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Wiedeń 5 XI 2011 

 
SPRAWOZDANIE Z III NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA EFPSNT 

 
Zebranie odbyło się 5 listopada 2011 roku w Sali im. Króla Jana III Sobieskiego w Centrum Naukowym 
PAN przy Boerhaavegasse 25 w 3 dzielnicy Wiednia.  
 
Oficjalny program zebrania obejmował następujące punkty: 
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania EFPSNT poświęconego uzupełnieniu nazw organizacji 
zrzeszonych w EFPSNT w obowiązującym statucie – Prezes Federacji – kol. Józef Buczak  
2. Wybór prowadzącego zebranie, oraz sekretarza spotkania,  
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej  
4. Przekazanie Komisji Skrutacyjnej pełnomocnictw do reprezentowania poszczególnych organizacji 
członkowskich i głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu  
5. Podanie quorum członków upoważnionych do głosowania.  
6. Zmiany w statucie federacji: referuje kol. Andrzej Fórmaniak  
7. Dyskusja nad pronowanymi zmianami  
8. Głosowanie w sprawie przyjęcia uzupełnień w statucie  
9. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania  
 
Zebranie otworzył o godz. 12.10 i powitał obecnych prezes VPI pełniący w kończącej się kadencji rolę 
prezesa EFPSNT kol. Józef Buczak. Celem zebrania była zmiana statutów polegająca na skorygowaniu 
niepełnego tłumaczenia nazwy federacji w języku angielskim.  
 
Dzień dobry 
 
Witam wszystkich uczestników III Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Federacji EFPSNT. 
 
Witam szanownych gości: 
 Panią Ewę Mańkiewicz–Cudny – prezesa NOT 
 Pana Bogusława Dybasia – dyrektora stacji PAN w Wiedniu 

 
Witam delegatów: 
z Wielkiej Brytanii: 
 Kol. Piotra Dudka 
 Kol. Marka Piekarskiego 
 Kol. Elżbietę Mytko 
z Francji: 
 Kol. Janusza Ptaka 
 Kol. Katarzynę André 
z Niemiec: 
 Kol. Ryszarda Drapałę 
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 Kol. Jerzego Korca 
z Litwy: 
 Kol. Jerzego Mozyro 
 Kol. Henryka Falkowskiego 
 
Witam Sekretariat Generalny : 
 Kol. Andrzeja Fórmaniaka 
 Kol. Marka Piekarskiego 
 Kol. Katarzynę André 
 
Zebraliśmy się tutaj aby nie tyle zmienić nasze statuty ile dokonać w nich poprawek, które wynikły z 
chochlików drukarskich, z niedokładych tłumaczeń. 
Dla zatwierdzenia zmian potrzebna jest zgoda 2/3 delegatów. Ze zgłoszonych 11 delegatów na sali 
obecnych jest 11, a więc potrzebne jest 7 głosów. 
Punkty w których należy zmienić statut to: 

1. napisanie pełnej nazwy EFPSNT w językach niemieckim i angielskim, 
2. uzupełnienie nazwy EFPSNT w języku litewskim, 
3. poprawienie tłumaczeń. 

Proponuję przegłosować wszystkie zmiany w jednym głosowaniu jawnym, gdyby ktoś z delegatów miał 
uwagi, albo wolał głosować osobno to proszę o zgłoszenie. 
 
Następnie Koordynator ds. Administracyjnych kol. Bożena Prochaska zwróciła się do obecnach dele-
gatów z prośbą o przedstawienie upoważnień do reprezentowania swoich stowarzyszeń.  
Jednogłośnie na przewodniczącego zebrania został wybrany kol. Józef Buczak a na sekretarza przez 
aklamację kol. Krzysztof Dąbrowski. Obaj koledzy przyjęli wybór.  
Następnie została wybrana komisja skrutacyjna w składzie kol. kol. Elżbieta Mytko, Elżbieta Suska, 
Stanisław Święch.  
Komisja skrutacyna zebrała od delegatów upoważnienia i przekazała je Koordanatorowi ds. Administra-
cyjnych kol. Bożenie Prochaska.  
W zebraniu uczestniczyło 11 delegatów: 

o Mgr inż. Katarzyna André (SITPF, Francja), 
o Dipl.-Ing. Józef Buczak (VPI, Austria), 
o Dipl.-Ing. Ryszard Drapała (ZFPITZ, Niemcy), 
o Mgr inż. Piotr Dudek (STPwWB), 
o Mgr Henryk Falkowski (SITP, Litwa), 
o Dipl.-Ing. Jerzy Korzec (ZFPITZ, Niemcy), 
o Mgr. inż. Jerzy Mozyro (SITP, Litwa), 
o Mgr. inż. Elżbieta Mytko (STPwWB), 
o Mgr inż. Marek Piekarski (STPwWB), 
o Mgr inż. Janusz Ptak (SITPF, Francja), 
o Mgr inż. Andrzej Tombiński (VPI, Austria). 

W zebraniu z racji pełnionych funkcji uczestniczyli także (bez prawa głosu): 
o Sekretarz generalny EFPSNT dr inż. Andrzej Fórmaniak, 
o Koordynator ds. Administracyjnych mgr inż. arch. Bożena Prochaska, 
o oraz w charakterze gościa Prezes NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny. 

Proponowane zmiany w statucie przedstawił sekretarz Federacji kol. Andrzej Fórmaniak.  
o W punkcie 1.1 dodanie słów „European Federation of”, dodanie pełnej nazwy w języku litewskim 

i słowa „Europäische” w nazwie niemieckiej.  
o W punkcie 4.8 zastąpienie słów „dotyczą one” przez „mogą dotyczyć”.  
o Zmiana numeracji paragrafów o jeden w dół począwszy od 4.10 ponieważ dotychczasowy para-

graf 4.9 stanowi rozszerzenie paragrafu 4.8 i nosił niesłusznie ten numer.  
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o Punkt 4.27 dodanie opuszczonego słowa „składa” przed „się z...”.  
Komentarz-pytanie kol. Janusza Ptaka: czy wstąpienie nowego stowarzyszenia wymaga zmiany statutów.  
Odpowiedzi udzieliła kol. Prochaska, która stwierdziła, że będzie to konieczne ze względu na to, że nowa 
organizacja wstępująca do EFPSNT w swoim czasie przejmie przewodnictwo federecji na kolejny rok 
i o tym zostanie powiadomiony odpowiedni wydział policji d/s rejestracji organizacji społecznych, a więc 
taka organizacja musi być wymieniona w statucie, aby takie przewodnictwo było uzasadnione. Kol. 
Prochaska poinformowała zebranie, że jedynie niemiecka wersja statutu podlega rejestracji na policji. 
Następnie wywiązała się dyskusja na temat określenia „niedochodowość” w polskim tekście statutu. 
Postanowiono dodać w nim słowo „nonprofit”.  
Wszystkie proponowane zmiany zostały poddane wspólnie pod głosowanie i przyjęte 11 głosami na 11 
obecnych.  
 
Zebranie zostało zamknięte o godz. 12.40 przez przewodniczącego kol. Józefa Buczaka 
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SPRAWOZDANIE Z VIII ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA EF PSNT 
 
Zebranie odbyło się 5 listopada 2011 roku w Sali im. Króla Jana III Sobieskiego w Centrum Naukowym 
PAN przy Boerhaavegasse 25 w 3 dzielnicy Wiednia.  
 
Oficjalny program zebrania obejmował następujące punkty: 
Otwarcie VIII Walnego Zebrania EFPSNT – Kol. Józef Buczak  
1. Wybór prowadzącego zebranie, oraz sekretarza spotkania,  
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej  
3. Przekazanie Komisji Skrutacyjnej pełnomocnictw do reprezentowania poszczególnych organizacji 
członkowskich i głosowania na Walnym Zebraniu  
4. Stwierdzenie quorum członków uprawnionych do głosowania.  
5. Zatwierdzenie protokołu z VII Walnego Zebrania w roku 2010, w Londynie (opracowanego przez 
kolegów Stanisława Aloszkę i Andrzeja Fórmaniaka, BP i MP).  
6. Podsumowanie działalności Federacji w okresie ostatniej kadencji, oraz wytyczenie zakresu działania 
Federacji na następny rok. – kol. Józef Buczak (10 min).  
7. Wystąpienia sprawozdawcze, oraz propozycje odnośnie zakresu pracy w nadchodzącym roku 2012 
przez przedstawicieli członków Federacji.  
8. Sprawozdanie Skarbnika – kol. Katarzyny André z prowadzenia kasy EFPSNT w okresie ostatniego 
roku.  
9. Sprawozdanie Komisji Statutowo-Rewizyjnej z kontroli finansów EFPSNT.  
10. Udzielenie absolutorium dotychczasowemu Zarządowi EFPSNT.  
11. Przekazanie Zarządu Federacji na następną kadencję Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników 
Polskich we Francji.  
12. Wolne wnioski i zakończenie zebrania.  
 
