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W sobotę, dnia 25 marca 1950' r. o godzinie 10.00 - w lokalu S.M.W. 
przy 80,Drayton Gardens,London,8.W. 10. - PREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO SA
MOPOMOCY kol. T.PODJAZD-MORGENSTERN dokonał otwarcia Zjazdu witając 
przybyłych na obrady członków i po krótkim zagajeniu prosił o powoła
nie Prezydium Zjazdu', proponując na przewodniczącego kol.H.Hoyera. 
Wobec wystawienia drugiej kandydatury kol.M.Hiynkiewicz-Moczulskiego, 
odbyła się głosowanie , w wyniku którego większością głosów wybrany 
został na PRZEWODNICZĄCEGO ZJAZDU kol.M.HRYNKIEWICZ-MOCZULSKI. 
PRZEWODNICZĄCY ZJAZDU - podziękowawszy za wybór - powołał do PREZYDIUM 
ZJAZDU: na ŁAWNIKÓW kol.kol.H.HOYERA i W.STARZEWSKIEGO, a na SEKRETA
RZA ZJAZDU: kol. W.ŻUŁAWSKIEGO, poczym odczytał listy z życzeniami dla 
Zjazdu, które nadesłali; ZARZAD KOŁA S.M.W. NEW YORK, kol.A.REYMAN, 
oraz kol.kol.CHODUN i GIDZINSKI - w im.POLSKIEJ ZAŁOGI m/s "SHERIDAN", 
/oklaski/.
Następnie PRZEWODNICZĄCY ZJAZDU odczytał, ułożony przez Zarząd Główmy 
S.M.W. PROGRAM ZJAZDU, przy czym - po przyjęciu proponowanych przez 
kol.BUSIAKIEWICZA poprawek w terminarzu - PORZĄDEK OBRAD przyjęto 
przez PLENUM w brzmieniu następującym; '

Porządek Obrad

1. Zagajenie
2. Wybór prezydium Zjazdu
3. Przyjęcie porządku dziennego
4. Wnioski Komisji Weryfikacyjnej
5. Wybór Komisji;

programowej /zadania i prace S.M.W. na rok następny/ 
finansowo gospodarczej 
matki 
skrutacyjnej

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego S.M.W. za rok 1949.

7. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej i wniosek w sprawie 
absolutorium ustępującemu Zarządowi.

8. Dyskusja nad sprawozdaniami.

9. Sprawozdania i wnioski komisji

10. Uchwalenie programu pracy na rok 1950

11. Uchwalenie budżetu,na rok 1950

12, Wybór nowych władz Stowarzyszenia
a/prezesa Zarządu Głównego 
b/Członków Zarządu Głównego 
c/Gł.Komisji Rewizyjnej 
d/Sądu Koleżeńskiego

13. Przyjęcie wniosków i rezolucji

14. Zamknięcie Zjazdu.

W punkcie 4-tym Porz,Obrad PRZEWODNICZĄCY informuje, że w/g podanego 
przez Sekretarjat Zarządu Głównego S.M.W. stanu członków zwyczajnych 
w ilości 624 - wymagane do ważności uchwał guorum 25% wynosi 15& głosów. 
Wobec oświadczenia KOMISJI WERYFIKACYJNEJ ZJAZDU, iż ilość ważnie 
reprezentowanych głosów, w chwili otwarcia Zjazdu wynosiła 197 - 
PRZEWODNICZĄCY stwierdza, że na podstawie paragr.29 Statutu Samopomocy 
ZJAZD jest PRAWOMOCNY.-
Z kolei /pkt,5 Porz.Obrad/ przystąpiono do wyboru KOMISYJ ZJAZDU W 
wyniku czego ukonstytuowano je w składzie następującym;

1 . KOMISJA PROGRAMOWA; kol.kol. Busiakiewiuz Starzewski
Hrynkiewicz—Moczulski Tumaniszwili
Karakułko Tyo



2 .KOMISJA FINANSOWO-GOSPODARCZA: Kol.kol. Chojnowski
Hoyer
Iwaszkiewicz
Liszewski
Łowczynowski 
Pawiński

3 . KOMISJA MATKA : Kol.kol. Baszkiewicz , '
‘ - .Jagusievri.cz ,7. .’ .

Łopuch 
Morgenstern 
Nadratowski 
Piechowiak 
Tohórzńicki 
ZUławski.

