
Montreal 28 czerwca 2021 r.  
  
  

SPRAWOZDANIE  
z Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego  

Stowarzyszenia Inżynierów Polskich Oddział Montreal  
  

  
W dniu 23. czerwca 2021 r. o godz. 18.00 na platformie ZOOM odbyło się zebranie Sprawozdawczo-
Wyborcze po uprzednim zawiadomieniu drogą e-mailową członków i sympatyków naszego 
Stowarzyszenia.  
Zebranie otworzył i poprowadził kol. Bogusław Piltz, Przewodniczący Oddziału.  
W zebraniu uczestniczyły następujące osoby:  
  

1. Kol. Barbara Feret;  
2. Kol. Teresa Jędrzejak;  
3. Kol. Franek Feret;  
4. Kol. Andrzej Jandziszak;  
5. Kol. Jerzy Rode;  
6. Kol. Stanisław Piekarek;  
7. Kol. Marek Kapuściński;  
8. Kol. Zdzisław Klim;  
9. Kol. Janusz Tomik;  
10. Kol. Ryszard Majda;  
11. Kol. Bogusław Piltz.  

  
Dodatkowo gośćmi zebrania byli: Kol. Kazimierz Babiarz – Prezes S.I.P. w Kanadzie. oraz Kol. 
Krystyna Sroczyńska – Przewodnicząca S.I.P. O/Toronto.  
Spotkanie rozpoczęto po ustaleniu spełnienia wymogu kworum na przeprowadzenie zebrania.  
Poproszono Kol. Marka Kapuścińskiego, aby został sekretarzem zebrania.  Propozycja została 
przyjęta.  
Na początku wspomniano o niedawno zmarłych naszych kolegach: Andrzeju Marczyńskim i 
Bogusławie Borejszy Wysockim. Byli oni wieloletnimi członkami naszego Stowarzyszenia. Kol. A. 
Marczyński sprawował funkcję Przewodniczącego KR.  
  
Następnie przedstawiono osoby uczestniczące w zebraniu.  
  
Kol. Stanisław Piekarek uaktualnił „bazę danych” naszego Oddziału. W chwili obecnej mamy ponad 
60 osób, członków oraz sympatyków. Składki za rok 2020/2021 zapłaciło 30 osób.  
Na dzień dzisiejszy opłacanie składek członkowskich jest możliwe również drogą elektroniczną. O 
szczegółach tej formy płatności członkowie naszego Oddziału zostaną wkrótce powiadomieni.   
W związku z istniejącą pandemią działalność naszego Stowarzyszenia została ograniczona.   
Ostatnie spotkanie Oddziału miało miejsce „przy golonce” 20. czerwca 2020 roku.  Od czerwca do 
chwili obecnej odbyło się kilka zebrań w składzie ograniczonym od 5 – 6 osób.   
Kol. Barbara Feret, jako członek ZG i KJ, brała czynny udział w obydwu grupach.  
Kol. Bogusław Piltz uczestniczy od początku w pracach KJ.  
Kol. Andrzej Boczkowski poczynił ustalenia z Prezesem KPDP Kol. Kazimierzem Zaraś co do 
warunków przyznawania stypendiów studentom uczelni o profilu technicznym. Umowa między S.I.P. 
O/Montreal a KPDP zostanie podpisana na początku przyszłego roku (luty/marzec).  



Kol. Stanisław Zajda zajmuje się stroną internetową naszego Oddziału. Ma utrudnione zadanie ze 
względu na ograniczenia pojemności GB-tów. W najbliższym czasie powinniśmy poczynić 
uzgodnienia celem zwiększenia pojemności, co wiąże się z wyższymi opłatami.  
Mimo licznych obowiązków zawodowych Kol. Andrzej Krysztofowicz opracował i wykonał 3 
propozycje medalu z okazji osiemdziesięciolecia S.I.P. i jest w trakcie przygotowania następnej partii 
legitymacji członkowskich.  
       W pierwszych miesiącach bieżącego roku (marzec, kwiecień) zorganizowaliśmy na platformie 
ZOOM dwie prelekcje. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem i zgromadziły bardzo dużo 
uczestników. Prelegentami byli: Kol. Franciszek Feret oraz Kol. Henryk Nowodworski.   
Kol. Zdzisław Klim i Kol. Bogusław Piltz uczestniczyli w comiesięcznych spotkaniach organizowanych 
przez Radę Inżynierów Ameryki Północnej.  
Kol. Stanisław Pikarek na podstawie wyciągów bankowych przedstawił finanse naszego Oddziału.   
Przewodniczący KR, Kol. Jerzy Rode, potwierdził, że sprawdził dokładnie finanse naszego Oddziału i 
nie widzi żadnych nieprawidłowości. Zaproponował zatwierdzenie finansów Oddziału.  
Propozycję przyjęto jednomyślnie.  
Przewodniczący KR zaproponował udzielenie absolutorium dla Zarządu S.I.P. O/Montreal za rok 
2020/2021. Propozycja została przyjęta jednomyślnie.  
  
