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PROTOKÓŁ 
z XIV WALNEGO, WYBORCZEGO ZGROMADZENIA VPI 

sobota, 22 października 2011, godz. 15.00 
Siedziba Stowarzyszenia – Piwnica „TAKT” 

Ingen-Housz-Gasse 2, 1090 Wien 
 
Rejestracją uczestników i wydawaniem wizytówek zajął się kol. Krzysztof Dąbrowski, 
a kol. Wanda Zgud zajęła się zbieraniem składek. 
 
Obrady prowadził Prezydent VPI Dipl.Ing. Józef Buczak. 
 

PORZĄDEK OBRAD 
1. Otwarcie Walnego Wyborczego Zgromadzenia.  
2. Powitanie gości i udzielenie im głosu.  
3. Minuta ciszy poświęcona zmarłym w tym roku Kolegom,  

mgr inż. Leonardowi Krajewskiemu oraz  
Dipl.-Ing. Eugeniuszowi Munzerowi.  

4. Wybór komisji skrutacyjnej.  
5. Potwierdzenie kworum.  
6. Przyznanie członkostwa honorowego kol. Krzysztofowi Dąbrowskiemu.  
7. Zatwierdzenie protokołu z walnego zgromadzenia VPI w roku  

2010 – Sekretarz Generalny 
8. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia, przedstawienie  

planów na przyszłość (referat Prezydenta).  
9. Sprawozdanie Skarbnika VPI na temat stanu finansowego  

Stowarzyszenia.  
10. Sprawozdanie z kontroli finansowej – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.  
11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Prezydium.  
12. Ustąpienie Prezydium i Komisji Rewizyjnej.  
13. Zgłaszanie kandydatur i prezentacja kandydatów do Prezydium i Komisji 

Rewizyjnej.  
14. Referat gościnny 20 min.  
15. Wybór nowego Prezydium.  
16. Przerwa – 20 min.  
17. Ogłoszenie wyników wyborów.   
18. Dyskusja i głosowanie na temat pisemnie złożonych wniosków.  
19. Wolne wnioski.  
20. Zamknięcie obrad.  
21. Bufet.  
 
Ad.1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.  
Sekretarz Generalny Arch.Dipl.-Ing. Paweł Raczew otworzył oficjalnie XIV Walne 
Wyborcze Zgromadzenie VPI i podziękował zebranym za przybycie. Za stołem 
prezydialnym zasiedl kol.kol.: Wanda Zgud, Józef Buczak, Paweł Raczew i Andrzej 
Tombiński. 
 
Ad.2. Powitanie gości i udzielenie im głosu.  
Przybyli zaproszeni Goście: Konsul RP w Austrii  mgr Tadeusz Oliwiński, Prezes 
Forum Polonii w Austrii mgr Andrzej Lech, a także Sympatycy VPI. 
 Konsul RP W Austrii mgr Tadeusz Oliwiński w kilku zdaniach podkreślił wagę 
działań VPI jako jedynej w Austrii organizacji branżowej, organizacji propagującej 
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polską myśl techniczną oraz udzielającą się też w sferze kultury. Ta 
wszechstronność działań sprawia, że Stowarzyszenie można nazwać swoistą 
wizytówką polskości w Austrii.   

Prezes Forum Polonii w Austrii mgr Andrzej Lech podziękował VPI za udział w 
projekcie mającym na celu uznanie obywateli austriackich polskiego pochodzenia za  
grupę narodowościową i stwierdził, iż działalność Stowarzyszenia może być wzorem 
dla innych organizacji polonijnych. 
 
Ad.3. Minuta ciszy poświęcona zmarłym w ostatnim roku Kolegom. 
Zebrani minutą ciszy na stojąco uczcili pamięć dwóch zmarłych w 2011 roku  
członków VPI: mgr. inż. Leonarda Krajewskiego i Dipl.-Ing. Eugeniusza Munzera.  
 
Ad.4. Wybór komisji skrutacyjnej.  
W skład komisji skrutacyjnej weszli kol.kol. Anna Schubert, Ryszard Kijek, Wojtek 
Rogalski.  
 