4 .KOMISJA SKRUTACYJNA.: Kol.kol. Gosiewski
Herman 
Jedliński 
Rusiecki 
Wiszowaty

Następnie - w punkcie o-tym Porządku Obrad odczytali;

a/SEKRETARZ ZARZADU GMWNEGO kol.BUSIAKIEWICZ -SPRAWOZDANIE ZARZADU, 

b/SKARBNIK ZARZADU GŁÓWNEGO kol.BIEL - SPRAWOZDANIE KASOWE ZARZADU, 

oba w brzmieniu tekstu, rozesłanego członkom S.M.W. przez Zarząd 
Główny dnia 15 lutego b.r. za liczbą 3/50,

W punkcik; 7-mym Porz.Obrad,, kol,ŁOWCZYNOWSKI zapytuje dlaczego 
sprawozdanie Kasowe obejmuje okres roku kalendarzowego 1949-go, a nie 
stosownie do uchwały poprzedniego WALNEGO. ZJAZDU, okres operacyjny 
do końoa marca 1950 r.
Kol.BIEL wyjaśnia, że wynikło to z powodu konieczności sporządzenia 
Zamknięcia Ksiąg, oraz dokonania ich KONTROLI przez przysięgłego 
księgowego brytyjskiego, co łącznie wymaga około dwu i pół miesięcy 
czasu. Aby więc sprawozdanie kasowe było gotowe na /termin zjazdu - 
ksi-ęgi należało zamknąć już w końcu roku kalendarzowego 1949-go, 
Oświadcza, że na żądanie Sprawozdanie Kasowe za okres J kwartału 
1950 r, może być podane w stanie "surowym".

W punkcie 8-mym Porz, Obrad przystąpiono do DYSKUSJI nad SPRAWO ZDANIA
MI;
Kol.BUSIAKIEWICZ .odczytuje poszczególne punkty sprawozdania, które ’ 
są dyskutowane kolejno, przyczyni poruszono następujące sprawy: 
Kol.GOSIEWSKI zapytuje, czy nie dałoby się w jakiś sposób spowodować 
zwiększenia.ilości członków marynarzy, którzy są reprezentowani w 
Stowarzyszeniu w. stosunkowo małej ilości,

1 J e I S ,b
Kol.BUSIAKIEWICZ wyjaśnia, że sprawa'zwiększenia ilości członków 
wogóle, a sprawa wciągnięcia większej ilości marynarzy w szczególności, 
była stałą troską ustępującego Zarządu, Wielokrotne apele w korespon
dencji jak i w wydawnictwie S.M.W, "Nasze Sygnały" spotykały się z 
małym oddźwiękiem.
Nieco lepsze rezultaty osiągnięto przy sposobności kontaktów osobistych 
oraz udzielania pomocy, co wpłynęło na podniesienie się ilości członków 
marynarzy ze stanu 132 w. poprzednim okresie, do’stanu 177 w okresie 
sprawozdawczym, 
Kol.ŁOMIDZE zapytuje czy była udzielana pomoc marynarzom nie członkom 
Samopomocy. ■
Kol.IWASZKIEWICZ wyjaśnia, że pomoc taka była częściowo udzielana. 
Polegała ona na wyszukiwaniu pracy dla zainteresowanych, co niejedno
krotnie wpływało na decyzję ponownego zapisania się petenta w poczet 
członków Samopomocy.

