
SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZEBRANIA 

EUROPEJSKIEJ FEDERACJI POLONIJNYCH STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH 

 
W niedzielę, 26 września 2010, w ramach uroczystości 70-lecia Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej 
Brytanii, odbyło się w godz: 11:00-15:30, w sali Jazz Cafe, w POSK-u: 238-246 King Street w Londynie Walne 
Zebranie EFPSNT, na którym podsumowano kadencję 2009-2010 i wybrano nowe władze Federacji.  
 
Na Sali obecni byli upoważnieni przez swoje macierzyste stowarzyszenia delegaci z czterech organizacji 
krajowych oraz towarzyszący im liczni członkowie tych stowarzyszeń, bez prawa głosu. Wśród obecnych są też 
koledzy ze stowarzyszeń z USA, Republiki Południowej Afryki a także z FSNT-NOT-u z Polski z Prezesem Panią 
Ewą Mańkiewicz-Cudny. Poniżej podana jest kompletna lista uczestników. 
 
1. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji (SITPF): 
(2 delegatów : 3 obserwatorów - razem 5 uczestników = 2 ważne głosy) 
1. mgr inż. Katarzyna André-Marucha – delegat (tak) 
2. mgr inż. Janusz Ptak – delegat (tak) 
3. mgr EURING Stanisław Aloszko – delegat (nie) 
4. mgr inż. Lucjan Sobkowiak – delegat (nie) 
5. mgr inż. Jacek Sulima-Świechowski – delegat (nie) 
2. Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii (SPITA): 
(2 delegatów : 1 obserwator - razem 3 uczestników = 2 ważne głosy) 
1. mgr inż. Józef Buczak – delegat (tak) 
2. mgr inż. Andrzej Tombiński – delegat (tak) 
3. mgr.inż. arch Bożena Prochaska – delegat (nie) 
3. Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii (STPwWB): 
(3 delegatów : 4 obserwatorów - razem 7 uczestników = 3 ważne głosy) 
1. dr inż. Andrzej Fórmaniak – delegat (tak) 
2. mgr inż. Krzysztof Ruszczyński – delegat (tak) 
3. prof.dr inż. Mirosław Wyszyński – delegat (tak) 
4. prof.dr inż. Ryszard Chmielowiec – delegat (nie) 
5. mgr inż. Piotr Dudek – delegat (nie) 
6. mgr inż. Marek Piekarski – delegat (nie) 
7. mgr inż. Marcin Siliński – delegat (nie) 
4. Zrzeszenie Federalne Polskich Inynierów i Techników w Niemczech (ZFPITN) 
(3 delegatów : 1 obserwator - razem 4 uczestników = 3 ważne głosy) 
1. mgr inż. Andrzej Kajzer – delegat (tak) 
2. mgr inż. Ryszard Drapała – delegat (tak) 
3. dr Edward Kieyne – delegat (tak) 
4. mgr inż. Halina Wąsowska – delegat (nie) 
5. Stowarzyszenie Techników i Inżynierów Polskich na Litwie (STIPL) 
(0 delegatów : 0 obserwator - razem 0 uczestników = 0 ważne głosy) 
Razem: 10 głosów (plus 9 obserwatorów) 
oraz 
6. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT- Polska 
1. Ewa Mańkiewicz–Cudny - Prezes Zarządu Głównego, Członek honorowy STP w WB 
2. Ryszard Marcińczak – Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT NOT 
7. Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników - USA 
1. Ryszard Bąk – Prezes „Polonia Technica” 
8. Stowarzyszenie Techników Polskich - RPA 
1. Andrzej Romanowicz – architekt członek. 
Łącznie z uprawnionymi do głosowania na WZ EFPSNT obecne były 23 osoby 
 