Ad.5. Potwierdzenie kworum.  
Na podstawie listy obecności stwierdzono, że do głosowania uprawnionych jest 26 
osób. Elżbieta Suska upoważniła do głosowania Krzysztofa Dąbrowskiego, a  
Grażyna Zbieszczyk i Bogdan Zieliński Wandę Zgud. Było więc kworum –  w sumie 
29 prawomocnych głosów. 
 
Ad.6. Przyznanie członkostwa honorowego kol. Krzysztofowi  

Dąbrowskiemu.  
Zebrani jednogłośnie przyjęli wniosek Prezydium, by przyznać członkostwo 
honorowe kol. Krzysztofowi Dąbrowskiemu w uznaniu zasług dla Stowarzyszenia 
oraz jako wyraz docenienia wieloletniej rzetelnej pracy na jego rzecz. Wręczeniu 
okolicznościowego dyplomu, a także podziękowaniom wyróżnionego Kolegi 
towarzyszyły gromkie oklaski.  
 
Ad.7. Zatwierdzenie protokołu z walnego zgromadzenia VPI w roku  

2010 – Sekretarz Generalny 
Sekretarz Generalny – Arch.Dipl.-Ing. Paweł Raczew zarządził głosowanie nad 
zatwierdzeniem protokołu z obrad ostatniego walnego zgromadzenia w roku 2010. 
Wyniki głosowania: w głosowaniu jawnym protokół zatwierdzono  – 25 głosów za, 1 – 
wstrzymujący się. 
 
Ad.8. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia, przedstawienie  

planów na przyszłość (referat Prezydenta).  
  
REFERAT PREZYDENTA VPI – JÓZEFA BUCZAKA 
„Drogie Koleżanki 
Drodzy Koledzy 
Mili Goście 
 
Spotykamy się dzisiaj na XIV Walnym Wyborczym Zgromadzeniu Stowarzyszenia 
Polskich Inżynierów i Techników w Austrii. Jest to zwyczajne, co dwa lata 
odbywające się Walne Wyborcze Zgromadzenie VPI. 
Dwa lata temu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VPI wybrano Prezydium, 
w  którego skład weszli:  
Józef Buczak – Prezydent, 
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Paweł Raczew – Wiceprezydent i Sekretarz Generalny, 
Wanda Zgud – Skarbnik, 
Andrzej Tombiński, Bogdan Zieliński, Sławomir Kotowski. 
 
Rok temu odbyło się XIII Walne Zgromadzenie, na którym w imieniu Prezydium 
podziękowałem osobom wspierającym nas w tym pierwszym roku działalności. 
W minionym roku prace Prezydium wspomagali kol.kol.: Bożena Prochaska, Anna 
Schubert, Maciek Biesiekierski, Krzysztof Dąbrowski i Stanisław Święch. 
W tym miejscu pragnę tym osobom podziękować za pracę, za poświęcanie własnego 
czasu dla potrzeb VPI. 
 
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“ (w planach 

kontynuacja – wieczór fraszek i limeryków Koleżanki). 
6. Prelekcja w języku niemieckim Krzysztofa Dąbrowskiego o polskim uczonym 

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 nowoczesnych 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 gminie 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 zarejestrowana w EU jako Instytucja Niezależnych Rzeczoznawców. 
Nasi członkonie, którzy zgłosili się u do tej współpracy mogą otrzymać 
zlecenia na ocenę bieżących projektów EU.. 
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• Polskie Linie Lotnicze LOT udzieliły naszym członkom specjalnych rabatów na 

przeloty. 
 

• Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo -Technicznych 
EFPSNT. Przewodnictwo Federacji przez VPI w bieżącym roku zakończy się 
spotkaniem Europejskich Polonijnych Organizacji Technicznych w Wiedniu w 
dniach 4-6 listopada. 

 
VPI współpracuje z : 

• NOT w Warszawie i we Wroclawiu oraz Polonijnymi Technicznymi 
Organizacjami w Europie, Ameryce Polnocnej, Afryce – wymiana 
informacji. 

• Zrzeszeniem Uzdrowisk Polskich w sferze ochrony środowiska, 
infrastruktury i czystych źródeł energii. 