Zebranie otworzył o godz. 12.40 i powitał obecnych prezes VPI pełniący w kończącej się kadencji rolę 
prezesa EFPSNT kol. Józef Buczak. 
 
Następnie na przewodniczącego zebrania został wybrany kol. Janusz Ptak (SITPF). Wybór nastąpił jedno-
głośnie i został przyjęty. Sekretarzem zebrania został ponownie kol. Krzysztof Dąbrowski. 
W punkcie drugim porządku dziennego nastąpił wybór komisji skrutacyjnej w tym samym składzie co na 
nadzwyczajnym walnym zebraniu. Wyboru dokonano 10 głosami za przy 1 wstrzymującym się.  
W punkcie 3 nastąpiło przekazanie komisji skrutacyjnej pełnomocnictw delegatów i potwierdzenie 
kworum.  
W zebraniu uczestniczyło 11 delegatów: 

o Mgr inż. Katarzyna André (SITPF, Francja), 
o Dipl.-Ing. Józef Buczak (VPI, Austria), 
o Dipl.-Ing. Ryszard Drapała (ZFPIiT, Niemcy), 
o Mgr inż. Piotr Dudek (STPwWB), 
o Mgr Henryk Falkowski (SITP, Litwa), 
o Dipl.-Ing. Jerzy Korzec (ZFPIiT, Niemcy), 
o Mgr. inż. Jerzy Mozyro (SITP, Litwa), 
o Mgr. inż. Elżbieta Mytko (STPwWB), 
o Mgr inż. Marek Piekarski (STPwWB), 
o Mgr inż. Janusz Ptak (SITPF, Francja), 
o Mgr inż. Andrzej Tombiński (VPI, Austria). 

 
W zebraniu z racji pełnionych funkcji uczestniczyli także (bez prawa głosu): 

o Sekretarz generalny EFPSNT dr inż. Andrzej Fórmaniak, 
o Koordynator ds. Administracyjnych mgr inż. arch. Bożena Prochaska, 
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o oraz w charakterze gościa Prezes NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny. 
 
Przewodniczący kol. Janusz Ptak zaproponował zmianę porządku – przeniesienie w miarę potrzeby 
niektórych tematów na czas po przerwie obiadowej. Wniosek został przyjęty przez aklamację.  
Punkt 5. Zatwierdzenie protokółu z VII walnego zebrania odbytego w 2010 r. w Londynie. Został on 
krótko zreferowany przez Sekretarza Generalnego kol. Andrzeja Fórmaniaka. Protokół został zatwier-
dzony 11 głosami na 11 obecnych.  
Punkt 6. Podsumowanie działalności EFPSNT i wytyczne programu na następną kadencję – referat 
wygłosił kol. Józef Buczak.  
 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy 
 
Na naszym Walnym Zebraniu w Londynie, które odbyło się tak niedawno, bo zaledwie rok temu VPI- 
Austria przejęło przewodnictwo w EFPSNT. Z tego powodu miałem zaszczyt przez ostatni rok sprawować 
funkcję Prezydenta EFPSNT. 
 
W tym czasie: 

1. Wystapiliśmy do Marszałka Senatu RP z propozycją współpracy w ramach Komisji Konsultacyjnej 
ds. Polonii. Do tej pory Komisja Konsultacyjna składała się z 10 osób, zgodnie z Dekretem Zało-
życielskim z 21.06.2002 roku do Komisji Konsultacyjnej może być powołanych do 12 osób. Wobec 
tego jestem dobrej myśli, że Prezydent EFPSNT będzie zasiadał w tym wyśmienitym gremium i bę-
dzie służył radą Senatowi RP. 

2. Prowadzimy działalność informacyjną – na wszystkich spotkaniach, imprezach, koncertach, orga-
nizowanych przez VPI informujemy osoby obecne, że VPI jest jedną z 5 polonijnych organizacji 
inżzynierskich w Europie i w tym roku sprawuje przewodnictwo w EFPSNT. 

3. Temat powodzi w Polsce był wielokrotnie dyskutowany, zarówno u nas, jak i w szerszym gronie. 
3 czerwca 2011 podpisaliśmy umowę o współpracy z NOT we Wrocławiu, ktorego prezesem jest 
prof. Szczegielniak, specjalista do spraw zabezpieczeń przeciwpowodziowych i nasza współpraca 
obejmuje między innymi ten temat. W roku 2012 SIP Francja przygotowuje konferencję na ten 
temat. 

4. Przewodnictwo Polski w Unii Europejskiej trwa. Jest to wielka odpowiedzialność i duży wysiłek. 
Pomagajmy Polsce, każdy w swoim zakresie i wg swoich możliwości. Jesteśmy dziećmi pięknego 
narodu, bądźmy poprzez naszą codzienną pracę, nasz codzienny wysiłek i zaangażowanie jak naj-
lepszymi ambasadorami naszego narodu w tych krajach, w których przyszło nam się osiedlić i żyć.  

 
Życzę Januszowi Ptakowi, Prezesowi STIP we Francji i następnemu Prezesowi EFPSNT, owocnego roku, 
zadowolenia pracy i dużo zdrowia i sił, by sprostać wszystkim zadaniom, które przynoszą te funkcje. 
 
Dziękuję.  
Józef Buczak 
 
Kol. Ptak podziękował za wygłoszenie fereratu.  
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Punkt. 7. Wystąpienia sprawozdawcze i przedstawienie planów pracy stowarzyszeń członkowskich 
federacji 
 
7a) Wystąpienie przewodniczącego SITP na Litwie – kol. Jerzego Mozyro.  
 

Główne aspekty działalności Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich na Litwie (STIP) za 
okres 2010-2011 

 
W czerwcu 2010 r. STIP organizowało wyjazd 20-osobowej delegacji do m. Ostróda i okolic na 

Mazurach w Polsce. Odbyło się szczegółowe zwiedzanie zabytkowego Kanału Elbląskiego. Grupa zapoz-
nała się z jego inżynieryjno-technicznym rozwiązaniem. Również odbyło się zwiedzanie pól Grunwal-
dzkich i przygotowanie do 600-lecia bitwy pod Grunwaldem.  

8-10 września 2010 r. licząca 7 osób delegacja STIP, w tym prof. dr nauk technicznych, uczestni-
czyła w Pierwszym Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich w Warszawie, gdzie uczestniczyło około 400 
delegatów z różnych krajów świata. Referat wygłosił prezes STIP mgr inż. Józef Wasilewski, w dyskusjach 
przemawiał prof. dr nauk technicznych Leon Ustinowicz. Wczestnictwo w zjeździe pozwoliło rozszerzyć 
kontakty współpracy inżynieryjnej. Jednocześnie uczestniczyliśmy w obradach w Mazowieckiej okręgowej 
Izbie inżynierów budowlanych jednoczącej około 20 tys. członków. Uchwalono organizowanie obustron-
nej informacji dotyczącej współpracy transgranicznej. 

11 września 2010 r. w ramach współpracy z FSNT NOT Ostrołęka 6-osobowa grupa STIP uczest-
niczyła w obradach partnerskich i jednocześnie w zawodach pływackich organizowanych przez NOT 
Ostrołęka. Zdobyliśmy dyplomy i puchar.  

Na początku marca 2011 r. STIP już po raz piąty organizowało podsumowanie ogłoszonego kon-
kursu „Inżynier 2011”. Ze startujących w konkursie 8 uczestników „Inżynierem Roku 2011” został czło-
nek STIP dr nauk technicznych Zenon Bogdanowicz. Na zaproszenie STIP w uroczystościach podsumo-
wania konkursu uczestniczyło 7 delegacji z Polski, ogółem przeszło 50 osób, w tym NOT Wrocław, NOT 
Suwałki i inne. 

W lipcu b.r. STIP organizowało międzynarodowy spływ kajakowy z NOT Ostrołęka i Mazowiecką 
okręgową Izbą inżynierówbudowlanych. Trztydniowy spływ odbył się na Litwie rzeką Wisińczą w rejonie 
Solecznickim. 

W sierpniu 2011 r. 5-osobowa drużyna STIP uczestniczyła w spływie kajakowym w Polsce na 
Mazurach rzeką Krutynią, organizowanym przez NOT Ostrołęka i Mazowiecką okręgową Izbę inżynierów 
budowlanych. Jednocześnie odbyły się dwugodzinne szkolenia.  

Członek zarządu STIP uczestniczył w 5-dniowym spływie kajakowym”Szlakiem po miejscach 
Czesława Miłosza” od Poniewieża doKiejdan, organizowanym przez Dom Kultury Polskiej na Litwie 
finansowany przez Senat Polski.  

