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 Brisbane 17 lipca 2020 roku 

 
 
Do Organizacji Członkowskich Rady Naczelnej Polonii Australijskiej 
 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
 
Na podstawie Artykułów VII i VIII Statutu Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (RNPA) oraz 
zawiadomienia wysłanego do Organizacji Członkowskich z dnia 6 kwietnia br., Prezydium RNPA 
informuje, że   
 

52. Zjazd Delegatów odbędzie się w dniach 10-11 października 2020 roku.  

Zjazd zostanie przeprowadzony zdalnie przy pomocy komunikatora internetowego 

Zoom Meeting. 

  
Termin i Forma Zjazdu. Prezydium przypomina, że 52. Zjazd, zgodnie z decyzją Delegatów 51. 
Zjazdu, miał odbyć się w czerwcu br. w Canberze. Jednakże panująca pandemia wirusa COVID-19 
oraz sytuacja epidemiczna w Australii z szeregiem związanych z nią zaleceń, nakazów i zakazów 
rządu federalnego i rządów stanowych, nie pozwoliły na organizację 52. Zjazdu zgodnie z wolą 
Delegatów poprzedniego Zjazdu. 
 
Prezydium otrzymało zgodę z Access Canberra, instytucji rządowej gdzie zarejestrowana jest 
RNPA, na organizację Zjazdu Delegatów do końca października br. Jednocześnie,  przedłużająca 
się niestabilnośc epidemiczna kraju spowodowała zmianę zapisu w Association Act, umożliwijącego 
organizację walnych zebrań organizacji zarejestrowanych w Access Canberra za pomocą zdalnych 
(internetowych) środków komunikacyjnych. Taka zmiana zapisu pozwala uniknąć organizacji zebrań 
w pomieszczeniach zamkniętych z wymogiem bezpośredniego udziału w nim uczestników zebrania 
i całkowicie eliminuje ryzyko zakażenia wirusem COVID-19.  
 
Decyzja Prezydium o organizacji 52. Zjazdu Delegatów RNPA w dniach 10 -11 października br. przy 
użyciu komunikatora internetowego Zoom Meeting jest konsekwencją powyższych aktów prawnych; 
przeprowadzono również konsultacje w tej sprawie z większością Organizacji Członkowskich RNPA.  
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Procedura przedzjazdowa - Organizacje Członkowskie RNPA  
 
Uprasza się Organizacje Członkowskie oraz ich Delegatów o zapoznanie się i ścisłe  
przestrzeganie następujacych procedur przedzjazdowych: 
 
1. Zgodnie z Artykułem IV § 11 oraz Artykułem XIII § 49 Statutu RNPA, Prezydium Rady 

przypomina o konieczności uregulowania składek członkowskich w okresie do 8 tygodni 
przed Zjazdem, czyli do dnia 14 sierpnia br.  

 
       Wpłaty składek w wysokości $120 (włącznie z GST) na każdych 50 członków Organizacji (jeden 

mandat) należy dokonywać bezpośrednio na konto Polish Community Council of Australia - 
Bank: CBA, BSB: 064126, Account Number: 10031032. Przy wpłacie należy podać nazwę 
płacącej organizacji.  

 
       Prezydium informuje, że tylko terminowe wpłaty na konto Polish Community Council of Australia 

(patrz wyżej) uprawniają Delegatów do otrzymania mandatów (patrz również pkt. 2 poniżej), 
oraz że jakiekolwiek inne formy płatności (np. czeki, gotówka wysłane pocztą), nie będą 
stanowiły podstawy do otrzymania mandatów. 

 
2. Prezydium RNPA przypomina o obowiązku dostarczenia aktualnej liczby członków 

finansowych Organizacji Członkowskich. Organizacje proszone są o dostarczenie tych 
danych do dnia 14 sierpnia br. na formularzu Statutory Declaration (Part XIII, § 49 (a)). 
Oświadczenia nadesłane po tym terminie nie bedą rozpatrywane.  

W przypadku, gdy członkiem RNPA jest Federacja lub organizacja parasolowa o podobnym 
charakterze, dane powyższe, w formie Statutory Declaration, powinny być podane w odniesieniu 
do każdej z osobna organizacji członkowskiej Federacji (bądź organizacji parasolowej o 
podobnym charakterze). 

 
3. Terminowo nadesłane dane i oświadczenia przekazane zostaną Komisji Mandatowej do 

weryfikacji (Part XIII, § 49). Komisja Mandatowa nie będzie przyznawać mandatów 
Organizacjom, które w terminie do 14 sierpnia nie opłacą składki członkowskiej oraz nie 
dostarczą Statutory Declaration z podaną liczbą swoich członków finansowych.  