 
Stan finansów naszej organizacji utrzymuje się na stabilnym poziomie, nie mamy 
rezerw, ale gdyby na przykład wszyscy nasi członkowie zapłacili składki, moglibyśmy 
dużo więcej zaproponować w działalności.  
Potrzebujemy pieniędzy : 

- na stworzenie nowej strony internetowej, która jest teraz w trakcie realizacji i 
do końca listopada będzie gotowa. Będzie ona odpowiadała obecnym 
standardom i będzie mieć platformę dyskusyjną. 
- na nowy sprzęt komputerowy, ten który mamy jest po prostu stary. 

Dostaliśmy dotacje: 

-‐ od Wspólnoty Polskiej – 10.000PLN (ok. 2.500€) na działalność statutową, 
biuletyn i koncerty, 

-‐ od Miasta Wiednia – 4.500€ na działalność integracyjną, koncerty. 

Nie dostaliśmy dodatkowych dotacji od Wspólnoty Polskiej  

-‐ na stworzenie nowej strony internetowej 
-‐ na organizację Konferencji w ramach EFPSNT 

 
Przedstawię teraz plan działalności na następny rok. 
 
- Sześć koncertów z cyklu „Muzyka i Technika“. Staramy się urozmaicać muzykę, 
prezentować więcej nowych wykonawców, głównie z polskim rodowodem. 
 
- Udział w Konferencji „Systemy zabezpieczeń przeciwpowodziowych, doświadczenia 
różnych panstw europejskich“, która odbędzie się we Francji. 
 
- Start nowej strony internetowej z platformą dyskusyjną.  
 
- Usprawnienie pracy Prezydium VPI: 

• Podział obowiązków na poszczególnych członków Prezydium tak, aby 
każdy miał jasno sprecyzowany zakres obowiązków i był za niego 
odpowiedzialny (nie udało się tego wprowadzić w tej kadencji).  
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• Do zadań przyszłego Prezydium będzie również należało zainicjowanie i 
wprowadzenie szkolenia dla młodych kadr inżynierskich w zakresie 
poszerzania i doskonalenia umiejętności zawodowych. 

 
- Dalsze prezentacje dorobku zawodowego naszych członków, jak również 
interesujące referaty o ich działalności. 
 
- Najważniejsze zadanie Prezydium – na przyszłość: zainteresować, zainspirować i 
zachęcić członków VPI do aktywnej działalności.  
 
Na zakończenie kilka refleksji. 
- Co to znaczy być członkiem VPI: 
To znaczy mieć wykształcenie techniczne, przeważnie wyższe, a co się z tym wiąże 
być kierownikiem grupy osób, wykonywać bardziej odpowiedzialne zadania i być 
wzorem dla innych. 
- Co to znaczy współpracować z sobą w ramach VPI. 
Żyjemy na terenie Austrii od lat, tutaj mamy rodziny, tutaj pracujemy i tutaj 
kształtujemy nasze kariery. Nie jest to lekka droga, choć trzeba przyznac, że od 
momentu powstania wspólnej Europy, otworzenia granic i powszechności internetu 
jest o wiele łatwiej żyć na terenie poza granicami kraju rodzinnego. Ponieważ jednak 
zdecydowaliśmy się na obczyznę, z dala od cioć, wujów, kuzynów, ale również 
przyjaciół z młodości, szukamy towarzystwa ludzi, którzy rekompensowaliby nam 
brak bliskich. Taką właśnie grupą mogą być członkowie VPI – podobne 
wykształcenie techniczne i  doświadczenie zawodowe może łączyć i dawać oparcie. 
Jeśli jesteś już człowiekiem sukcesu, z ugruntowaną pozycją, to zaprezentuj swoją 
działalność, opowiedz na spotkaniach młodzieży inżynierskiej o swojej drodze do 
sukcesu. Młodych ludzi należy uczyć wielu, by byli w stanie dobrze nas zastąpić i 
podtrzymać osiągnięty przez nas wysoki poziom. 
- Czym nie jest VPI: 
VPI nie jest organizacją znajdującą swoim członkom miejsce pracy. To każdy musi 
sobie załatwić sam. Ale w VPI można znaleźć nowe zlecenie (bo kolega architekt 
szuka wykonawcy, albo inny kolega szuka architekta do wykonania planów).  
W VPI można zainspirować się nowymi rozwiązaniami technicznymi i wprowadzić je 
u siebie w życie. 
VPI nie jest organizacją zamkniętą tylko dla członków, trzeba bez przerwy 
podkreślać, że żony, mężowie są bardzo mile widziani na spotkaniach, koncertach, 
wspólnych wyprawach. Takie rodzinne wyjścia spajają nie tylko rodziny, ale 
pomagają zawiązywać rodzinne niemalże przyjaźnie i jeszcze przyjemniej spędzać 
czas.  
 