20 października 2011 r. STIP wspólnie z NOT Ostrołęka i Mazowiecką okręgową Izbą inżynierów 
budowlanych organizowali II Międzynarodową Konferencję na temat „Czynniki rozwoju przedsiębior-
czości w kontekście współpracy środowiski inżynieryjno-technicznych Polski i Litwy”. Konferencja zosta-
ła zorganizowana w celu rozwijania i kontynuowania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami Polski 
i Litwy. Patronat nad konferencją objęli posłowie doParlamentu Europejskiego Pan Jarosław Kalinowski 
i z Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Pan Waldemar Tomaszewski oraz Marszałek Województwa Mazo-
wieckiego Pan Adam Struzik. Podczas konferencji została zainaugurowana działalność punktu informa-
cyjno-doradczego w przestrzeni internetowej www.plt.lt. Obecnie STIP pracuje nad pozyskaniem środków 
na rozszerzenie działalności punktu, chodzi o własne biuro i jego wyposażenie.  

Od 4 lat STIP znajduje się pod patronatem Św. Rafała Kalinowskiego, powstańca, sybiraka, 
pracowitego inżyniera, patrona inżynierów, syna grodu Wilna. 15 listopada b.r. w Kościele św. Rafała 
w Wilnie odbędzie się Msza św. o wstawiennictwo i w 20-lecie kanonizacji św. Rafała Kalinowskiego.  
 
Prezes – mgr inż. Jerzy Mozyro 
Członek zarządu STIP – mgr inż. Henryk Falkowski 
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7b) Wystąpienie delegata ZFPIiT w Niemczech kol. Ryszarda Drapały  
 

Sprawozdanie z działalności Zrzeszenia Federalnego Polskich Inżynierów i Techników 
 w Niemczech T.z.  
za okres 2010/2011 

 
Wydarzenia: 
1/ 5-28.10.2010 – Polskie Dni Kultury w Mannheim. 
Wystawa: Solidarność w Niemczech. 
Koncert Władysława Sandeckiego – Chopin Jazzkonzert – 200-lecie urodzin Chopina 
2/ I Spotkanie Gospodarcze Polskich Przedsiębiorców i Specjalistów Rejonu Ren-Nekar, 26.11.2010 – 
Heidelberg. 
3/ Pierwszy Europejski Bal Polskich Inżynierów – 2602.2011 – Heidelberg. 
 
Uczestniczyło 128 osób, w tym goście z Anglii i Polski; obecni byli przedstawiciele PolskiegoKorpusu 
Wojskowego przy NATO w Heidelbergu.  
Aktualnie Zrzeszenie Federalne podejmuje szereg ciekawych inicjatyw: 

� Wspiera i pomaga istniejącym i nowo powstałym polskim i polsko-niemieckim firmom, 
� Zapraszamy ciekawe osoby na tradycyjny tzw. „Stammtisch”, który odbywa się w każdy ostatni 

czwartek miesiąca.  
� Aktywny udział w życiu Polonii, jesteśmy członkiem Polskiej Rady w Berlinie, której przewodniczy 

kol. F. Domaradzki, 
� Wspieramy i wspołpracujemy z Polskim Towarzystwem Szkolnym „Oświata” w Berlinie, któremu 

przewodniczy kol. B. Rejak, 
� Jesteśmy na etapie organizowania punktu nauki projektów unijnych w różnych programach, 

podjęliśmy wspołpracę z Regionalnym Ośrodkiem Europejskich Funduszy Społecznych w Gorzo-
wie Wlkp. Oraz z Berliner Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit mbH w Berlinie.  

� Współpraca zrzeszenia zasługująca na szczególną uwagę to promocja małych firm takich jak IHW 
Group Dipl.-Ing. Halina Wąsowska, Biura Inżynierskie Ryszarda Drapały i Andrzeja Staszaka 
przy wdrażaniu innowacyjnych technologii uzdatniania wody na rynkach polskim i niemieckim. 

� Aktywne wsparcie Wielkiej Orkiestry Owsiaka. 
Udział w konferencjach: 

� Udział członków Zrzeszenia w XXIV Kongresie Techników Polskich w Łodzi,  
� Udział członków w konferencjach na temat bezpieczeństwa na polskich drogach. Dwukrotnie 

w maju i wrześniu 2011 referaty kol. Kajzera na konferencjach organizowanych przez Generalną 
Dyrekcję Dróg i Autostrad.  

� Będziemy brali udział w konferencji „Od POMYSŁU poprzez PATENT do WDROŻENIA” 
organizowanej przez NOT w dniu 29 listopada 2011.  

Najbliższe przedsięwzięcia: 
� 13.12.2011 II Spotkanie Gospodarcze Polskich Przedsiębiorców i Specjalistów Rejonu Ren-Nekar, 
� II Europejski Bal Polskich Inżynierów. Terminy pod dyskusję: 18.02.2012, 21.04.2012.  

Berlin 31.10.2011 
Przewodniczący  
/-/ 
Dipl. Ing. Andreas Kajzer 
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7c) Wystąpienie delegata STP w WB kol. Piotra Dudka 
 
Przez wygłoszeniem referatu kol. Dudek zaprezentował obecnym próbki zdjęć z prowadzonej przez STP 
szkoły fotogaficznej.  
W trakcie wystąpienia kol. Dudek przedstawił obecnym działalność Akademii Technicznej i plany jej roz-
woju. Planowane jest uruchomienie najpierw placówki w Hiszpanii a następnie w innych krajach Unii.  
 

Sprawozdanie z dzialałności Stowarzyszenia STP - Anglia 
za okres październik 2010 – październik 2011 

 
Po zakończeniu uroczystości 70-lecia Stowarzyszenia, które odbyły się w dniach 25-26 września ub. roku 
nastąpił trudny okres rozliczenia finansowego i sprawozdania merytorycznego w stosunku do grupy spon-
sorów i patronówfinansowych. Patronowi specjalnemu prof. Jerzemu Buzkowi wręczyliśmy podziękowa-
nie oraz dyplom Członka Honorowego STP wraz ze Złotą Odznaką Honorową STP podczas jego pobytu 
w Londynie w grudniu ub. roku podczas spotkania z Polonią w POSK-u. Pełny raport z uroczystości oraz 
z Walnego Zebrania EFPSNT znajduje się w witrynie STP. 
 
Ze względu na ograniczenie obchodów do historii STP w Wielkiej Brytanii po katastrofie samolotowej 
w Smoleńsku, w której straciliśmy trzech patronów honorowych postanowiliśmy niektóre pierwotnie pla-
nowane tematy obchodów przenieść na rok 2011 i zrealizować w osobnych przedsięwzięciach, a miano-
wicie: dyskusję/debatę nad programem POLSKA 2030 przenieść do Łodzi na XXIV KTP, który odbył się 
w maju b.r. Na Kongresie STP przedstawiło dwa tematy w ramach dyskusji panelowej oraz urządziło 
stoisko w ramach specjalnej kongresowej wystawy okolicznościowej. Prezes STP jako b. prezes Fede-
racji przedstawił w czasie sesji plenarnej profil i funkcję EFPSNT oraz propozycję współpracy w kilku 
tematach (m.in. dyskusję nad poprawieniem sposobu oceny polskich uczelni technicznych w światowych 
rankingach, bo polskie uczelnie są w nich daleko, w drugiej pięćsetce światowej chociaż rzeczywisty po-
ziom i badań jest znacznie wyższy niż wykazują oceny. W Wielkiej Brytanii 4 uczelnie znajdują się 
w pierwszej dziesiątce światowej. Trzecim tematem obchodów zrealizowanym w tym roku było otwarcie 
portalu Techniki i Nauki, którego archiwalny zbiór wszystkich numerów oddano do dyspozycji czytel-
ników z wielu krajów. Jest to unikalne osiągnięcie w polonijnej skali światowej. Adres: 
www.technikainauka.pl/archiwum.  
 