Jagusievri.cz


Kol.GOSIEWSKI proponuje aby podać stan ilościowy członków w "Naszych 
Sygnałach" w procentach, celem wykazania, że S.M.W. jest organizacją 
grupującą WSZYSTKIE KATEGORIE personelu b.Mar.Woj., a nie tylko b. 
oficerów i podoficerów jak to nieraz jest błędnie przez marynarzy 
rozumiane. *
W dalszym ciągu dyskusji nad wykonaniem przez ustępujący Zarząd Prog
ramu Prac kol. ŁORCZYNOWSKI wyraził pogląd, że sprawa kupna drugiego 
domu jako lokaty kapitału i źródła dochodu S.M.W. przeciąga sią 
zbytnio. Zastanawia sią czy powodem tego nie jest fakt, że Zarząd SMW, 
w tak dużym składzie nie jest przypadkiem mniej sprężysty, niż gdyby 
był jednostką składającą się z mniejszej ilości osób.
Kol.MORGENSTERN udziela wyjaśnienia, że w decyzji dotyczącej właściwe
go ulokowania kapitału ustępujący Zarząd kierował się, w pierwszym 
rzędzie daleko posuniętą ostrożnością. Obejrzano znaczną ilość objektów, 
włożono w prace przygotowawcze dużo wysiłku. Obecnie gdy odpowiedni 
objekt znaleziono przeprowadzono wstępne pertraktacje celem jego naby
cia. Doprowadzone są one do tego stanu, żw przyszły Zarząd będzie irógł 
dokonaó końcowych czynności przejęcia nowego domu już w ciągu najbliż
szych kilku tygodni. Oczywiście o ile zaaprobuje wybór ustępującego 
Zarządu i zdecyduje się na zakup tego właśnie objektu. 
Kol.GOSIEWSKI zapytuje czy Zarząd nie zastanawiał się nad innym spo
sobem lokaty kapitału jak np, w Building Society.
Kol.IV/ASZKIEWICZ wyjaśnia, że decyzja zakupienia domu została już 
przesądzona uchwałą poprzedniego Walnego Zjazdu,
Kol. LICHODZIEJEWSKE prosi o dodatkowe wyjaśnienia, dotyczące wysokości 
kwoty wydanej na oględziny domów /patrz pkt.B. Sprawozd.Kasowego,str, 11/ 
Kol,BIEL wyjaśnia, że w kwocie tej mieszczą się także zaległe należnoś
ci z tytułu wydatków z kupnem domu przy Oo.Drayton Gardens, oraz 
innych proponowanych Samopomocy objektów. Poszczególne kwoty zamykały 
się zawsze w granicach uregulowanych przez przepisy brytyjskie.
Kol.HOYER uważa, że wyrażony przez Prezesa ustępującego Zarządu , . 
pogląd, polegający na pi-zekonaniu, że przyszły Zarząd może korzystać 
z pracy przygotowawczej już w związku z projektowanym nabyciem nowego 
domu, oczywiście w wypadku zależnym od swojej decyzji - zawiera poważne 
niebezpieczeństwo przeciągania się tej sprawy w nieskończoność. 
Zwłaszcza, gdyby każdy następny Zarząd zajął to samo stanowisko co 
Zarząd ustępujący. Jest zdania, że Walny Zjazd powinien zlecić 
przyszłemu Zarządowi jaknajszybsze doprovzadzenie omawianej tranzakcji 
do końce-, celem zapobieżenia dalszego uszczuplania kapitału /oklaski/, 
Kol.WISZOWATY zapytuje dlaczego nic doszło do nabycia przez. S.M.W. 
przedsiębiorstwa "BIAŁY ORZEŁ", 
Kol.BUSIAKIEWICZ wyjaśnia, że sprawa ta wydawała się zrazu ustępują
cemu Zarządowi niezwykle pociągająca. Jednakże wziąwszy pod uwagę 
wyniki szczegółowego w nią wniknięcia, Zarząd doszedł do wniosku, że 
nabycie tego przedsiębiorstwa nosi w sobie poważne ryzyko. ..
Ponieważ kierowano się jak najdalej idącą ostrożnością w dysponowaniu 
funduszami S.M.W. zdecydowano się od tej tranzakcji odstąpić.
Zważywszy zwłaszcza, że w wypadku jej załatwienia nabywało się jedynie 
przedsiębiorstwo, ą nie nieruchomość, co przy niepomyślnej konjunktu- 
rze mogłoby spowodować konieczność opuszczenia budynku, a zatem 
zaprzepaszczenie kapitału,

W tym miejscu, o godz. .12,15 PRZEWODNICZĄCY ZJAZDU zarządził przerwę 
w obradach na plenum do godz.14.45.-

Po przerwie kontynuowano dyskusję nr d Sprawozdaniem Zarządu.

Kol.BUSIAKIEWICZ omawiając wykonanie przez ustępujący Zarząd 
programu prac w punkcie 2~im wyjaśnia co następuje;

a/W myśl postanowienia Zarządu Głównego S.M.W. członkowie b,oficerowie 
z pożyczek i zapomóg z funduszów Stowarzyszenia nie korzystają

b/Be z zwrotnych pożyczek się nie udzielało

o/Kwoty pożyczek, które uznano za nieściągalne - mimo wyodrębnienia 
ich i odpisania na straty - figurują nadal w oddzielnym wykazie, tak 



aby w wypadku zwrotu poszczególnych sum mogły one odciążyć rachunek 
danego dłużnika',