      Aby uniknąć nieporozumień i ułatwić pracę Komisji Mandatowej, Prezydium RNPA apeluje do 
organizacji Członkowskich o bezwzględne stosowanie się do wymagań Statutu: Part V § 10 
Obligations (c) i Part XIII  § 49. Prezydium zwraca także uwagę na sankcje, jakie mogą zostać 
nałożone na Organizację w przypadku nie zastosowania się do cytowanych zapisów Statutu 
RNPA (Part V § 13 (b) (iii)  oraz § 14).  

 
4. Prezydium przypomina ponadto, że zgodnie zapisami Statutu RNPA Part XIII § 49, warunkiem 

przyznania mandatów, poza terminowym dostarczeniem deklaracji o liście członków i wniesienia 
składki członkowskiej, jest również dostarczenie przez organizacje, do dnia 25 września (patrz 
p. 8): 

(a) listy wybranych delegatów (1 delegat – 1 mandat),  
(b) upoważnienia (proxy) o przekazaniu mandatu innemu delegatowi, oraz 
(c) listy delegatów uczestniczacych w Zjeździe.  

 
5. Wnioski i propozycje uchwał oraz propozycje dodatkowych punktów porządku obrad 

Zjazdu należy przekazać do Sekretariatu Rady na adres jej poczty elektronicznej 
secretary@polishcouncil.org.au  do dnia 14 sierpnia br, Statut: Part VII § 20 (c).  
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6. Sprawozdania i materiały do dystrubucji wśród Delegatów, należy dostarczyć do 

Sekretariatu Rady w formie elektronicznej (pdf) do dnia 25 września br. Obejmuja one: 

(a) obowiazkowe sprawozdania Zjazdu, tj. sprawozdanie prezydium, skarbnika, audytora, 
komisji rewizyjnej, komisji arbitrazowej, oraz administratorów Funduszu Wieczystego. 
Delegaci powinni zapoznać się z nimi przed Zjazdem (patrz również p. 8). 

(b) materiały, które organizacje członkowskie RNPA przekazują do wiadomosci pozostalym 
czonkom RNPA.   

 
Procedura przedzjazdowa -Sekretariat Prezydium RNPA 
 
7. Sekretariat Prezydium RNPA prześle Organizacjom plan obrad 52.Zjazdu do dnia 18 

września, Statut: Part VII § 20 (c). 
 
8. Potwierdzenie liczby mandatów przyznanych przez Komisję Mandatową oraz lista 

zarejestrowanych Delegatów danej Organizacji zostaną przesłane Organizacjom 1 
października br.  
 

9. Zarejestrowanym Delegatom Sekretariat Prezydium prześle, w formie elektronicznej (pdf), 
sprawozdania prezydium, skarbnika, audytora, Komisji Rewizyjnej i Arbitrażowej RNPA, 
Funduszu Wieczystego oraz inne materiały pocztą elektroniczną do dnia 3 października br. 
Przesłane sprawozdania nie bȩdą odczytywane podczas Zjazdu. Uprasza się zatem 
Delegatów o zapoznanie siȩ z przesłanymi materiałami przed Zjazdem. 

 
 
Procedura Zjazdowa 

  
Otwarcie 52. Zjazdu Delegatów przy użyciu komunikatora internetowego Zoom Meeting 

nastąpi w sobotȩ 10 października 2020 r. o godz. 10:00 (NSW, VIC, ACT, QLD), godz. 9:30 
(SA), godz. 8:00 (WA). 

 
 
10. Obrady Zjazdu ropoczną się w sobotę 10 października, i w razie potrzeby będą kontynuowane 

w niedzielę, 11 października. 
 

11. Komunikator Zoom Meeting będzie dostępny dla Delegatów na 45 min. przed oficjalnym 
otwarciem Zjazdu. W tym czasie nastąpi potwierdzenie uczestnictwa Delegatów.  

 
12. Instrukcje, w jaki sposób skorzystać z komunikatora Zoom Meeting  i dołączyć do zebrania, 

zostaną przesłane delegatom pocztą elektroniczną przez Sekretariat RNPA.  
 

13. Prezydium zorganizuje próbȩ połączenia wszystkich Delegatów celem zapoznania siȩ z 
systemem zebrań on-line przy użyciu komunikatora Zoom Meeting siedem (7) dni przed datą 
Zjazdu, tj. w sobotę 3 października br. 

  
Z poważaniem  

 

Helena Andrusiewicz 
Sekretarz 