Pozostałą działalność stautową realizowano na kilku płaszczyznach, i tak: 

o Działalność popularyzatorską techniki i nauki kontynuowano w ramach kameralnych tradycyj-
nych Inżynierskich Czwartków4You, w których udział wzięli wykladowcy/prelegenci specjalnie 
zaproszeni przez organzatorów. Odbyło się 7 spotkań, które zgromadziły ponad 200 osób.  

o działaność integracyjna to m.in. coroczne pikniki oraz tradycyjne „Opłatki”. W roku 2012 planu-
jemy po długiej przerwie „Bal Inżyniera” w POSK-u. 

o działalność integracyjna międzynarodowa to m.in. udział n. przedstawiciela w uroczystościach 
70-lecia „Polonii Technica” w USA. 

o udział STP w IV Polskim Studenckim Kongresie w Cambridge pod patronatem Ministra NISW 
z Polski, 

o udział przedstawiciela STP w Ogólnopolskim Jury Konkursu Innowacyjności. Udział STP w pra-
cach zespołu rządowego ds energetyki i paliw. 

o kontynuowano projekt wystawy/pokazu filmowego nt. „Polskich Światowych Osiągnięć Nauko-
wych na Obczyźnie” pt. „Od Enigmy do Hadron Collider”, a następnie w zmodyfikowanej formie 
pt. „Polish Visual Identity” – Od Unii Lubelskiej do Europejskiej, jednak nie uzyskano odpowied-
nich środków finansowych. W 2012 r. takowe przedsięwzięcie jest zaplanowane na I kwartał i pre-
mierowy pokaz ma nastąpić w Gdańsku i Londynie. Trzymamy kciuki!.  

o kontynuowano współpracę z polskimi lokalnymi zawodowymi organizacjami młodzieżowymi oraz 
zawodowymi organizacjami polskich SME. 
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Działalność edukacyjno-szkoleniowa poprzez Akademię Techniczną STP stanowi osobny temat, który 
zostanie zaprezentowany przez STP w czasie WZ w formie prezentacji wizualnej przez wiceprezesa STP 
kol. mgr inż. Piotra Dudka. 
 
/-/ Ryszard Chmielowiec 
Prezes Zarządu STP w Wielkiej Brytanii 
 
Akademia Techniczna, najmłodsze dziecko w 70-letniej historii Stowarzyszenia Techników Polskich 
w Wielkiej Brytanii, od pięciu lat z ogromnym powodzeniem i uznaniem, prowadzi kursy i szkolenia dla 
Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, wspomaga w poszerzaniu kwalifikacji zawodowych i zdoby-
waniu nowych umiejętności. 
Profesjonalizm kadry, innowacyjne rozwiązania wykorzystujące aktualne osiągnięcia nauki, specjalisty-
czne sale lekcyjne oraz nowatorskie metody nauczania gwarantują wysoką jakość naszych usług. Dyspo-
nujemy doskonałej jakości sprzętem multimedialnym, którego ofiarodawcą jest Konsulat Generalny RP 
w Londynie, od początku jej działalności patronujący działalności Akademii. 
Do kursów szkoleniowych AutoCad na trzech poziomach nauczania, po czterech latach efektywnej 
działalności (12 edycji, 450 wyszkolonych studentów), w tym roku dołączyły kursy: Revit, Fotografia od 
A do Z, Photoshop, Interior Design oraz IT dla początkujących. W kolejnych edycjach uruchomione zosta-
ną kursy skanowania laserowego, tworzenia stron internetowych, FIDIC oraz geodezji w budownictwie. 
Akademia Techniczna jest także współorganizatorem programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie 
się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Program ma na celu promowanie mobilności pra-
cowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W ramach Lifelong Learning Programme grupa absolwentów kur-
sów AutoCAD będzie poszerzać i doskonalić umiejętności zawodowe oraz wymieniać doświadczenie 
i wiedzę na wyjazdowych sesjach w Hiszpanii.  
 
Ogromne doświadczenie i wiedzę naszych wykładowców wykorzystujemy na forum ogólnoeuropejskim – 
jesteśmy również pomysłodawcą i głównym organizatorem kursów AutoCAD dla członków Europejskiej 
Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych EFPSNT.  
 
AT STP czynnie włącza się również w organizację przedsięwzięć polonijnych towarzyszących Igrzyskom 
XXX Olimpiady i Igrzyskom Paraolimpijskim w Londynie 2012.  W skład programu wchodzą takie projek-
ty jak: Polonijne Centrum Olimpijskie, konkurs sztuki, konkurs dla dzieci i młodzieży polonijnej pt. „Sport 
w sztuce”, Strefa kibica, Światowe Forum Polonijne, Dzień Polski.  
Obok działalności szkoleniowej Akademia prowadzi także Biuro Karier, które powstało z myślą o tych 
wszystkich Polakach, którzy poszukują lepszej, ciekawszej, bardziej satysfakcjonującej pracy. Zadaniem 
Biura jest obsadzanie stanowisk pracy osobami, które podnoszą wydajność współpracujących firm; loko-
wanie pracowników pod względem ich predyspozycji i kwalifikacji do danych stanowisk, z uwzględnie-
niem specyfiki działań firmy, a także zainteresowań kandydatów. Efektem działalności Biura Karier jest 
baza osób poszukujących pracy, zróżnicowanych pod względem kwalifikacji oraz doświadczenia. 
Akademia Techniczna STP to również sieć kontaktów z otoczeniem naukowym i biznesowym, współpraca 
z uczelniami wyższymi, instytucjami i organizacjami, takimi jak EFPSNT, SIDIR, Politechnika Warszaw-
ska, Politechnika Świętokrzyska, AGH,  PIIB , ZP, PPL, POSK, Ambasada i Konsulat RP i wiele innych. 
Dlaczego warto z nami współpracować? Ponieważ stawiamy na jakość i praktyczne efekty, czego dowo-
dem są liczne referencje, cenimy kompetencje, rzetelność,  klimat współpracy i wzajemne zaufanie, jesteś-
my otwarci na wszelkie sugestie, uwagi i propozycje. 
 
 
Piotr Dudek,  
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7d) Wystąpienie prezesa VPI kol. Józefa Buczaka 
 

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia VPI w 2011 roku 
 

A oto nasze przedsięwzięcia zrealizowane w ciągu tego roku: 
1. Prezentacja w języku niemieckim – relacja Elżbiety Wachtl z podróży rowerowej Hamburg – 

Praga Czeska. 
2. Dzień Skorpiona – Świąteczne Zebranie Urodzinowe połączone z wieczorem fraszek Zygmunta 

Brzezińskiego. 
3. Jazzowy Koncert Andrzejkowy. 
4. Spotkanie Wigilijne Inżynierów – koncert kolęd.  
5. Wykład interaktywny Anny Schubert „Językowe co nieco I“ 
6. Prelekcja w języku niemieckim Krzysztofa Dąbrowskiego o polskim wynalazcy Janie Szczepaniku 

„Polski Edison” wygłoszona w PAN jako kontynuacja cyklu o polskich nieznanych wynalazcach. 
7. Koncert Noworoczny pod Honorowym Patronatem Ambasady RP w Austrii. 
8. Prezentacja filmu o Franku Piaseckim, amerykańskim, polskiego pochodzenia, konstruktorze no-

woczesnych śmigłowców. 
9. Tradycyjne Ostatki z kabaretem „Trzecia Zmiana“. 
10. Koncert z okazji 200 rocznicy urodzin Franciszka Lista. 
11. Podpisanie umowy o współpracy z Małopolskimi Ośrodkami Uzdrowiskowymi. 
12. Udział w uroczystych obchodach 66 rocznicy wyzwolenia obozu w Gusen i w Mauthausen. 
13. Udział w 70 rocznicy powstania Polonia Technica w Nowym Jorku. 
14. Koncert muzyki klasycznej (Schubert, Orff, Piazolla, Bacewicz). 
15. Podpisanie umowy o współpracy z wrocławskim oddziałem NOT. 
16. Ognisko. 
17. Udział w całodziennej wycieczce do Gűssing, pierwszej niezależnej energetycznie gminy w Austrii. 
18. Koncert „Opera i operetka“ w ramach Dni Polskich w Austrii. 
19. Wystosowanie w ramach przewodnictwa w EFPSNT do Marszałka Senatu zgłoszenia prezydenta 

EFPSNT w skład Polonijnej Komisji Doradczej. 
20. Biuletyn VPI –  wydaliśmy 4 kwartalniki. 

Przypomnę, że nasz Biuletyn VPI jest przechowywany w zbiorach Polskiej Biblioteki Narodowej, co 
przyjmujemy jako wyraz wielkiego uznania naszej pracy. 
 
Przypomnę też, iż: 

• VPI jest zarejestrowane w UE jako Instytucja Niezależnych Rzeczoznawców. Nasi członkonie, 
którzy zgłosili się u do tej współpracy mogą otrzymać zlecenia na ocenę bieżących projektów UE.  
 

VPI współpracuje z: 
• NOT w Warszawie i we Wrocławiu oraz Polonijnymi Technicznymi Organizacjami 

w Europie, Ameryce Północnej, Afryce – wymiana informacji. 
• Zrzeszeniem Uzdrowisk Polskich w sferze ochrony środowiska, infrastruktury i czystych 
źródeł energii. 

