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Ze względu na przepisy związane z pandemią zebranie walne sprawozdawczo – wyborcze Zrzeszenia
Nauczycieli Polskich w Ameryce w 2021 r. odbędzie się w zmienionej formule.
Część sprawozdawcza oraz prezentacja kandydatów odbędzie się 27 lutego 2021 r. za pośrednictwem
platformy Zoom. Członkowie biorący udział w zebraniu walnym powinni się wcześniej zarejestrować
(procedury rejestracji i udziału w zebraniu zostaną przesłane w ciągu najbliższego tygodnia). Prawo do
głosowania przysługuje wyłącznie członkom zwyczajnym Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, którzy do
31 grudnia opłacili składki i są obecni na zebraniu (Rozdz. V, art. 21 Statutu ZNP) .
Porządek obrad Walnego Zebrania ZNP - część srawozdawcza
27 lutego 2021 r.
1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania. (Tadeusz Młynek – prezes ZNP)
2. Odczytanie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania – protokół zostanie przesłany drogą
elektroniczną w dniu 24 lutego 2021r. do zapoznania się przez członków Zrzeszenia.
3. Dyskusja nad protokołem.
4. Zatwierdzenie protokołu.
5. Przedstawienie Komisji Wyborczej przez prezesa ZNP pana Tadeusza Młynka.
6. Zatwierdzenie przez Walne Zebranie 5-osobowej Komisji Wyborczej (Przewodniczącego Walnego
Zebrania, dwóch protokolantów oraz dwóch asesorów do liczenia głosów) (Rozdz. V, art. 25)
7. Oddanie prowadzenia zebrania Przewodniczącemu Komisji Wyborczej.
8. Przedstawienie programu zebrania i jego zatwierdzenie przez Walne Zebranie.
9. Stwierdzenie prawomocności Zebrania – podanie liczby uczestników Walnego Zebrania oraz członków
uprawnionych do głosowania. (Rozdz. V, art. 21, 22, 24, 25)
10. Przedstawienie rocznych sprawozdań:
a) prezesa Zrzeszenia Nauczycieli (Tadeusz Młynek), (Rozdz. VII, art. 35 pkt 8)
b) kolportera (Halina Żurawski), (Rozdz. VII, art. 48 załącznik #2)
c) skarbnika (Renata Rudnicki), (Rozdz. VII, art. 47 załącznik #1 pkt 4)
d) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (Urszula Gawlik). (Rozdz. VIII, art. 53)
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Zatwierdzenie sprawozdań.
13. Przedstawienie wniosku w sprawie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi (Urszula Gawlik –
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej). (Rozdz. VIII, art. 52 pkt 3)
14. Ustalenie wysokości składek członkowskich na rok następny (Rozdz. V, art. 26 pkt 3)
15. Nadanie godności Członka Honorowego i Wspierającego (Rozdz. V, art. 26 pkt 5)

