opłaceniu składek zaległych i obecnie 
obowiązujących) będzie można dofinansować np. propozycje wydawnicze naszych Członków lub 
opłacić wynagrodzenie za skład i łamanie ARENY. 

d. Należy także podjąć działania, aby gdzie tylko jest to możliwe promować działania twórcze Członków 
Stowarzyszenia. 

e. Od września 2014, Zarząd Stowarzyszenia ma zamiar ponownie złożyć wnioski  
na działania stowarzyszenia, (ewentualnie poprzez Fundację Akademia Mediów), które pozwolą na 
uczestnictwo naszych Członków w ważnych wydarzeniach kulturalnych w kraju, lub wydanie chociażby 
niewielkiego zbioru wierszy itp. 

Ważną kwestię podjęli zebrani w sprawie „widoczności Stowarzyszenia” w świecie wirtualnym. Ustalono, iż 
Stowarzyszenie powinno posiadać aktualną stronę www oraz funkcjonować w innych mediach 
społecznościowych, np. facebook. Od strony technicznej aktualizacji strony podjęła się Lucyna Krupa Szado. 

 

Zgromadzeni członkowie jednogłośnie przyjęli uchwałę  nr4/2014 zatwierdzającą plan pracy Zarządu 
Stowarzyszenia na rok 2014/2015. 
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Następnie w sprawach organizacyjnych podjęto uchwałę nr 5/2014 i przyjęto nowych członów Stowarzyszenia 
w  osobach: 

1. Aleksandra Prusinowska- Polska,  

2. Krystyna Gołąbek Szwecja,  

3. Maria Sulima- Białoruś, 

4. Agnieszkę Lisiecka – Legierska Polska 

5. Krzysztof Genczelewski- Polska,  

6. Rafał Sędzimir - Irlandia,  

7. Roman Sakowicz- Francja, 

8. Jean Louis Blanc – Francja. 

 

 

Następnie w sprawach organizacyjnych podjęto uchwałę nr 6/2014 i wykreślono członów Stowarzyszenia w  
osobach: 

1. Monika Kłak  

2. Monika Śliwa 

3. Grzegorz Klatka 

Uzasadnieniem było min. Brak jakiegokolwiek zainteresowania ze strony ww działalnością Stowarzyszenie oraz 
nie opłacenie składek członkowskich. 

 

Na koniec zebrania podziękowano pani Halinie Godeckiej za dotychczasowe zaangażowanie w prace 
merytoryczne Stowarzyszenia. 

 

 

 

Lanckorona 28 sierpnia 2014 r. 

 

        Protokołowała: 

        Lucyna Krupa-Szado 

 