 
Józef Buczak, Prezydent VPI” 
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7e) Wystąpienie delegata SITPF kol. Janusza Ptaka  
 

Informacja o dzialaności SITPF za okres wrzesień 2010 – listopad 2011-11-14 
Walne Zebranie EFPSN-T 

Wiedeń, 5.11.2011 
1. Organizacja konferencji 
W okresie wrzesień 2010 – listopad 2011 SITPF zorganizowało 8 konferencji: 

o 28.10.2010 – Piotr Witt „Polscy inżynierowei – budowniczy Francji”, 
o 19.112010 – dr inż Dominique Portail (IUT de Rouen) „Energie et Climat: quel enjeux?”, 
o 10.12.2010 – dr Guy Villaros „Enjeux actuels de bioéthique”, 
o 04.02.2011 – mgr inż. Boleslaw Maga „Bitwa pod Kłuszynem i inne...”, 
o 18.03.2011 – dr inż Jan Suski „Zastosowanie mikro- i nanotechnologii w trudnych warunkach 

operacyjnych – przykłady wzięte z geofizyki i aeronautyki”, 
o 15.04.2011 – mgr inż. Antoni Dembiński „Tunnel sous La Manche – Project et réalisation”, 
o 16.09.2011 – dr inż.Jacek Szymański „Coulisses du succès deFacebook et d’autres Rèseaux 

Sociaux sur Internet”,  
o 21.10.2011 – inż. Claude Jonnet „2011 – anné des patiens et leurs droit – que savon nous?”. 

 
2. Udział w konferencjach, sympozjach i spotkaniach inżynierskich za granicą 

o 18-19.02.2011 – kolokwium naukowe zatytułowane „Dziedzictwo Polskie w Regionie Paryża” 
w Kolegium Bernardynów w Paryżu, z okazji 175-lecia Polskiej Misji Katolickiej we Francji, 
w trakcie którego zaprezentowano bogactwo dziedzictwa Polonii Francuskiej a także jej wklad 
w tworzeniu cywilizacji narodów Europy. W panelu omawiającym wkład ludzi polskiej nauki obok 
naukowców, lekarzy i architektow wziął także udział na zaprosznie organizatorów kol. J. Ptak. 
W swojej prezentacji multimedialnej polsko-francuskiej nakreślił zarys historyczny obecności 
i wkładu polskich inżynierów i techników w rozwój gospodarki francuskiej, rolę SIPTF w środo-
wisku Polonii francuskiej, aspekt europejski poprzez Europejską Federację Polonijnych Stowarzy-
szeń Naukowo-Technicznych a także zagadnienie aktualnej kooperacji z Polską. 

o 13-15.05.2011 – delegacja SIPTF (kol. Krystyna Liziard z meżem, Marianna Rebouillat-Klima-
szewska i Janusz Ptak) wzięła udział w uroczystościach jubileuszu 70-lecia stowarzyszenia inży-
nierów polskich w Stanach Zjednoczonych „Polonia Technica”. Delegacja SITPF wręczyła czci-
godnym Jubilatom Złotą Odznakę SITPF przyznaną stowarzyszeniu „Polonia Technica” i jej 
wieloletniemu prezesowi mgr inż. Januszowi Zastockiemu, oraz album przedstawiający piękno 
ziemi francuskiej. Z okazji jubileuszu „Polonii Technica” odbyło się sympozjum naukowe, na 
którym referaty na temat działalności polskich inżynierów za granicą i ich osiągnięć wygłosili 
przedstawiciele stowarzyszeń polonijnych oraz kilku wybitnych profesorów pracujących na uczel-
niach amerykańskich. M.in. referat „Rola polskiego inżyniera i technika w tworzeniu rodziny 
narodów Europy – wkład w rozwój gospodarki francuskiej, europejskiej i współpracy z Polską” 
zaprezentował też kol. Janusz Ptak, który otrzymał zaszczytny tytuł Członka Honorowego „Polo-
nia Technica”.  

o 24-25 maja 2011 r. odbyła się w Łodzi Sesja Końcowa XXIV Kongresu Techników Polskich. 
W Kongresie w Łodzi wziął udział z ramienia SITPF kol. Lucjan Sobkowiak prezentując referat pt. 
„Jak znaleźć się na szczycie innowacyjności”. Na sesji podsumowano prace prowadzone w środo-
wisku inżynierów i techników w Polsce i za granicą. Organizatorami Kongresu byli: FSNT NOT, 
Rada Główna Instytutów Badawczych, Akademia Inżynierska w Polsce. Główne obszary tematycz-
ne XXIV KTP: innowacyjność gospodarki, bezpieczeństwo energetyczne i rozwój infrastruktury, 
w tym szczególnie transportu. Efektem końcowym XXIV KTP jest wypracowanie założeń do 
Strategii dla Polski 2030+. 
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3. Współpraca z polskimi placówkami naukowymi i ekonomicznymi i z innymi stowarzyszeniami we 
Francji i w Polsce 

o 18.03.2011 – wizyta w Paryżu delegacji Wrocławskiej Rady FSNT NOT w składzie: prezes dr hab. 
inż. Czesław Szczegielniak i wiceprezes dr inż. K. Szcześniak Podpisanie „Porozumienia o współ-
pracy i współdziałaniu” pomiędzy Wrocławską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicz-
nych NOT we Wrocławiu a Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Polskich we Francji na lata 
2011 – 2012. Podpisanie porozumienia odbyło się w Stacji Naukowej PAN w Paryżu w obecności 
Szefa Wydziału Konsularnego Ambasady RP we Francji Pana Mikołaja Kwiatkowskiego i dyrekcji 
Stacji PAN reprezentowanej przez mgr Renatę Retkowską.  
Celem porozumienia jest współpraca w zakresie zagadnień naukowo-technicznych bedących 
przedmiotem działalności obu organizacji. Wramach porozumienia uzgodniono wspólne działania 
w następujących dziedziniach: 
1. Organizacja imprez naukowo-technicznych 
2. Wizyty i podróże informacyjno-branżowe 
3. Wymiana czasopism technicznych i publikacji fachowych 
4. Realizacja projektów finansowanych z Unii Europejskiej. 
Obie organizacje podjęły decyzję współorganizacji Europejskiego Sympozjum na tematy ochrony 
przeciwpowodziowej. 

o Organizacja we współpracy z WR FSNT NOT i stowarzyszeniem „Loire-Vistule” w Orleanie 
Europejskiego Sympozjum nt. „Współczesne problemy ochrony przeciwpowodziowej”. Sympozjum 
odbędzie się w dniach 28-29-30 marca 2012 r. Uznając ważność tego przedsięwzięcia Ambasada 
RP we Francji i Stała delegacja RP przy UNESCO wyraziły chęć wsparcia Sympozjum, co niewąt-
pliwie przyczyni się do nadania mu właściwej rangi. 
Celem sympozjum jest analiza skutecznych środków zmniejszania zagrożeń powodziami poprzez 
wymianę doświadczeń konkretnych przypadków i możliwych rozwiązań ochrony przeciwpowo-
dziowej oraz ułatwienie kontaktów i współpracy na arenie europejskiej w tej dziedzinie. 
W programie sympozjum znajdują się takie zagadnienia jak: 
� analiza powodzi o dużej skali oraz problematyka szybkich wezbrań, opadów o wielkim natężeniu 
na małych powierzchniach, w aglomeracjach miejskich itp. 
� prewencja przeciwpowodziowa, monitoring hydro-meteorologiczny 
� środki ochrony przeciwpowodziowej 
� koszty i finansowani eśrodków prewencyjnych i ochronnych 
� zarządzanie kryzysowe 
� współpraca międzynarodowa w ochronie przeciwpowodziowej. 
Jest to kolosalne przedsięwzięcie zarówno pod względem organizacyjnym jak i finansowym. 
SITPF zamierza wystąpić z propozycją współpracy do EFPSNT i jej stowarzyszeń członkowskich.  

o Współorganizacja konferencji razem ze Stacją Naukową Polskiej Akademii Nauk w Paryżu.  
o 21.22.10.2010 – odbył się I Polonijny Turniej Golfowy o „Puchar SITPF”. Pomimo późnej pory 

roku turniej został rozegrany przy pięknej jesiennej pogodzie na dwóch polach golfowych pod 
Paryżem: Stade Français Courson i Rochefort. W turnieju wzięli udział golfiści z Francji, USA 
i Polski a także jako osoby towarzyszące koledzy z Wielkiej Brytanii. Dochód w wysokości 
770 euro został przeznaczony na rzecz powodzian w Polsce poprzez Caritas Polska.  

o 14-15.10.2011 – odbył się drugi Polonijny Turniej Golfowy o „Puchar SITPF”. Tym razem 
turniej został rozegrany na polach golfowych Fontainebleu i Cély-en-Bière. Honorowy patronat 
nad turniejem objął Pan Senator Andrzej Person, Przewodniczący Komisji do Spraw Emigracji 
i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP, świetny golfista i wieloletni prezes Polskiego 
Związku Golfa. W turnieju wzięli udział golfiści z Francji, Polski i Niemiec. Dochód w wysokości 
??? euro został przekazany Fundacji Pomocy na Rzecz Żołnierzy Armii Krajowej im Gen. 
Brygady Leopolda Okulickiego ps. „Niedźwiadek”.  
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4. Udział w życiu Polonii Francuskiej 
o 13.12.2010 – udział delegacji SITPF w uroczystości oddania hołdu ofiarom stanu wojennego 

w Polsce na Esplanadzie Inwalidów w Paryżu. 
o 29.05.2011  – udział w dorocznej pielgrzymce na Polski Cmentarz w Montmorency, w czasie 

której delegacja Zarządu SITPF złożyła kwiaty przed tablicą prezesa SITPF okresu wojennego 
Henryka Lipkowskiego.  