Zachęcam wszystkich do współpracy, zapraszam do uczestnictwa we wspólnych 
imprezach.  
 
Dziękuję za uwagę. 
 
Józef Buczak, Prezydent VPI” 
[oklaski] 
 
Ad.9. Sprawozdanie Skarbnika VPI na temat stanu finansowego  

Stowarzyszenia.  
Sprawozdanie zaprezentowała Skarbniczka Wanda Zgud. 
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„SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2011 
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, 
 
Przedstawiam rachunek wpływów i wydatków za rok 2010 w euro: 
Wpływy      
- składki      1.655,00 Euro 
- poz. wpływy   11.509.56 Euro 
Razem wpływy    13.164,56 Euro 
  
Razem wydatki    13.346,87 Euro 
 
Wynik roku 2010 na dzień 31.12.2010  - 182,31 Euro 
 
Stan posiadania 
Stan banku na dzień 01.01.2010      645,67 Euro 
Stan kasy na dzień 01.01. 2010      902,14 Euro 
Stan posiadania roku 2010    1.365,50 Euro 
 
Wynik lat poprzednich (na 1.1.2010)   1.547,81Euro 
 
Wynik na 31.12.2010     1.365,50 Euro 
 
Przedstawiam stan finansów Stowarzyszenia VPI na dzień 31.12.2010 
 
Stan banku na dzień 31.12.2010    993,72 Euro 
Stan kasy  na dzień 31.12.2010    371,78 Euro 
 
Sprawozdanie finansowe za rok 2011 na dzień 30.09.2011 
Przedstawiam rachunek wyników na koniec września 2011 w euro: 
 
Wpływy  
- składki      1.978,00 Euro 
- poz. wpływy     8.504,15 Euro 
Razem wpływy            10.482,15 Euro  
Razem wydatki               7.146,27 Euro 
Wynik na dzień 30.09. 2011             3.335,88 Euro 
 
 
 
Stan posiadania: 
Stan banku na dzień 30.09.2011      3.943.87 Euro 
Stan kasy na dzień 30.09.2011           757,51 Euro 
 
Stan posiadania w roku 2011 na dzień 30.09.2011   3.335,88 Euro 
 
Wynik lat poprzednich (na 1.1.2010)     1.356,38 Euro 
 
 
Szczegółowe wpływy i wydatki w roku 2011 
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Wpływy 
Składki członkowskie  1.978,00 Euro 
Inne wpływy    8.504.15 Euro 
Razem   10.482,15 Euro 
 
Wydatki 
Telefon Internet     527,38 Euro 
Porto/znaczki pocztowe    161,49 Euro 
Materiały biurowe     639,83 Euro 
Catering      854,79 Euro 
Drukowanie, plakaty, inne koszty  
związane z organizacją koncertów       4.739,08 Euro 
Opłaty bankowe     122,70 Euro 
Koszty podróży      100,00 Euro 
Wyposażenie           - 
koszty wynajmu          - 
Razem wydatki             7.146,27 Euro 
 
 
 
Miniony rok od strony finansowej tak jak poprzedni był oszczędny. 
 
Mimo wysyłanych przypomnień o wpłatę zaległych składek członkowskich niewielka 
ich część została uregulowana. Wszystkim tym, którzy dokonali wpłaty bardzo 
dziękuję. 
Członkowie, którzy mają zaległości pięcioletnie na podstawie Statutu VPI decyzją 
Prezydium zostają wykreśleni z listy członków Stowarzyszenia.  
 