Wybór nowego Zarządu S.I.P. O/Montreal na rok 2021/2022.  
  
Kol. Bogusław Piltz zwrócił się do członków o przedstawienie nowych kandydatów do Zarządu.  
Członkowie zaproponowali utrzymanie istniejącego składu Zarządu. Postanowiono zatwierdzić 
istniejący Zarząd przez aklamację na rok 2021/2022.  
  
SKŁAD ZARZĄDU  
  
Kol. Bogusław Piltz                                   - Przewodniczący  
Kol. Barbara Feret                                    - Vice-Przewodnicząca  
Kol. Stanisław Pikarek                              - Vice-Przewodniczący   
Kol. Krystyna Betley                                 - Sekretarz  
Kol. Teresa Jędrzejak                               - Skarbnik  
Kol. Andrzej Boczkowski,  
Kol. Wojciech Gorączko                           - Sprawy stypendiów i prelekcji  
Kol. Andrzej Krysztofowicz  
Kol. Stanisław Zajda                                 - Strona internetowa i grafika  
Kol. Henryk Naneman                              - Reprezentant na Europę  
Kol. Andrzej Dynasiewicz                         - Honorowy Członek Zarządu   
  
KOMISJA REWIZYJNA :  
  
Kol. Jerzy Rode                                        - Przewodniczący KR  
Kol. Andrzej Jandziszak                           - Członek KR  
Kol. Janusz Tomik                                    - Członek KR  
Kol. Ryszard Majda                                  - Członek KR   
  
                         
Kol. Bogusław Piltz poinformował zebranych, że ZG zorganizował w dniu 15 czerwca br. na 
platformie ZOOM spotkanie w rocznicę powstania naszego Stowarzyszenia – Anniversary Get-
Together. Niestety miła atmosfera tego spotkania została zepsuta i pozostał duży niesmak. 
Wystąpienie jednego z członków, który pod pozorem przedstawienia historii Stowarzyszenia starał się 
w sposób hucpiarski promować fundację nie mającą żadnego związku z naszym Stowarzyszeniem. 
W związku z podobnym postępowaniem wyżej wspomnianej osoby w ramach pracy w KJ i staraniem 



się wszelkimi sposobami upolitycznienia naszego Stowarzyszenia, a tym samym naszego Oddziału, 
może zaistnieć sytuacja, że uroczystości jubileuszowe zorganizujemy we własnym zakresie.   
Gwoli ścisłości historia naszego Stowarzyszenia w opracowaniu Kol. Krystyny Sroczyńskiej jest 
zamieszczona na stronie internetowej S.I.P. w Kanadzie.  
  
WOLNE WNIOSKI:  
  
Kol. Marek Kapuściński zapytał o cele i kierunki działania naszego Stowarzyszenia.  
Kol. Bogusław Piltz wyjaśnił, że charakter i cel działania Stowarzyszenia jest określony w Statucie w 
punkcie 1.3 pod tytułem: OBJECTIVES.  
Natomiast jeśli chodzi o działalność naszego Oddziału, to ma ona charakter społeczny. Organizujemy 
spotkania i prelekcje, nie tylko o tematyce stricte technicznej. Poza tym staramy się zainteresować i 
zaangażować młodsze pokolenie, czego wyrazem są przyznawane stypendia.  
  
Kol. Marek Kapuściński zapytał, co się stanie z pieniędzmi S.I.P. O/Montreal w sytuacji, kiedy Oddział 
znalazłby się w stanie likwidacji.  
Kol. Bogusław Piltz wyjaśnił, że taki scenariusz nie był brany pod uwagę. Będąc pozytywnie 
nastawionym co do rozwoju naszego Oddziału, czego świadectwem są osiągnięcia, nie patrzyliśmy 
tak czarno na przyszłość. Postawiona kwestia zostanie poruszona i rozpatrzona na najbliższym 
zebraniu naszego Oddziału. Sprawa jest bardzo istotna, bo patrząc kilka lat wstecz, z konta 
O/Montreal zostało wyasygnowane $10,000.00 do Wspólnoty Polskiej, pomimo mojego 
zdecydowanego sprzeciwu. Uważam do tej pory to posunięcie. za niewłaściwe.  
Kol. Kazimierz Babiarz potwierdził, że uroczystości jubileuszowe zorganizowane na platformie 
ZOOM, odbędą się 23. Października br. Natomiast zebranie Sprawozdawczo Wyborcze S.I.P. 
Kanada odbędzie się w dniu 27. listopada br.   
  
Na tym zebranie zakończono o godz.  18.45.  
  
Protokołował: Kol. Marek Kapuściński.  
Opracował: Bogusław Piltz  
 