Na początku nastąpił wybór, przez aklamacje, kol. Marka Piekarskiego Sekretarza Generalnego EFPSNT (członka 
STP w WB) na Przewodniczącego WZ. Ten wybór został zaakceptowany na podstawie obowiązujacego Statutu 
Federacji. Sekretarzem (protokolantem) WZ wybrano kol. Stanisława Aloszko, z SITPF z Francji. 
Kolejno, zgodnie z porządkiem obrad, dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: kol.kol.; Ryszard 
Marcińczak FSN-NOT Polska, Lucjan Sobkowiak SITPF Francja, Piotr Dudek STP Wielka Brytania. 
Komisja Skrutacyjna sprawdziła upoważnienia do udziału w Walnym Zebraniu i stwiedziła, że na sali obrad obecni 
są delegaci organizacji członkowskich z prawem głosu w/g obowiazującego klucza. 
Austria (SPITA-VPI) - 2 delegatów. obecnych 3 w tym 1 bez prawa głosu. 
Francja (SITPF) - 2 delegatów. obecnych 5, w tym 3 bez prawa głosu. 
Litwa (STIPL) - 2 delegatów. obecnych 0, w tym 0 bez prawa glosu. 
Niemcy (ZFPITN) - 3 delegatów. obecnych 3 plus l pełnomocnictwo w tym 1 bez prawa głosu. 
Wielka Brytania (STPWB) - 3 delegatów. obecnych 7, w tym 4 bez prawa głosu co daje razem 10 głosów. Tym 
samym Walne Zebranie posiada wymagane w § IV.5 statutu quorum. 



 
Przyjęcie porządku obrad  
W tej części kol. J. Ptak, Prezes SITPF z Francji zaproponował, jako Przewodniczacy Komisji Skrutacyjnej, 
dodanie do porządku obrad punktu dotyczącego udzieleniu Absolutorium władzom Federacji z jej Sekretarzem 
Generalnym, co jest wymogiem statutowym. W tym stanie rzeczy program WZ został, zgodnie ze Statutem, 
uzupełniony o punkt dotyczący „Udzielenie Absolutorium ustepujacym władzom EFPSNT”. 
 
Po dokonaniu tych wstępnych czynności zatwierdzono protokół z poprzedniego Walnego Zebrania. 
Protokół z poprzedniego Walnego Zebrania, które odbyło się w Berlinie 5-go grudnia 2009 został przedstawiony w 
pakiecie dokumentów na WZ, jakie przygotował sekretariat EFPSNT dla wszystkich delegatów. Został on 
opracowany przez sekretarza WZ kol. Stanisława Aloszko z SITPF. 
 
Następnie kol. mgr. inż. Marek Piekarski, Sekretarz Generalny, w krótkich słowach podziękował kol. prof. dr inż. 
Ryszardowi Chmielowcowi, prezesowi Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii (STP) za 
inicjatywę i wkład w organizację i uczestnictwo EFPSNT w Jubileuszu 70-cio lecia STP w WB oraz za 
przybyłych na te uroczystości wielu gości Polski, z Wielkiej Brytanii i z różnych stron świata. Szczególnym 
tego wyrazem była Jubileuszowa Konferencja Historyczna przeprowadzona 25 września 210 i zadedykowana 
pamięci Pana Ryszarda Kaczorowskiego – ostatniego prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej, członka 
honorowego Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, zmarłego tragicznie w katastrofie 
samolotu polskiego pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 roku. Tytuł Konferencji "Inżynierowie - 
Zawsze w służbie Polsce - Historia i Przyszłość". Kol. Sekretarz Generalny udzielił głosu urzędującemu 
Prezesowi Federacji kol. prof. R. Chmielowcowi, który przedstawił sprawozdanie za okres ubiegłej kadencji 
2009-2010. 

 
Sprawozdania z działalności Federacji w kadencji 2009-2010:  
 (patrz osobny plik) 
Nastepnie zgodnie z programem głos zabrał kol. M. Piekarski Sekretarz Generalny EFPSNT.  
(patrz osobny plik) 
 
Sprawozdanie Skarbnika Federacji kol. Katarzyny André-Marucha. 
Raport kasowy Skarbnika za okres 2010-2010 przedstawiał saldo dodatnie. Jeśli chodzi o składki 
członkowskie to na chwilę obecną wszystkie stowarzyszenia, oprócz litewskiego, już je w pełni uregulowało.  
W zwiazku z tym kol. A. Kajzer zaproponował, że ich stowarzyszenie (ZFPITN) opłaci skladkę za kolegów z 
Litwy i dokona rozliczenia z STIPL poza WZ. 
 
