Notatka z posiedzenia Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Pokolenia”,
Warszawa, 28 maja 2016 r.

W dniu 28 maja 2016 r. o godz. 11.00 w Hotelu „Gromada” (Dom Chłopa) w Warszawie
odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Pokolenia”. Obradom
przewodniczył przewodniczący Zarządu Krajowego, prof. Jerzy Jaskiernia. Obecni byli
członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej z przewodniczącym, Jackiem Gibałą.
Zarząd Krajowy zatwierdził bez uwag protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu
Krajowego, odbytego w Łodzi w dniu 19 grudnia 2015 r., który przedstawił sekretarz
Zarządu Krajowego, dr Kamil Spryszak.
Zarząd Krajowy rozpatrzył projekty dokumentów VIII Krajowego SprawozdawczoWyborczego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia „Pokolenia”, które odbędzie się w
dniu 24 września 2016 r. (sobota) o godz. 11.00 w Warszawie (siedziba OPZZ, ul. Kopernika).
Zarząd Krajowy zapoznał się ze sprawozdaniem Zarządu Krajowego za lata 2012-2016,
które przedstawił wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego, Ryszard Adamczyk. Po dyskusji
Zarząd postanowił przyjąć sprawozdanie, którego załącznikiem będzie Harmonogram
aktywności Stowarzyszenia „Pokolenia”. Zarząd postanowił również, że do 30 czerwca 2016
r. będzie można zgłaszać do wiceprzewodniczącego ZK R. Adamczyka uwagi do
sprawozdania po to, by dokument przedstawiony VIII Krajowemu Zgromadzeniu w pełni
odzwierciedlał wszystkie inicjatywy, które zasługują na ujęcie.
Zarząd Krajowy zapoznał się z projektem Kierunków Działania Stowarzyszenia
„Pokolenia”, które przedstawił wiceprzewodniczący ZK, dr Krzysztof Janik. Podkreślił on,
że dokument ten powstał z inspiracji Rady Konsultacyjno-Programowej „Pokoleń”,
pracującej pod przewodnictwem Bogdana Waligórskiego. Pod dyskusji, w której wziął m.in.
udział Jerzy Kraszewski, Zarząd zatwierdził projekt dokumentu. ZK wyraził serdeczne
podziękowanie Radzie Konsultacyjno-Programowej za wkład wniesiony w powstanie
dokumentu.
Zarząd Krajowy zapoznał się z projektem regulaminu organizacyjnego VIII
Zgromadzenia, a także z projektami uchwał Zgromadzenia, które przedstawił
wiceprzewodniczący ZK, Ryszard Adamczyk. Po dyskusji, w której wzięli udział m.in. Jerzy
Jabłoński i Adam Olkowicz oraz wyjaśnieniu podnoszonych problemów i uwag, Zarząd
postanowił zatwierdzić projekt regulaminu i projekty uchwał VIII Zgromadzenia.
Zarząd Krajowy zapoznał się z projektem Statutu Stowarzyszenia „Pokolenia”, w postaci
jednolitego dokumentu, który miałoby przyjąć VIII Zgromadzenie. Przedstawili go:
wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego, Ryszard Adamczyk oraz członkowie Komisji
Statutowej: Ryszard Adamczyk, Władysława Adamska-Szostak, Krzysztof Kubik i Adam
Olkowicz. Mówcy podkreślali, że nowy statut ostatecznie uporządkuje sytuację prawną, a
ponadto uwzględnia wymogi, które niesie prawo o stowarzyszeniach. Po dyskusji, w której

wzięli udział m.in.: Jacek Gibała, Jerzy Jabłoński, Jerzy Kraszewski i Bogdan Zastawny,
Zarząd postanowił zaaprobować projekt dokumentu. Jednocześnie ZK postanowił, że do 30
czerwca 2016 r. będzie można sygnalizować problemy, które będą rozważone przez Komisję
Statutową. ZK wyraził serdeczne podziękowanie wiceprzewodniczącemu ZK, R.
ASdamczykowi oraz członkom Komisji Statutowej za wkład pracy włożony w przygotowanie
projektu Statutu Stowarzyszenia, które przyjmie VIII Zgromadzenie.
Zarząd Krajowy zapoznał się z projektem sprawozdania finansowego za 2015 r.
opracowanego przez skarbnika ZK, Michała Lewandowskiego pod kierunkiem
wiceprzewodniczącego ZK, Ryszarda Adamczyka, który przedstawił R. Adamczyk. Uwagi do
projektu sprawozdania przedstawił przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej, Jacek
Gibała. Do zgłoszonych uwag odniósł się R. Adamczyk. ZK, po dyskusji i rozpatrzeniu uwag
KKR, przyjął sprawozdanie finansowe Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Pokolenia”
za 2015 r. ZK wyraził serdeczne podziękowanie Krajowej Komisji Rewizyjnej za trud
włożony w ocenę projektu sprawozdania i zgłoszone konstruktywne uwagi.
ZK zapoznał się z przygotowaniami do Ogólnopolskiego Spotkania Przyjaciół, które
odbędzie się w dniu 28 maja 2016 r. w Hotelu „Gromada” (Dom Chłopa) w Warszawie o
godz. 13.00, które przedstawił wiceprzewodniczący ZK, R. Adamczyk. ZK wyraził serdeczne
podziękowanie Zespołowi Organizacyjnemu, który pracował pod przewodnictwem R.
Adamczyka, w skład którego wchodzili: Andrzej Gołowin, Zdzisław Gosk, Andrzej Gralak,
Andrzej Jastrzębski, Czesława Medyńska, Janina Milczarek, Jerzy Szymborski, Tadeusz
Pałka i Andrzej Zaremba.
W sprawach organizacyjnych Zarząd Krajowy rozpatrzył podniesiony przez
przewodniczącego prof. Jerzego Jaskiernię problem ewentualnych zmian w składzie
kierownictwa Zarządu Krajowego „Pokoleń”, które umożliwiłyby sprawne kierowanie
Stowarzyszeniem w najbliższych latach. Do dyskusji, w której wzięli udział m.in.: Bożena
Bamwenda, Kazimierz Bugaj, Stanisław Grzelak, Jerzy Jabłoński i Adam Olkowicz, Zarząd
Krajowy postanowił, że nie zachodzi potrzeba dokonywania zmian w chwili obecnej, a
wszelkie ewentualne zmiany w składzie kierownictwa Stowarzyszenia „Pokolenia” powinny
być rozpatrzone przez VIII Zgromadzenie.
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