
THE INSTITUTION OF POLISH ENGINEERS IN GREAT BRITAIN 
STOWARZYSZENIE TECHNIKÓW POLSKICH 

           Established in 1940 W WIELKIEJ BRYTANII  Założone w 1940r. 
 

 

Address: 238-246 King Street, London W6 0RF, United Kingdom. Tel: +44(0)20-8741-1940; +44(0)20-8742-6425, 
Fax: +44(0)20-8746-3798  Web: www.STPUK.org, E-mail:  office@stpuk.org or STPwWB@aol.com

 
Londyn, 26 październik 2010 r. 

Sprawozdanie z Działalności Zarządu STP w Wielkiej Brytanii 
jako Zarządu EFPSNT (okres 7.12.2009-26.09.2010) 

 
Zgodnie z  Statutem EFSNT z 17 sierpnia 2005 roku STP w WB przejęło prezydenturę Federacji od Zrzeszenia 
Federalnego Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia 
Federacji w dniu 4/5 grudnia 2009 roku. Na w/w posiedzeniu prezes STP Ryszard Chmielowiec przedstawił 
ramowy program federacji na okres STPowskiej prezydentury. 
 

Poniżej wymieniamy ważniejsze przedsięwzięcia zarządu federacji: 
1.Na pierwszym posiedzeniu zarządu STP w dniu 7.01.2010 zapoznano się z programem Stowarzyszenia w 
ramach/na rzecz federacji. Ustalono zakres zadań dla poszczególnych członków i proszono sekretarza generalnego 
federacji o ścisłą współpracę z zarządem federacji. Na Walnym Zebraniu wprowadzono funkcję wiceprezesa d/s 
federacji w osobie kol. dr  inż. Andrzeja Fórmaniaka (n.b. pierwszego prezydenta pierwszej kadencji EFPSNT). 
2. Postanowiono popularyzować Federację w prowadzonej korespondencji zatwierdzając udany projekt obu nazw i 
oba loga, autorstwa prof.arch. Włodzimierza Bronic-Czerechowskiego, który warto przystosować w każdej kolejnej 
prezydenturze.  
3.Wystosowano do MSZ list informacyjny o STP i Europejskiej Federacji. Zaproponowano rozważenie 
wprowadzenia przedstawiciela federacji do Komisji Konsultacyjnej ds Polonii przy Senacie i istniejącej w 
Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Otrzymaliśmy bardzo pochlebną opinię od dyrektora Departamentu do Spraw 
Współpracy z Polonią p. dyr. Szymańskiego. Uważamy, że nowy zarząd federacji powinien złozyć formalny 
wniosek do MSZ i Senatu. Rozpowszechniono Raport MSZ o Polonii z 2009r. 
4. Uruchomiono szeroką korespondencję z instytucjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi nt. obchodów 
70lecia STP we współpracy z EFPSNT. Informacje tą przedstawiano w MNISW, UDSKIOR, w Kancelarii Premiera 
RP oraz w Gabinecie Prezydenta RP, a także w Parlamencie Europejskim. 
5.Uzyskano szerokie poparcie ze strony sponsorów, a szczególnie od patrona specjalnego prof. Jerzego Buzka, 
przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. 
6. Kontynuowano projekt Konkursu na Polonijnego Złotego Inżyniera, lecz nie uzyskano opinii od członków 
federacji poza stowarzyszeniem we Francji. 
7. Pomysł na centra/osoby kompetentne zawodowo nie ruszył z miejsca, z powodu braku odpowiedniego czasu na 
głeboką dyskusję międzystowarzyszeniową.  
8. W związku z katastrofą pod Smoleńskiem STP  jako Federacja wystosowało okolicznościowe oświadczenie w 
języku angielskim, które ropowszecniono w wielu krajach. 
9. Z okazji Wystawy 30lecia Solidarności, zorganizowanej w lutym br. w POSKu przez p. poseł Joannę Fabisiak, 
wiceprzewodniczącą sejmowej Komisji ds Emigracji i Polaków za Granicą – zasygnalizowano b. efektowny temat 
promocji Polski na świecie tj. oprócz fenomenu Solidarności i muzyki Chopina – temat osiągnieć światowych 
polskiej myśli naukowo-technicznej na obczyżnie. Są one niekiedy dużej wartości, a mało znane w krajach gdzie są 
wdrażane. Temat ten powinien być przedmiotem objazdowej Wystawy multimedialnej, której projekt wraz z 
kosztorysem opracowano i przedstawiono w MNISW. 
Sądzimy, że w/w tematy będą kontynuowane w latach 2010-2011 przez sekretariat generalny oraz zarząd Federacji. 
  

 
Londyn, 26 września 2010 

 
 

Prof. dr inż. Ryszard Chmielowiec 
prezes STP w WB i b. prezydent EFPSNT. 
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