Osoby, które znajdują się czasowo w trudnej sytuacji finansowej, mogą w zamian za 
np. tłumaczenia lub inną pomoc w pracach na rzecz VPI uzyskać czasowe 
zwolnienie z obowiązku wpłat. Prosimy zgłaszać taką gotowość do Prezydium VPI. 
 
W dalszym ciągu dzięki uprzejmości Prezydenta kol. Józefa Buczaka przez cały rok 
2011 nie mieliśmy wydatków na siedzibę VPI  
 
W tym roku otrzymaliśmy dotację Wydziału Integracyjnego miasta Wiednia MA7 na 
kontynuację koncertów z cyklu "Muzyka i Technika 2011" w wysokości 4500,00 Euro 
oraz subwencję Zarządu Krajowego Wspólnoty Polskiej w Warszawie w wysokości 
2430,13 Euro także na realizację koncertów, wydawany przez nas kwartalnik 
"Biuletyn VPI" oraz inną działalność statutową.  
 
Finansowanie Stowarzyszenia w roku 2012 przewidujemy z następujących źródeł: 
- składki członkowskie  
- Magistrat miasta Wiednia, Wydział Integracyjny MA 7 - w dalszym ciągu na 
kontynuację koncertów z cyklu "Muzyka i Technika 2012" 
 
- Zarząd Krajowy Wspólnota Polska - tu złożyliśmy już wniosek o dotacje na 
koncerty, subwencję biuletynu VPI oraz stworzenie nowej strony internetowej. 
Mamy nadzieję, że tym razem otrzymamy dotację na tak ważny dla nas cel. 
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- Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP - jako partner przy organizacji wyjazdów 
studyjnych dla przedstawicieli gmin z Polski południowej. 
Zapraszam do współpracy przy tym projekcie. 
 
Koleżanki i Koledzy, zapraszam do bardziej aktywnej współpracy także przy 
pozostałych przedsięwzięciach VPI, to przecież od Was zależy dalsze trwanie i 
rozwój naszej organizacji. 
Dziękuję za uwagę. 
 Skarbniczka Wanda Zgud” 
[oklaski] 
 
Ad.10. Sprawozdanie z kontroli finansowej – Przewodniczący Komisji  

Rewizyjnej.  

„PROTOKÓŁ KONTROLI FINANSOWEJ VPI 

Komisja Rewizyjna w składzie: Andrzej May i Maciej Biesiekierski w obecności 
Skarbnika VPI kol. Wandy Zgud, dokonała kontroli dokumentów finansowych 
Stowarzyszenia za okres od 30 września 2010 do 30 września 2011 roku.  

Do kontroli przedstawiono:  
1. Raporty kasowe wraz z rachunkami.  
2. Zestawienia wyciągów bankowych.  
3. Rachunki wyników za wymieniony okres.  
 
W toku kontroli stwierdzono, co następuje:  
1. Wszystkie wpływy i wydatki są prawidłowo udokumentowane.  
2. Nie stwierdzono przypadków braku rachunków.  
3. Nie było przypadków niecelowych bądź nie uzasadnionych  
wydatków.  
4. Rachunkowość jest prowadzona sumiennie i prawidłowo.  

Sumując wyniki kontroli, Komisja stwierdza, że dokumentacja finansowa prowadzona 
jest dobrze i nie ma zastrzeżeń do przedstawionego bilansu na dzień 30.09.2011 r.  

Kontrolę przeprowadzono dnia 18 października 2011 roku w siedzibie 
Stowarzyszenia.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej May   
Członek Komisji Rewizyjnej Maciej Biesiekierski ” 
 
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej May, który po 
wygłoszeniu sprawozdania złożył mandat w imieniu całej Komisji w składzie Maciek 
Biesiekierski, Piotr Jasiewicz, Andrzej May. 
 
Ad.11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Prezydium.  
Wyniki głosowania: w głosowaniu jawnym absolutorium udzielono  – 25 głosów za, – 
5 wstrzymujących się. 
 
Ad.12. Ustąpienie Prezydium i Komisji Rewizyjnej.  
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W imieniu dotychczasowego Prezydium Prezydent Józef Buczak ogłosił jego 
ustąpienie, jednocześnie podziękował wszystkim aktywnym współpracownikom za 
efektywną pomoc. [oklaski] 
Komisja rewizyjna ustąpiła wcześniej po prezentacji sprawozdania z kontroli 
finansowej. 
 