16. Podjęcie decyzji we wszystkich sprawach wniesionych przez inne władze Zrzeszenia oraz
rozpatrywanie wniosków i odwołań członków, zgłoszonych Zarządowi na piśmie przynajmniej na 14
dni przed Walnym Zebraniem (Rozdz. V, art. 26 pkt 6).
17. Podjęcie uchwał zgłoszonych na zebraniu i uznanych za pilne (Rozdz. V, art. 26 pkt 7).
18. Przypomnienie wymagań i obowiązków kandydatów na poszczególne funkcje. (Rozdz. VII i załącznik
do Statutu #3)
19. Prezentacja wcześniej zgłoszonych kandydatów na poszczególne funkcje w Prezydium ZNP oraz
Komisji Rewizyjnej: (Rozdz. VII, art. 30, art.42-44, 50-53, załącznik #3)
a) Prezesa,
b) I wiceprezesa,
c) II wiceprezesa,
d) III wiceprezesa,
e) dwóch sekretarzy protokółowych,
f) dwóch sekretarzy korespondencyjnych,
g) pięciu członków Zarządu,
h) pięciu członków Komisji Rewizyjnej.
20. Zgłoszenie kandydatów na nieobsadzone funkcje. (Rozdz. VI, art. 29 pkt 2)
21. Wystąpienia kandydatów do Prezydium Zarządu ZNP oraz Komisji Rewizyjnej (Rozdz. VI, Art. 29 pkt
8)
a/ kandydaci na stanowisko prezesa i wiceprezesów mają prawo do zaprezentowania programu w formie
3-minutowej wypowiedzi,
b/ pozostali kandydaci 2-minutowej.
22. Uchwalenie zmian w Statucie ZNP (informujemy, że prace nad poprawkami do Statutu już trwają i
prosimy o przesłanie propozycji kolejnych poprawek do komisji statutowej
(statutznp2021@gmail.com), która przedstawi postęp prac; propozycja, aby głosowanie nad
poprawkami odbyło się podczas następnego Walnego Zebrania).
23. Wybór delegatów Zrzeszenia do Kongresu Polonii Amerykańskiej w stanie Illinois oraz do Kongresu
Oświaty Polonijnej. (Rozdz. V, art. 26 pkt 4) – propozycja, aby delegatami do KPA z urzędu po
wyborach zostali: prezes ZNP oraz I i II wiceprezes, a do KOP – nowy prezes naszej organizacji.
24. Przedstawienie informacji na temat organizacji przebiegu głosowania w niedzielę 28 lutego 2021 r.
25. Zakończenie części sprawozdawczej Walnego Zebrania.
Walne Zebranie ZNP – część wyborcza
28 lutego 2021 r.
1. Wybór władz Prezydium Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce oraz Komisji Rewizyjnej
odbędzie się w budynku Polskiej Szkoły im. Trójcy Świętej pod adresem 1118 N. Noble Street
w Chicago w godz. od 2 po południu do 4 po południu.
2. Głosujący wchodzą do budynku wejściem od strony parkingu oznaczonym napisem „Wybory ZNP”.
3. Wszystkich Członków biorących udział w głosowaniu obowiązują restrykcje pandemiczne.
- maski zakrywające nos i usta,
- zachowanie odległości (dystans 6 stóp),
- zmierzenie temperatury,
- dezynfekcja rąk,

4.
5.

6.
7.
8.

9.

- podpisanie „Oświadczeń o stanie zdrowia” – prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie
oświadczeń tuż przed wyjazdem z domu i przywiezienie ich do lokalu wyborczego (oświadczenie
zostanie przesłane 24 lutego 2021 r.)
Przy wejściu następuje podpisanie listy obecności na podstawie dokumentu tożsamości (możliwość
skorzystania z jednorazowych długopisów i rękawiczek),
Kolejne kroki postępowania podczas głosowania w lokalu wyborczym:
a. odebranie ostemplowanego balotu (Roz. VI, Art. 29. p. 5)
b. zapoznanie się z instrukcją do głosowania (Roz. VI, Art. 29. p. 5)
(INSTRUKCJA: na pozycje prezesa i wiceprezesów wybieramy 0-1 osób, na stanowiska
sekretarzy protokołowych i korespondencyjnych 0-2 osoby, na Członków Prezydium ZNP w
Ameryce oraz na Członków Komisji Rewizyjnej 0-5 osób).
c. przejście do wyznaczonych stanowisk do głosowania (Roz. VI, Art. 29. p. 9),
d. czytelne wypełnienie balotu z wyraźnym oznaczeniem (X) osób wybranych,
e. wrzucenie balotu do urny,
f. opuszczenie punktu wyborczego drzwiami oznaczonymi napisem „Wyjście”,
g. dezynfekcja miejsca głosowania po każdym głosującym.
Zamknięcie lokalu wyborczego i zakończenie głosowania nastąpi o godz. 4 po południu.
Po zakończeniu głosowania i zamknięciu lokalu Komisja Wyborcza na miejscu otwiera urnę i
asesorzy przeliczają głosy w obecności Męża Zaufania.
Komisja Wyborcza po przeliczeniu głosów i sporządzeniu protokołu zamieszcza wyniki wyborów
na stronie internetowej Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce (www.znpusa.org) w niedzielę
28 lutego 2021 r.
Dziękujemy Członkom ZNP za udział w głosowaniu i przestrzeganie powyższych procedur.
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