 
5. Organizacja imprez o charakterze towarzyskim dla członków i sympatyków stowarzyszenia. 
W 2011 r. odbyły się dwie imprezy towarzyskie zorganizowane samodzielnie lub we współpracy z innymi 
stowarzyszeniami: 

o 9.01.2011 – „Opłatek” w Domu Kombatanta w Paryżu wspólnie ze Stowarzyszeniem AK Koło 
Paryż. 

o 18.06.2011 – 18 z rzędzu piknik u pp. Szataników w Normandii. 
 
6. Działalność edukacyjna i wydawnicza 

o redakcja ośmiu edycji magazynu informacyjnego „Flash” i wysyłka do reprezentantów wszystkich 
najważniejszych instytucji polskich we Francji i członków stowarzyszenia, 

o realizacja graficzna zaproszeń i afiszy na konferencje (8 wydań), 
o realizacja Biuletynu Informacyjnego, 
o aktualizacja witryny internetowej SITPF. 

 
Janusz Ptak, prezes.  
Paryż 30 października 2011 r. 
 
Kol. Janusz Ptak skomentował fragment tekstu sprawozdania odnoszący się do kwoty przekazanej 
Fundacji Pomocy na Rzecz Żołnierzy Armii Krajowej, wyjaśniając że ostateczna kwota będzie znana 
dopiero po otrzymania wszystkich faktur i posumowania wydatków i przychodów.  
 
Przed przystąpieniem do punktu 8 sprawozdanie wygłosił Sekretarz Generalny EFPSNT kol. Andrzej 
Fórmaniak. 
 

Sprawozdanie z działalności Sekretariatu Generalnego EEFPSNT 
za okres 26.09.2010 – 5.11.2011 

 
Sekretariat Generalny (SG) działałw okresie sprawozdawczym w następującym składzie: 
Dr inż. Andzrej Fórmaniak Sekretarz Generalny Stowarzyszenie Techników 

Polskich w Wielkiej Brytanii 
Mgr inż. Marek Piekarski Zastępca Sekretarza 

Generalnego 
Stowarzyszenie Techników 
Polskich w Wielkiej Brytanii 

Mgr inż. Katarzyna André-
Marucha 

Skarbnik Stowarzyszenie Inżynierów 
i Techników Polskich we Francji 

Dipl.-Ing. Bożena Prochaska Członek-Koordynator d/s 
Administracyjnych 

Stowarzyszenie Polskich 
Inżynierów i Techników w Austrii 

Dr inż. Leszek Kasprzak Członek-Koordynator d/s 
Szkolenia i Rozwoju Kadr 
Inżynierskich 

Stowarzyszenie Techników 
Polskich w Wielkiej Brytanii 

 
1. Zespół SG zajmował się koordynacją działań pomiędzy stowarzyszeniami członkowskimi oraz konty-
nuował działania rozpoczęte w ubiegłej kadencji przez kol. Marka Piekarskiego.  
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2. W pierwszych miesiącach działalności SG koncentrował się na zakończeniu prac związanych z urucho-
mieniem nowego portalu internetowego EFPSNT i rozliczeniem uzyskanej na ten cel dotacji od Stowa-
rzyszenia Wspólnota Polska (SWP). Odpowiedzialnym za działania w zakresie techniczno-finansowym 
tego przedsięwzięcia był kol. Marek Piekarski, zaś za całokształt działań, szczegolnie w aspekcie oficjal-
nych kontaktów ze strony SWP, był koordynowany przez kol. A. Fórmianiaka. W szczególności: 

a. We współpracy z firmą NIKOSS zdołaliśmy uruchomić nowy portal internetowy http://www.polish-
engineers-europe.org z oficjalną datą 1 listopada 2010. Materiały na wypełnienie zakładek w portalu 
przygotował zespół SG. 
b. Przygotowaliśmy rozliczenie kosztów uruchomienia witryny, które zostało zaakceptowane przez 
SWP i co w konsekwencji doprowadziło do przelania przyznanej kwoty 7600 zł na konto EFPSNT we 
Francji (La Banque Postale) i umożliwiło rozliczenie się z firmą NIKOSS.  
c. Kol. Marek Piekarski również dokonywał regularnych aktualizacji naszego portalu starając się 
wypełnić ją informacją z działalności wszystkich organizacji członkowskich na rzecz EFPSNT.  

 
3. Kolejne działania SG związane były z realizacją wniosków wypływających z dyskusji na ostatnim WZ 
w Londynie: 

o Aktualizacja statutu EFPSNT, 
o Zorganizowanie uczestnictwa EFPSNT w XXIV Kongresie Techników Polskich. 

 
3.1 Uzgodnienia związane z aktualizacją statutu EFPSNT zostały przeprowadzone korespondencyjnie 
między stowarzyszeniami członkowskimi. Zmiany wymagające aktualizacji dotyczyły uzupełnienia wymie-
nionych w statucie organizacji członkowskich o stowarzyszenie z Litwy oraz dokonanie poprawek w naz-
wie stowarzyszenia w języku angielskim. Zwołane dla jego zatwierdzenia Nadzwyczajne Walne Zebranie 
zostało przygotowane na termin przed Walnym Zebraniem i zrealizowane zgodnie z planem. Następnym 
działaniem jest aktualizacja przez kol. Bożenę Prochaska dokumentacji na policji w Wiedniu, gdzie 
EFPSNT jest oficjalnie zarejestrowana.  
 
3.2 Udział EFPSNT w XXIV Kongresie Techników Polskich pomyślany był jako możliwość zaistnienia 
federacji w środowisku krajowym jako organizacji, która ma do zaoferowania Polsce istniejąca poza jej 
granicami i możliwą do wykorzystania wiedzę fachową i doświadczenie w różnych gałęziach techniki.  
XXIV KTP miał swoją kulminację na spotkaniu w Łodzi 24-25 maja 2011 r. EFPSNT była reprezentowa-
na przez kolegów Ryszarda Chmielowca, Krzysztofa Ruszczyńskiego i Andrzeja Fórmaniaka (STPwWB) 
oraz przez kol. Lucjana Sobkowiaka z SITPF. STPwWB zorganizowało stoisko, na którym przedstawiło 
działalność zarówno własną jak i EFPSNT. 
Kol. Chmielowiec, Sobkowiak i Fórmaniak wygłosili referaty  

a. Na sesji plenarnej RCh przedstawił stan obecny i inicjatywy EFPSNT, 
b. Podczas Forum Innowacyjnego LS przedstawił referat na temat „Jak dostać się na szczyt innowa-
cyjności?”, 
c. Na Forum Transportu AF wygłosił referat na temat „Zagadnienia bezpieczeństwa w rozwoju trans-
portu kolejowego w Polsce”, 
d. Kol. K. Ruszczyński zorganizował stoisko, na którym prezentowany był dorobek EFPSNT oraz 
STPwWB. 

Federacja miała również swój udział w sporządzaniu Uchwału XXIV Kongresu Techników Polskich oraz 
Wniosków szczegółowych przez uczestnictwo AF w Komisji Wnioskowej. 
 
4. SG w ramach działań nakierowanych na koordynację szkolenia i rozwoju kadr inżynierskich z krajem 
powołał kol. Leszka Kasprzaka (STWwWB) jako koordynatora do tych spraw. Inicjatywa SG opierała się 
na przekonaniu, wypływającym z praktyki realizacji wielobranżowych projektów w Wielkiej Brytanii, 
o potrzebie istnienia takiej bazy danych, która dałaby szansę wykorzystania wiedzy i doświadczenia inży-
nierskiego istniejącego w kraju.  
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Kol Kasprzak wystąpił do FSNT-NOT w Warszawie z propozycją wspólnego utworzenia bazy danych 
o polskich inżynierach. Wysiłek finansowy związany z realizacją tego pomysłu mógłby być wsparty z fun-
duszy unijnych. FSNT-NOT może być uprawniona do otrzymania specjalnej unijnej dotacji na realizację 
projektu budowy bazy danych o polskich inżynierach pod hasłem mobilności zawodowej wysoko wykwa-
lifikowanych kadr w ramach UE. Niestety pomysł ten jak dotąd nie został podchwycony przez FSNT-NOT. 
 