Ad.13. Zgłaszanie kandydatur i prezentacja kandydatów do Prezydium i Komisji 
Rewizyjnej.  
Chęć do pracy w Prezydium w nowej kadencji zadeklarowali kol. kol.:  

Wanda Zgud, Józef Buczak, Jan Gańczarczyk, Janusz Sikora, Stanisław 
Święch, Andrzej Tombiński.  

Jan Gańczarczyk do VPI należy od dziesięciu lat. Ma wykształcenie 
ekonomiczne i rolnicze. W Bielsku Białej od dwudziestu lat prowadzi własną firmę. 
Jest to produkcja i sprzedaż, też na eksport, surowców i półproduktów do przemysłu 
piekarniczego i cukierniczego. Swoim doświadczeniem organizacyjnym postanowił 
wesprzeć działania Prezydium. 

Janusz Sikora to oficjalnie nowy nabytek VPI, ale od lat jest sympatykiem 
Stowarzyszenia pomagającym w konkretnych projektach. Jest absolwentem 
Politechniki Wrocławskiej, a obecnie dyplomowanym mediatorem.  

Prezentacja pozostałych kandydatów do Prezydium nie była konieczna, gdyż 
ich sylwetka zawodowa i praca społeczna w VPI jest doskonale wszystkim znana, 
podobnie jak działalność kandydatów do Komisji Rewizyjnej – Maćka 
Biesiekierskiego i Andrzeja Maya. 

Po prezentacji kandydatów kol. Wanda Zgud zajęła się drukowaniem kart do 
głosowania, a zebrani w tym czasie wysłuchali krótkiego referatu.   
 
Ad.14. Referat gościnny Krzysztofa Szarańca Jak zarobić pieniądze i osiągnąć 
sukces. 
Prelegent to człowiek czynu, stworzył koncern europejski z sukcesem działający na 
całym świecie. Meritum jego barwnego, przeplatanego anegdotami, odpowiedziami 
na pytania z sali i miejscami kontrowersyjnego wystąpienia można w skrócie 
przedstawić następująco.  
Każdy powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest dla niego sukcesem. 
Pieniądze bowiem mogą przyjść jako efekt sukcesu. Wskaźnikiem przyszłości są 
informacje w gazetach na ogół umieszczone na ostatniej stronie drobnym drukiem. 
Nie należy podążać za modą i słuchać ludzi, którzy mogą mieć sprzeczne interesy. 
Sukces jest w nas i tam należy go szukać. Oczywiście trzeba mieć pewne  
predyspozycje i wykształcić w sobie umiejętność wyboru sposobu wydatkowaia 
energii. Najpierw trzeba ustalić punkt, w którym się jest obecnie.To stąd prowadzi 
droga tam, dokąd chce się dojść, do punktu, w którym chce się być. Na tej drodze 
należy się skupić. Trzeba odrzucić sabotaż własny: palenie, picie, niedbanie o 
wygląd. Sukces to proces długotrwały, ważne są drobne sukcesy, kontakty, 
korzystanie z doświadczeń innych, a przede wszystkim kreatywne 
niekonwencjonalne myślenie. A oto pięć warunków potrzebnych do osiągnięcia 
sukcesu: dobry czas i praca własna, profesjonalność, pieniądze, szczęście, otwarty 
na sukces człowiek. I na zakończenie przestroga: nie wolno pracować nad tym, co 
nie funkcjonuje. [oklaski] 
 
Ad.15. Wybór nowego Prezydium i nowej Komisji Rewizyjnej.  
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Komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania, kol. Ania Schubert wyjaśniła 
zasady ważności oddanych głosów. Po zebraniu wypełnionych kart komisja 
skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów.  
 
Ad.16. Przerwa – 20 min.  
Podczas liczenia głosów przez Komisję Skrutacyjną zebrani prowadzili ożywione 
dyskusje w  podgrupach i badali zasoby przepastnego bufetu. 
 