Sprawozdanie Komisji Statutowo-Rewizyjnej w składzie: Paweł Krysiak (STPWB), Janusz Ptak (SITPF) – 
Przewodniczący i Krzysztof Zgud (SPITA). 
Działając na podstawie Statutu EFPSNT i z uwzględnieniem dodatkowych wyjaśnień odnośnie 100€ 
przekazanych jak dar na rzecz domu dziecka na Litwie Komisja stwierdziła, że działalność finansowa 
Sekretariatu Generalnego i ustepującego Zarządu w kadencji 2009-2010 była prowadzona prawidłowo i 
wnioskowała o udzieleniu absolutorium ustepującemu Zarządowi. Po odczytaniu sprawozdania przez kol. J. 
Ptaka, Przewodniczącego Komisji Statutowo-Rewizyjnej, Walne Zebranie Federacji w głosowaniu jawnym 9 
głosami, przy jednym wstrzymującym się, udzieliło absolutorium ustepujacemu Zarządowi. 
 
Krótkie omówienie działalności poszczególnych Stowarzyszeń Członkowskich EFPSNT (SITPL, FZPITN, VPI, 
SITPF, STPwWB) przez ich delegatów. 
1) Dzialalność stowarzyszenia z Niemiec, zwanego inaczej Zrzeszenie (FZPITN), przedstawił jego 
Prezes kol. Andrzej Kajzer. W kadencji 2009-2010 Zrzeszenie w dalszym ciągu angażowało si w konsolidację 
swojego środowiska. Na początku roku kalendarzowego 2010 Zarząd odbył specjalne zebranie 
podsumowujące merytorycznie i finansowo bardzo udaną ubiegłoroczną berlińską konferencję na 
temat:„Bezpieczne Drogi w Europie”. Na początku miesiąca września w dniach 8-10.09.2010 czterech 
członków Zrzeszenia brało udział w Warszawie, w Światowym Zjeździe Polskich Inżynierów, na którym 
wygłosili 2 referaty. Czterech członkw Zrzeszenia brało udział w Jubileuszu 70-cio lecia STP w WB oraz w 
aktualnie odbywającym się tutaj Londynie w Walnym Zebraniu EFPSNT. Ilość członków-uczestników 4, w 
tym 3 delegatów, będących od 24 do 26 września 2010 roku w Londynie. Natomiast w niedalekiej 
perspektywie czasowej przewidziana jest realizacja innych wydarzeń takich jak reaktywowanie „Stammtisch” 
w Berlinie, uczestnictwo 3 członków Zrzeszenia w konferencji w Poznaniu, oraz przygotowania do otwarcia 
punktu konsultacyjnego Politechniki Szczecińskiej w Berlinie, w którym będzie można nauczyć się pisania 
wniosków do Programów Europejskich. Kolejnym ważnym tematem przewidzianym w działalności Zrzeszenia 
będą przygotowania do Międzynarodowej Konferencji „Czyste Srodowisko” w Berlinie. Temat ten planowany 
jest na rok 2011. Kolejnym puntem w tej czasowej perspektywie będzie uczestnictwo w konferencji pt” 
Perspektywy współpracy gospodarczej z Polską–INRANEU. W najbliższym czasie Zrzeszenie będzie brało 
udział na Zamku-Hotelu Molkenkur w Forum Gospodarczym dla Polskich Przedsiębiorców działających w 
Niemczech. A jako imprezę integrujacą środowisko Inżynierow Polonijnych z Europy i nie tylko, Zrzeszenie 
rozpoczęło przygotowania do Światowego Balu Inżyniera Polskiego na Zamku Heidelberg 26.03.2011 roku. 