5. Sprawy organizacyjno-administracyjne: nie byłoby tak sprawnie przeprowadzonego Nadzwyczajnego 
WZ i obecnego WZ gdyby nie zaangażowanie kol. Bożeny Prochaska w przygotowanie nie tylko zebrań, 
koordynację dokumentacji, ale również wszystkich imprez towarzyszących i logistyki związanej z nimi.  
 
6. Sprawozdanie skarbnika kol. Katarzyny André-Marucha jest przedstawione w osobnym dokumencie. 
 
7. Na zakończenie składam podziękowanie wszystkim członkom SG oraz kolegom Prezesom organizacji 
członkowskich za współpracę w kadencji 2010/2011. 
 

Wiedeń 5 listopada 2011 
Sekretarz Generalny EFPSNT 
/-/ 
Dr inż. Andrzej Fórmaniak 
 
Punkt 8. Sprawozdanie skarbnika Federacji kol. Katarzyny André-Marucha 
 

EFPSNT  RAPORT  KASOWY 
2010 - 2011 

L.P. DATA OPIS LA BANQUE POSTALE KASA  W  GOTÓWCE 

   Stan konta Stan konta 
do wpłaty 

5/11 

   
Wpływy 

€ 
Wypływy 

€ 
Saldo 

€ 
Wpływy 

€ 
Wypływy 

€ 
saldo 

€ 

1 27.09.2010 
Stan Majątku EFPSNT w/g 
Rap.Kas.2009-2010: 1769,81 E 

1.449,81     320,00     

               

2 13.10.2010 
Koszty utrzymania konta 
w La Banque Postale 

  2,00         

3 31.12.2010 
SWP refunduje koszty 
wykonania witryny internetowej 
EFPSNT 

1.846,90           

4 13.01.2011 
Koszty utrzymania konta 
w La Banque Postale 

  2,00         

5 27.01.2011 
Przelew dla f-NIKOSS za 
wykonanie witryny interntowej 
EFPSNT 

            

  
Fakt. NIKOSS  VAT 03/12/2010 
i pismo NIKOSS 20/01/2010? 

  1.845,00         

6 27.01.2011 Koszty w/w przelewu   3,25         

7. 18.02.2011 
La Banque Postale zwraca w/w 
przelew, powód-błędne konto 

            

  
bank.f-my NIKOSS;potrącenie 
manipulacyjne 28,47 Euro 

1.818,43           

8. 06.04.2011 
Przelew dla Tomasza  
Piekarskiego za wyk. witryny 
internetowej             

  
EFPSNT – Zlecenie f-NIKOSS 
z 24/03/2011 

  1.815,00         

9 13.04.2011 Koszty utrzymania konta   2,00         
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w La Banque Postale 

10 13.07.2011 
Koszty utrzymania konta 
w La Banque Postale 

  2,00         

11 19.09.2011 
Koszty domeny internetowej / 
mail M.Piekarski z 19/09/2011 

        13,77   

12 19.09.2011 
Koszty domeny internetowej / 
mail M.Piekarski z 19/09/2011 

        13,77   

13 21.09.2011 
Pobranie gotówki z kasy celem 
włożenia na konto w La BP 

        294,64   

14 21.09.2011 
Włożenie gotówki z poz.14 na 
konto w La Banque Postale 

294,64           

15 13.10.2011 
Koszty utrzymania konta 
w La Banque Postale 

  2,60         

16 05.11.2011 
Wpłata SITPF – Francja składki 
członkowskiej  2011. Recu Nr.16 

      100,00   100,00 

17 05.11.2011 
Wpłata STP – Anglia składki 
członkowskiej 2011. Recu Nr.17 

      150,00   150,00 

18 05.11.2011 
Wpłata VPI – Austria składki 
członkowskiej 2011 Recu Nr.18 

      100,00   100,00 

19 05.11.2011 
Wpłata ZFPITN – Niemcy 
składki członkowskiej 2011. 
Recu 19 

      150,00   150,00 

20 05.11.2011 
Wpłata  SITPL – Litwa składki 
członkowskiej 2011. Recu 20 

      20,00   20,00 

                

 05.11.2011   5.409,78 3.673,85 1.735,93 840,00 322,18 520,00 

         
         
 05.11.2011 STAN MAJĄTKOWY EFPSNT WYNOSI : 2255,93 Euro 
         
 Skarbnik EFPSNT  mgr.inż. Katarzyna André-Marucha 

 
Punkt 9. Sprawozdanie komisji statutowo-rewizyjnej wygłosił kol. Stanisław Aloszko. 
 
Sprawozdanie Komisji Satutowo-Rewizyjnej 
Europejskiej Federacji polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 
Komisja Statutowo-Rewizyjna w składzie: 
Stanisław Aloszko, SITPF – przewodniczący komisji 
Richard Drapała, ZFPITN 
Piotr Dudek, STPWB 
działając zgodnie z uprawnieniami określonymi w § IV Statutu EFPSNT i po zapoznaniu się z przedłożo-
nymi dokumentami tj. Raportem Kasowym z dnia 24 października 2011 roku sporządzonym przez skarb-
nika kol. Katarzynę André-Marucha (zał. RAPORT_KASOWY_EFPSNT_2010-2011):  
1. stwierdza prawidłowość działalności finansowej Sekretariatu Generalnego i ustępującego Zarządu na 
dzień 24 października 2011 roku. 
2. Komisja Rewizyjna sugeruje wprowadzenie stosownych procedur dla przeprowadzania jakichkolwiek 
przedsięwzięć (techniczno-finansowych), które zapewnią na przyszłość płynne wykonanie projektów.  
3. wnioskuje o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.  
 
Paryż 30.10.2011 r. 
Kol. Richard Drapała – Członek Komisji 
/-/ 
Kol. Piotr Dudek – Członek Komisji 
/-/ 
Kol. Stanisław Aloszko – Przewodniczący Komisji 
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/-/ 
 
Zał. RAPORT_KASOWY_EFPSNT_2010-2011 
 
Stwierdzając prawidłowość dokumentacji i dokonanych wydatków kol. Aloszko postawił wniosek 
o udzielenie absolutorium dla zarządu federacji.  
Następnie koledzy Dudek i Drapała wypowiedzieli się odnośnie sformułowania punktu 2 protokółu postu-
lującego ustalenie bardziej przejrzystych praktyk wyboru oferenta i pozwalające na uniknięcie 
podwójnego wykonywania prac (i zwiazanych z tym dodatkowych kosztów). W wyniku rozpoczętej 
dyskusji kol. Sekretarz Generalny zaproponował aby komisja statutowo-rewizyjna opracowała skróconą 
wersję punktu 2 protokółu i przedstawiła ją po przerwie obiadowej i aby przegłosować od razu przyjęcie 
protokółu pod warunkiem uzupełnienia punktu 2.  
Z-ca Sekretarza Generalnego, Kol. Marek Piekarski, komentując zmodyfikowany zapis w punkcie 2 
zwrócił uwagę na konieczność ustalenia procedur dotyczących kwestii zleceń/zamówień publicznych, 
zarówno w kontekście wytycznych do przeprowadzania przyszłych przedsięwzięć o charakterze finanso-
wym, jak również w celu stworzenia pewnej „płaszczyzny odniesienia” umożliwiającej późniejszą pełną, 
rzetelną i obiektywną ocenę (przez Komisję Statutowo-Rewizyjną) zrealizowanych przedsięwzięć.  
W przytoczonym sprawozdaniu komisji statutowo-rewizyjnej podano punkt 2 w ostatecznym brzmieniu 
uchwalonym po przerwie obiadowej.  
Protokół został przyjęty 11 głosami.  
 
Punkt 10. Udzielenie absolutorium zarządowi 

o 9 głosów za 
o 2 głosy (przedstawicieli VPI) wstrzymujące się.  

 
Następnie ustępujący prezes Federacji kol. Józef Buczak rozdał obecnym przezenty – specjalnie w tym 
celu zamówione okolicznościowe znaczki upamiętniające przewodnictwo VPI w EFPSNT wydane przez 
Pocztę Polską. Wzór znaczka opracował członek VPI Tomasz Żuchowicz.  
 