Ad.17. Ogłoszenie wyników wyborów.  
W imieniu Komisji Skrutacyjnej wyniki przedstawiła kol. Anna Schubert. 
Oddano 29 ważnych kart do głosowania. 
Wyniki głosowania:  
Prezydium 

1. Józef Buczak – 28 głosów 
2. Jan Gańczarczyk – 23 głosy 
3. Janusz Sikora – 24 głosy 
4. Stanisław Święch – 22 głosy 
5. Andrzej Tombiński – 24 głosy 
6. Wanda Zgud – 28 głosów 

Komisja Rewizyjna 
1. Maciek Biesiekierski – 28 głosów 
2. Andrzej May – 27 głosów 

A zatem do Prezydium weszło 6 osób: Wanda Zgud, Józef Buczak, Jan 
Gańczarczyk, Janusz Sikora, Stanisław Święch, Andrzej Tombiński. 
Komisja Rewizyjna będzie działała w składzie – Maciek Biesiekierski, Andrzej May. 
 
Ad.18. Dyskusja i głosowanie na temat pisemnie złożonych wniosków.  
Nie złożono żadnych pisemnych wniosków. 
 
Ad.19. Wolne wnioski.  
Naprawdę ten punkt należy nazwać ROZMAITOŚCI. 

• Zaproszenie – Józef Buczak zaprasza Koleżeństwo na siatkówkę. Czwartki, 
g.18-21, 21 Dzielnica, Dopschgasse 25. 

• Podziękowanie dla Olka Kordyki za atrakcyjne piwo. 
• Zapowiedź kolejnego wykładu kol. Krzysztofa Dąbrowskiego z cyklu o 

nieznanych polskich wynalazcach, na początku przyszłego roku 
• Pytanie Józefa Buczaka o dostępność nowej witryny internetowej. Po krótkiej 

dyskusji zebrani zgodzili się, że należy podzielić witrynę na część 
ogólnodostępną i na część kodowaną dostępną tylko dla członków VPI  

• Propozycja Jana Gańczarczyka, by członkowie organizacyjni płacili wyższe 
składki. 

• Podziękowanie Jana Gańczarczyka za wybór i zapewnienie rzetelnego 
wywiązywania się z podjętych zobowiązań. 

• Propozycja Krzysztofa Szarańca, by płacić składki zleceniem z konta. 
•  Zapowiedź Andrzeja Tombińskiego podzielenia się w trakcie spotkań 

informacją o nietypowych nowatorskich projektach jego firmy (inteligentny 
hotel). 

• Przypomnienie Krzysztofa Dąbrowskiego o przesyłanych przez niego 
zapytaniach o propozycje wystąpień koleżeńskich. Wystarczy podać temat i 
po ustaleniu daty wystąpienie zostanie wpisane do terminarza Listu 
Kwartalnego.   
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• Sugestia Krzysztofa Szarańca podawania i dyskutowania na zebraniach 
nowinek technicznych. 

• Wniosek Olka Kordyki, by w realizacji zadań patrzeć w przyszłość i 
wypracować procedury dzielenia się pomysłami z pokoleniem młodych 
inżynierów. 

• Refleksja Ani Schubert na temat przełożenia pięciu warunków sukcesu w 
biznesie na sukces w relacjach/stosunkach międzyludzkich.  

 
Ad.20. Zamknięcie obrad.  
Prowadzący zebranie Józef Buczak podziękował wszystkim obecnym i zaprosił na 
część towarzyską.  
 
Ad.21. Bufet.  
Część towarzyska toczyła się czas jakiś nieskrępowanie przy rozmaitych napojach, 
kanapkach przygotowanych przez kol.kol. Elę Chołkowską i Wandę Zgud oraz 
zaserwowanym przez kol. Wojtka Rogalskiego a upieczonym przez Frizzi Weiß 
domowym cieście, które po prostu błyskawicznie znikło... 
 
Tak zakończyło się XIV Walne Wyborcze Zebranie VPI. 
 
Prezydium ustaliło następujący podział funkcji:  
Józef Buczak – Prezydent  
Stanisław Święch – Wiceprezydent i Sekretarz Generalny 
Wanda Zgud – Skarbnik 
Jan Gańczarczyk, Janusz Sikora, Andrzej Tombiński – członkowie Prezydium 

 
protokołowała Anna Schubert 

 
  
 