W bieżącym roku trwają prace redakcyjne nad aktualizacja i udoskonaleniem strony internetowej Zrzeszenia. 
Można ją konsultować pod adresem: http://www.pol-ing.de/demo/ 
2) Działalność stowarzyszenia z Francji (SITPF) przedstawił jego Prezes kol. J. Ptak. Była ona bardzo 
różnorodna i bardzo bogata. Dotychczas odbyły się już 4 konferencje i odczyty, a do końca roku 
kalendarzowego odbędą się jeszcze 3 kolejne wcześniej zaplanowane. I to jest ta tak zwana działalność 
zasadnicza. Równolegle, co miesiąc odbywają się robocze zebrania Zarządu. W bieżącym roku w kwietniu 
odbyło się też Walne Zebranie SITPF, na którym dokonano wyboru nowych władz stowarzyszenia na kolejną 
dwuletnia kadencję. W dniach 17-18-19-ty maja 2010 r. miał miejsce wyjazd studyjno-turystyczny do 
Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Do czynnego udziału w tej imprezie została zaproszona Federacja, 
a tym samym wszystkie stowarzyszenia członkowskie. W wizycie do PE wzieli udział członkowie i sympatycy 
SITPF oraz współpracujace z SITPF stowarzyszenia polonijne. Z tej ciekawej inicjatywy skorzystali też 
koledzy z STP w WB. Na początku miesiąca września w dniach 8-10.09.2010 czterech czlonkow SITPF brało 
udział w Warszawie, w Światowym Zjeździe Polskich Inżynierów, na którym wygłosili 4 referaty (dwa w sesji 
tematycznej i dwa w sesji panelowej), a wcześniej brali udział w różnych częściach przygotowawczo-
organizacyjnych Zjazdu. 13 członków SITPF brało udział w Jubileuszu 70-cio lecia STP w WB oraz w 
aktualnie odbywającym się w Londynie w Walnym Zebraniu EFPSNT. Ogólna ilość członków-uczestników 5, 
w tym 2 delegatów, bedących 26 września 2010 roku w Londynie. Jeśli chodzi o współpracę z polskimi 
placowkami naukowymi i ekonomicznymi i z innymi stowarzyszeniami we Francji oraz w Polsce, to na 
początku tego roku doszło do wstępnego spotkania z Wiceprezesem Oddzialu Wrocławskiego FSNT-NOT, 
którego celem było nawiązanie współpracy. Omowiono wówczas projekt umowy o współpracy. Z 
ważniejszych tematów należy wymienić bardzo dobrą współpracę SITPF ze Stacją Naukową PAN w Paryżu 
w zakresie współorganizacji odczytów i konferencji. Inna formą takiej dzialności było wsparcie SITPF w 
organizacji misji gospodarczej z Gdańska we Francji. Jeśli chodzi o Paryską placówkę WPHiL, to SITPF 
udziela się w obopólnej promocji poprzez wymianę i rozpowszechnianie informacji odnoszących się do 
działań i tematów dotyczących obu organizacji. Przed letnimi wakacjami SITPF przekazało kwotę 1500.00€ 
do Caritas Polska na rzecz ofiar powodzi. 21-22 października będzie rozegrany I-Polonijny Turniej Golfowy o 
Puchar SITPF, z którego dochód będzie również przeznaczony na powodzian w Polsce. Do tego turnieju 
została zaproszona Federacja i Zarząd SITPF myśli, że uczestnioczyć w nim będzie sporo graczy golfowych 
nie tylko z Francji. Jeśli chodzi o udział w życiu Polonii francuskiej to od wielu już lat członkowie SITPF biorą 
czynny udział w różnych uroczystościach, wydarzeniach i manifestacjach jakie mają miejsce na ziemi 
Francuskiej, takich jak pielgrzymka na cmentarz do Montmorency, uroczystości rocznicowe Bitwy na 
Montormel w Normandii itp. W tym roku SITPF brało liczny udział w uroczystościach żałobnych 
poświęconych tragicznie zmarłym w katastrofie smoleńskiej. W dniu 13 grudnia 2010 SITPF planuje swój 
udział w paryskiej manifestacji na placu Inwalidów, upamietniającej ofiary stanu wojennego. Jednocześnie 
SITPF pamięta zawsze o organizowaniu także imprez o charakterze towarzyskim, jak tradycyjny coroczny 
„Opłatek i Jajko”. W tym roku 16 stycznia odbył się też wspólny bal Karnawalowy 3 stowarzyszeń: w tym 
dwóch polonijnych (SITPF, AMOPF) oraz wegierskiego (ALCYON). Działalność redakcyjna i wydawnicza 
SITPF opiera się na regularnej edycji i wysyłki Flash’a, graficznej realizacji zaproszeń i afiszy 
konferencyjnych oraz stałej aktualizacji witryny internetowej. Stronę SITPF można konsultować pod adresem: 
http://sitpf.europolonia.org/cms/ 
3) Dzialalność stowarzyszenia z Wielkiej Brytanii (STP) przedstawił jego Prezes kol. prof. R. 
Chmielowiec. W tym roku cała działalność była nastawiona na organizację Jubileuszu 70-cio lecia istnienia 
STP. Ten duży wysiłek z powodu tragedii smoleńskiej zbulwersowal całkowicie planowane zamierzenia i 
podjęte, czy już rozpoczete, działania. Problem był na tyle skomplikowany, że do ostatniej niemal chwili nie 
bylo wiadomo, kto z ważnych i wysoko postawionych osobistości w hierarchi polsko-polonijnej przybędzie na 
ten jubileusz a kto nie. Poczatkowo planowano, że aby uznać za udane całe to przedsięwzięcie to na 
Jubileusz należy uzyskać dosyc pokaźną kwotę pieniędzy. Może nawet w wysokosci do £60,000. Po 
katastrofie smoleńskiej stało si to niemożliwe i stąd teraz w znacznie skromniejszej oprawie odbyły się 
wszystkie uroczystości jubileuszowe. Spotkania czwartkowe należą do podstawowej i regularnej dzialności 
Stowarzyszenia. Odbywają się wtedy różnego rodzaju konferencje i odczyty. Frekwencja jest różna w 
zależności od tematyki. Spotkania te odbywają się pod auspicjami wiceprezesa STP odpowiedzialnego za 
działalność odczytową. Jeśli chodzi o sprawy zawodowe to w STP w ramach Akademii Technicznej prowadzi 
się kursy w zakresie wykorzystania AUTOCAD-a. Dają one uczestnikom możliwość uzyskania swiadectwa 
zawodowego cenionego przez pracodawców. Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie STP w POSK-u. 
Dyrektorem wykonawczym Akademii jest też jeden z wiceprezesow STP. Z innych ważnych działań są prace 
związane z wydawnictwem „Nauka i Technika”. Zostalo ono całkowicie przeniesiona na nośniki cyfrowe i w 
takiej wersji może być udostępniane i kopiowane. Jest dostępne bezpłatnie dla wszystkich 
zainteresowanych. To był duży wysiłek, aby wszystkie, nawet dosyć już „wiekowe”, materiały znalazły się w 
postaci cyfrowej lub na CD-Romie. STP w dalszym ciągu stara się pomagać młodym i zdolnym rodakom 
poprzez fundacje dr. Jana Dzienisiewicza.  Inną inicjatywą STP w WB było przygotowanie „Regulamin 
konkursu na Polonijnego Europejskiego Inżyniera Roku”. Sprawa ta nie została doprowadzona do końca na forum 
EFPSNT.  W związku z tym postanowiono, że tym razem STP wytypuje do tego tytułu swojego kandydata. Został 
nim, jak już wiadomo, kol. mgr inż. Piotr Dudek członek STP w WB. Jest inżynierem z wykształcenia, od kilku już lat 
w Anglii, gdzie pracuje przy budowie obiektów sportowych, na których będą rozgrywać się Igrzyska Olimpijskie 
Londyn 2012. STP w WB ma również swoją stronę internetową, która wymaga regularnie aktualizacowana i która 