Punkt 11.  
Następnie kol. Józef Buczak przekazał kol. Januszowi Ptakowi przewodnictwo Federacji.  
Wybór nowej komisji statutowo-rewizyjnej, która zgodnie ze statutami nie może być związana ze stowa-
rzyszeniem przewodniczącym federacji. W momencie przekazania przewodnictwa komisja statutowo-re-
wizyjna w dotychczasowym składzie zakończyła działalność.  
Do wyborów zgłoszono następujące kandydatury: Jerzy Mozyro, Elżbieta Mytko i Andrzej Tombiński.  
Wybór komisji nastąpił 8 głosami za przy trzech wtrzymujących się (od głosu wstrzymali się kandydaci).  
Następnie skarbnik kol. Katarzyna André poinformowała obecnych, że nie przewiduje zmian w regular-
nych wydatkach budżetowych federacji i zaapelowała o zapłacenie należnych składek za rok 2011 
w wysokości: 

o VPI, Austria – 100 euro, 
o ZFPIiT, Niemcy – 150 euro, 
o SITP, Litwa – 20 euro, 
o STP – Anglia – 150 euro. 

 
Przerwa obiadowa 14.50 – 17.00. 
 
Obrady wznowiono po przerwie obiadowej przechodząc do punktu 12 porządku dziennego.  
Punkt 12. Wolne wnioski.  
Ze względu na znaczną ilość wniosków i ograniczony czas stojący do dyspozycji przewodniczący 
zebrania wybrał do omówienia tylko niektóre z nich mające jego zdaniem znaczenie priorytetowe. 

o a) Przyjęcie drugiego stowarzyszenia z Niemiec. 
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o b) II Światowy Zjazd Inżynierów Polskich w Warszawie w 2013 r.  
o c) Sympozjum poświęcone zabezpieczeniom przeciwpowodziowym organizowane we Fracji 

w marcu 2012 r. 
o d) Kol. Dudek – wzajemna promocja stowarzyszeń i usprawnienie komunikacji między nimi.  
o e) Zatwierdzenie zmian proponowanych przez komisję rewizyjną.  

 
Ad. a). Sprawę zreferował na wstępie Sekretarz Generalny Andrzej Fórmaniak ). Sprawę zreferował na 
wstępie Sekretarz Generalny Andrzej Fórmaniak informując obecnych, że chodzi o drugie stowarzyszenie 
niemieckie VPI-SIP e.V. W trakcie XXIV Kongresu Techników Polskich w Łodzi w maju 2011 Piotr 
Winiarski reprezentujący VPI-SIP e.V skontaktował się z SG i wyraził zaintersowanie współpracy z fede-
racją. Wkrótce potem przysłał e-mail z zapytaniem czy nasza federacja przyjmie VPI-SIP e.V na członka.  
Punkt 3.1 statutu mówi o stowarzyszeniach polonijnych i polskich oraz związkach nie poruszając sprawy 
reprezentacji poszczególnych krajów przez jedną z działających na terenie tego kraju i nie ograniczając 
liczby członków. W dalszych wypowiedziach kol. Buczak wyraził zgodę na wstąpienie drugiego stowa-
rzyszenia, to samo zdanie wyraził kol. Ptak zastrzegając jednak, że nie może to popsuć wewnętrznych 
stosunków i zgody w federacji i że konieczny jest maksymalny wysiłek dla zapewnienia dobrego 
współdziałania. Kol. Tombiśnki zwrócił się do delegatów z Niemiec z prośbą o naświetlenie sytuacji i 
podanie przyczyn rozpadu. Kol. Korzec przedstawił rys historyczny rozdzielenia ruchu stowarzy-
szeniowego w Niemczech na dwie organizacje. Sekretarz Generalny i inni delegaci podkreślili 
konieczność porozumienia i zachowania zgody. Koledzy Mozyro i Ptak zaproponowali odłożenia decyzji 
i wykorzystanie najbliższych miesięcy na dyskusje w ZFPITN i ewentualne mediacje z VPI-SIP e.V w 
sprawie wspólnej reprezentacji. Postanowiono odłożyć decyzję do przyszłego roku. Może jednak ona 
zapaść na specjalnie w tym celu zwołanym nadzwyczajnym walnym zebraniu bez odkładania na 
zwyczajne walne zebranie za rok. 
 
Ad. e). Delegaci 9 głosami za zatwierdzili 2 wersję tekstu proponowanego przez komisję statutowo-rewi-
zyjną.  
 
2. Komisja Rewizyjna sugeruje wprowadzenie stosownych procedur dla przeprowadzania jakichkolwiek 
przedsięwzięć (techniczno-finansowych), które zapewnią na przyszłość płynne wykonanie projektów.  
 
Ad. b). II Światowy Zjazd Inżynierów w 2013 r. Prezes NOT-u pani Ewa Mańkiewicz-Cudny wygłosiła 
apel o wydelegowanie reprezentanta Federacji jako czwartegowspółpracownika komitetu organizacyjne-
go. Apel poparli koledzy Janusz Ptak i Andrzej Fórmaniak a gotowość do objęcia funkcji delegata zgłosił 
Andrzej Tombiński. Za wydelegowaniem kolegi Andrzeja Tombińskiego głosowało 9 delegatów, dwóch 
delegatów wstrzymało się od głosu.  
 
Ad. c). Sympozjum na temat zabezpieczeń przeciwpowodziowych przygotowywane na marzec 2012. 
Wstępnie planowane było jako francusko-polskie później dodano także Niemcy posiadające rzeki 
graniczne z Polską i Francją, dzięki czemu sympozjum zyskało miano europejskiego.  
Sympozjum pt. „Współczesne problemy ochrony przeciwpowodziowej” zaplanowane jest na 28-30 marca 
2012 r., przy czym przez pierwsze dwa dni będzie się ono odbywać w Paryżu a trzeciego dnia odbędzie 
się w Orleanie spotkanie ze specjalistami ds. gospodarki wodnej.  
Honorowy patronat nad sympozjum objął Parlament Europejski.  
Obrady będą prowadzone w językach francuskim i polskim.  
Planowany budżet wynosi ok. 60 tys. euro a główne wpływy do niego mają pochodzić z wpłat uczestni-
ków. Przewidywane jest uczestnictwo 100 - 120 osób, z których każda wniesie opłatę w wysokości 
250 euro.  
W imieniu organizatorów kol. Janusz Ptak zaapelował o współpracę Federacji i o jej udział finansowy.  
W głosowaniu za poparciem merytorycznym przedsięwzięcia 10 delegatów wypowiedziało się za przy 
1 głosie wstrzymującym się.  
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W wyniku głosowania skarbnik Federacji kol. Katarzyna André zaproponowała wsparcie sympozjum su-
mą 1500 euro. Za wsparciem w tej wysokości głosowało 10 delegatów przy jednym wstrzymującym się 
od głosu.  
 
Ad. d). Kol. Piotr Dudek zaprezentował zastępujące projekty: 

� Organizację wystawy fotografii i zwrócił się z prośba o patronat Federacji pozwalający na zorga-
nizowanie je jw kilku krajach. Tematem przewodnim wystawy są przygotowania do Olimpiady 
w 2012 r. Federacja poparła organizację wystawy i zaleciła współpracę stowarzyszeniom człon-
kowskim. Organizację wystawy i współpracę koordynuje Sekretariat Generalny. 

� Prośbę o wsparcie PKOL. W ramach wsparcia będzie używany emblemat Federacji.  
� Organizację kursu programu Revita. Podstawą do dalszej dyskusji na ten temat będzie rozesłanie 

informacji elektronicznej.  
� Wizyta w Brukseli i podjęcie kontaktów z osobami odpowiedizalnymi za wnioski o dotacje 

unijne. Organizacją zajmie się stowarzyszenie francuskie.  
� Wyznaczenie w poszczególnych organizacjach osób odpowiedzialnych za składanie wniosków 

o dotacje unijne.  
Sekretarz Generalny kol. Andrzej Fórmaniak przedstawił sprawę przygotowania bazy danych inżynierów.  
Kol. Marek Piekarski zaapelował o przysyłanie przez stowarzyszenia członkowskie aktualnych informacji 
do portalu internetowego Federacji. Zapowiedział również, że w kwestii szczegółów dotyczących uzupeł-
nienia portalu, będzie „intensywnie” kontaktował się drogą emailową z poszczególnymi 
stowarzyszeniami.  
Podobny apel wygłosił prezes stowarzyszenia na Litwie prosząc o nadsyłanie materiałów i ogłoszeń do 
witryny stowarzyszenia.  
Kol. Jerzy Korzycki poruszył sprawę szkolenia rzeczoznawców ds. ubezpieczeń komunikacyjnych. 
W dyskusji zaproponowano nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Polskich Inżynierów Komuni-
kacji.  
Informacją na ten temat i na temat ewentualnych szkoleń dla biegłych sądowych zajmie się Sekretariat 
Generalny Federacji.  
 
Zebranie zostało zamknięte przez przewodniczącego kol. Janusza Ptaka o godz. 18.35.  
 

Sprawozdanie sporządził  
mgr inż./Dipl.-Ing. Krzysztof Dąbrowski 
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