można konsultowac pod adresem: http://www.stpuk.org 
4) Działalność stowarzyszenia z Litwy (STIPL) nie była tym razem prezentowana z uwagi na ich nieobecność 
w Londynie. Przewodniczacy WZ kol. M. Piekarski odczytał specjalny list do WZ od Prezesa STIPL kol. Józefa 
Wasilewskiego.  
5) Działalność stowarzyszenia z Austrii (VPI-SPITA) przedstawił jego Prezes kol. J. Buczak, który wraz z 
nowym Zarządem został wybrany na tę funkcję 10 października 2009 roku. Nowy Zarząd zaczął urzędowanie od 
przeniesienia się do nowej siedziby VPI do 9 dzielnicy Wiednia. Od ostatniego WZ Federacji działalność 
Stowarzyszenia skupiła się na wypełnianiu statutowych zadań jak prelekcje, prezentacje, odczyty i inne akcje 
zwiazane z działalnością zawodową członków Stowarzyszenia. Prawie drugą połową tej działalnosci stanowiły akcje 
o lżejszym ciężarze gatunkowym, potrzebnym do lepszego funkcjonowania VPI i bardzo życzliwie przyjmowane 
przez członków Stowarzyszenia. Do tej pierwszej grupy należy np. prezentacja nowego systemu AUTOCAD Revit 
Architecture 2010, udział w dniach 8-9.09.2010 roku w I Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich w Warszawie. Do 
zadań o charakterze statutowym można zaliczyć „Prelekcje kol. Dabrowskiego o mało znanych polskich uczonych, 
posiadających duże osiągniecia zawodowe”, czy też dwie ważne prezentacje naszych członków jak: „Prezentacja 
Firmy RE-Bau przez jej szefa kol. A. Tombińskiego” i „Prelekcja kol. E. Napieralskiej pt.„System ewidencji 
pracowników w firmie Siemens”. Sprawą o dużym znaczeniu prestiżowym dla członków SPITA była rejestracja 
Stowarzyszenia jako Instytucji Niezależnych Rzeczoznawców w UE. Dla miłośników win była przeznaczona 
prelekcja kol. M. Biesiekierskiego na temat jego hobby - produkcji wina. Z innej działalności należy wymienić: 
Spotkanie Wigilijne wraz z koncertem kolęd, Koncert Noworoczny 2010, Ostatki z kabaretem „Trzecia zmiana”, czy 
też Ognisko poświecone spotkaniom towarzyskim. Melomani mieli okazje brać udział w Koncercie Chopinowskim z 
okazji Jego 200-rocznicy urodzin, oraz w innym koncercie poświeconym Chopinowi i Schumanowi z tej samej okazji, 
tj. 200-rocznicy Ich urodzin, a w czerwcu br. uczestniczyć w koncercie pt.” La historia del tango”. Trzech członków 
Stowarzyszenia brało udział w Jubileuszu 70-cio lecia STP w WB oraz w aktualnie odbywającym się w 
Londynie w Walnym Zebraniu EFPSNT. Ilość członków-uczestników 3, w tym 2 delegatów, będących od 24 
do 26 września 2010 roku w Londynie. VPI wydaje swój Biuletyn. Redaktorem jego jest kol. Krzysztof 
Dąbrowski. Jednocześnie dla wszystkich członkow i zainteresowanych Stowarzyszenie w Austrii prowadzi 
swoją stronę internetową, która można przeglądać i konsultować na bieżąco pod adresem : 
http://www.vpivienna.org/. 
 
Przekazanie Zarządu Federacji na kadencje 2010-2011 reprezentantom Stowarzyszenia Polskich 
Inzynierów i Techników w Austrii (VPI) 
W tej cześci głos zabrał urzędujący Prezes EFPSNT kol. prof. R. Chmielowiec i w imieniu Zarządu STP w 
WB podziękował za współpracę wszystkim, którzy udzielali się w trakcie trwania ich kadencji i doprowadzili 
do zorganizowania Jubileuszu ich Stowarzyszenia. Wiadomo jaki trudny był ten rok, w którym z powodu 
tragedii pod Smoleńskiem trzeba było sporo wysiłku, aby zagwarantować powodzenie tych obchodów, jak też 
i Walnego Zebrania Federacji. Nastepnie nastapiło oficjalne przekazanie prezydencji Federacji na kadencje 
2010-2011 kolegom z Austriackiego Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników. Ustępujący z 
rotacyjnej funkcji Prezesa Federacji kol. prof. R. Chmielowiec, Prezes STP w WB, przekazał stosowne 
dokumenty kol. J. Buczakowi, Prezesowi SPITA (VPI), jako nowemu Prezesowi EFPSNT. Tym samym na 
kolejną kadencję władza Federacji spoczeła w rekach kolegów z Austrii. 
Nastepnie kol. prof. R. Chmielowiec w imieniu swojego Zarządu wręczył złote odznaki STP w WB. Otrzymali 
je kol. Ryszard Bąk, Prezes Polonia Technica z USA, za wieloletnią współpracę pomiędzy stowarzyszeniami 
w Europie i w USA,  kol. Andrzej Romanowicz, inżynier architekt, wieloletni działacz i były prezes 
Stowarzyszenia Techników Polskich w Republice Południowej Afryki, za duży osobisty wkład w rozwijaniu 
działalności społecznej wśród polonijnej grupy inżynierskiej na kontynencie afrykańskim oraz kol. Katarzyna 
André-Marucha, Skarbnik EFPSNT i Skarbnik Stowarzyszenia Inzynierów i Techników Polskich we Francji, 
za swoją społeczną pracę dla dobra Federacji. Kol. Ryszard Bąk dziękując za to wyrożnienie zaprosił 
wszytkich na ich jubileusz 70-cio lecia Polonia Technica, który odbędzie się w dniach 13-15 maja 2011 roku 
w Nowym Jorku. Z kolei kol. A. Romanowicz, dziekując za swoje wyróżnienie powiedział, że jego praca w 
Afryce Poludniowej w sposób zasadniczy zmieniła sposób widzenia wielu spraw społeczno-politycznych w tej 
cześci świata. Powiedzial On, że tam właśnie dowiedział się o dużym udziale afrykańczykow w lotach 
bojowych do Polski podczas trwania powstania warszawskiego w 1944 roku. 
 
Wystąpienie Programowe nowego Prezesa Zarządu Federacji kol. Józefa Buczaka. 
Kol. J. Buczak po objęciu przewodnictwa EFPSNT potwierdził gotowość prowadzenia wcześniej nakreślonej linii 
działania Federacji tak, aby głos dużej grupy społeczności inżynierów i techników polskich mógł być właściwie 
dostrzegany przez czynniki polskie. W szczególności wprowadzenia przedstawiciela federacji do Komisji 
Konsultacyjnej d/s Polonii przy Senacie i istniejącej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, czy w dalszym ciagu 
kontynuowanie Konkursu na Polonijnego Złotego Inżyniera, nie zapominając o popularyzowaniu i promowaniu w 
możliwie najszerszym kregu naszej Federacji. Odnosząc się do idei jaka powstała w Warszawie w czasie 
Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich kol. Prezes J. Buczak zauważył, że ta idea jest warta popierania, gdyż ma 
w końcu na celu stworzenia światowej organizacji inzynierskiej, w której byłoby miejsce dla polskich inżynierów 
pracujacych w wielu miejscach Europy, Ameryki i świata. Jeśli FSNT-NOT byłby w dalszym ciągu, tak jak 
dotychczas, tym mocno zainteresowany to całe przedsięwzięcie jest warte głębszego przemyślenia. Wówczas 
EFPSNT włączyłoby się to tych prac, gdyż w Warszawie postawionio postulat organizowania tego typu platformy 



co 3 lata. Sprawy organizacyjne spadłyby na barki grupy osób będących już w Komitecie Programowym, który 
działałby w tym składzie do nastepnego zjazdu w 2013 roku. 
 Kolejnym ważnym punktem programu nowego Prezesa jest doprowadzenie do powstania, w oparciu o 
doswiadczenia europejskie, jakiegoś gremium, które odpowiedzialoby na temat: jak powstrzymać cyklicznie 
powtarzające się powodzie w Polsce. Ten rok pokazał, że bez dobrych rozwiazań Polsce będą grozić rokrocznie 
potężne powodzie i już teraz trzeba zająćsię tym ważnym tematem.  
Innym ważnym tematem jest sprawa udziału w rozpoczynajacej sie w 2011 roku Prezydencji Polskiej w Unii 
Europejskiej. Kol. Prezes J. Buczak podkreślił, że trzeba ten temat poruszyć bo my mieszkajacy i działający 
zawodowo i społecznie poza Polska mamy inne spojrzenie na sprawy niż nasi koledzy i rodacy w kraju. Być 
może uda się zorganizować na ten temat jakąś ciekawą konferencję. Oczywiście, że te podane w skrócie sprawy 
nie będą jedynymi jakie VPI będzie starała się realizować w swojej kadencji.  
 
Wybór Sekretariatu Generalnego Federacji oraz innych wladz na kadencje 2010-2013. 
Na nowego Sekretarza Generalnego Federacji został wybrany dr inż. Andrzej Fórmaniak ze Stowarzyszenia 
Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, natomiast na Zastępcę został wybrany poprzedni Sekretarz Generalny (w 
kadencji 2007-2010) mgr inż. Marek Piekarski, również ze Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii. 
Na Skarbnika Federacji została ponownie wybrana mgr inż. Katarzyna André-Marucha ze Stowarzyszenia Polskich 
Inżynierów i Techników we Francji, zaś funkcję Koordynatora d/s Administracyjnych będzie w następnej kadencji 
pełniła - dotychczasowa Koordynator - Dipl.-Ing. Bożena Prochaska, reprezentująca Stowarzyszenie Polskich 
Inżynierów i Techników w Austrii. 
Nastepnie WZ dokonało w drodze jawnego głosowania wyboru Komisji Statutowo-Rewizyjnej. W jej skład 
zgodzili się wejść i zostali wybrani nastepujacy koledzy: Stanisław Aloszko z SITPF - jako przewodniczący; kol. 
Richard Drapała z ZFPITN i kol. Piotr Dudek z STP w WB, obaj jako członkowie tej Komisji. 
 
Opracował dr inż. Andrzej Fórmaniak (SG EFPSNT) w oparciu o pełne sprawozdanie Sekretarza WZ Kol. Stanisława Aloszki 