Przy omawianiu sprawy wstępów do lokalu Klubu S.M.W. zaproszonych 
gości kol, IWASZKIEWICZ wyjaśnia, że zapisy członków i gości są prowa
dzone w spec jalńęj. Księdze, Wprowadzeni goście są w niej zapisywani przez 
członków oraz przez osoby biorąoe udział w imprezach rozrywkowych Klubu. 
Osoby te jako członkowie wspierający Stowarzyszenia, mają oczywiście 
prawo wprowadzania gości narówni z członkami zwyczajnymi. 
Następnie kol.ŁOWCZYNOWSKI zapytuje czy wobec małej ilości osób 
korzystających z Biblioteki S.M.W. nie powstają straty z powodu zajęcia ( 
na celę biblioteczne jednego pokoju.
Kol.IWASZKIEWICZ wyjaśnia, że pokój ten służy za salę konferencyjną 
Zarządu Głównego oraz używany jest także na zebrania członków i ich 
gości.
Kol,MCHODZIEJEWSKI zapytuje dlaczego przy wynajdywaniu pracy pobie
rane są przez Sekretarjat S.M.W. pewne opłaty.'
Kol, IWASZKIEWICZ wyjaśnia,-< że kwoty wpłacone przez uzyskujących za; 
pośrednictwem Żarz,S.M.W, pracę, nie są opłatami, a jedynie zwrotem 
poniesionych przez Samopomoc kosztów, związanych z wyszukiwaniem tej 
pracy.
Członkowie S.M.W. wnoszą w takich wypadkach jednorazowo kwotę wynoszącą 
5% miesięcznego uposażenia, a hie-członkowie - 10%,
Koszty są dość znaczne; telefony, przejazdy, korespondencja i.t.p, - 
Zresztą nie było - poza jednym wypadkiem - aby któryś z uzyskujących 
przez S.M.W. pracę, cćmówił pokrycia tych kosztów. Tak jak nie było 
wypadku, aby ktoś z zainteresowanych nie był załatwiony.
Dalsza dyskusja nad sprawami pomocy i zatrudnienia oraz wydawniczymi 
nic istotnego nie wniosła. Jedynie kol.BUSlAKIEWICZ’ wypowiedział 
pogląd, że tez współpracy ze strony szerszego ogółu kolegów trudno 
rozwinąć większą działalność, Ufa jednał;, że z czasem apele i odezwy 
w "Naszych Sygnałach" przekonają większość kolegów i uzyska się ich 
współdziałanie w pracach Samopomocy/
Co zaś do wpływów z darów to uważa, że'z reszty ich w naturze uzyska 
się jeszcze przypuszczalnie kwotę ponad 300 funtów.
Kol. TUMANISZ7>YIII zapytuje ile albumów pamiątkowych Mar.Woj. posiada 
jeszcze Samopomoc na składzie.
Kol.BUSlAKIEWICZ stwierdza, że po wysłaniu 300 egzemplarzy do .Koła . 
S.M.W, w New Yorku, na składzie pozostało 3,400 egzemplarzy, 
Kol.LOMIDZE zapytuje ozy są jakie wydatki związane z przechowywaniem 
tych albumów.
Kol.BUSlAKIEWICZ wyjaśnia, że razem z innym sprzętem wydatki wynoszą 
tygodniowo sumę 17/6. Pewną część albumów możnaby przechowywać w domu 
Samopomocy, ale ną.całość niema miejsca,
Kol.EESZITNf jest zdania, że wobec tak dużej ilości leżących albumów 
należałoby obniżyć cenę poszczególnego egzemplarza, część zaś rozdać 
bezpłatnie dla celów propagandowych. M.i. np. wszystkim tym, którzy 
pływali na naszych okrętach jako łącznikowi brytyjscy i.t.d. Możnaby 
też dawać album jako premję tym kolegom, którzy opłacą np,składki 
członkowskie za rok żgóry.
Na propozycję kol.HBYNKIE1VICZ-MOęZULSKIE lGO postanowiono przekazać 
sprawę albumów do Komisji Finansowo-Gospodarczej Zjazdu.

przy omawianiu sprawy zjednywania członków wywiązała się dłuższa . 
dyskusja w której m.i. kol.BUSlAKIEWICZ wyjaśnił, że ustępujący Zarząd 
zrobił w tej dziedzinie wszystko co mógł. Pewnym dowodem tego jest 
chociażby wstąpienie w poczet nowych członków 88 osób. Jednakże jeszcze 
raz podkre śla, że bez współpracy ogółu kolegów wiele większych .-.-i 
rezultatów nie da się uzyskać, 
Kol.WISZOYATY zapytuje jakie stanowisko zajął ustępujący Zarząd Wobec 
kolegów, któi'zy zalegają z opłatą składek przez czas dłuższy.
Np. p onad dwa lata,
Kol.BUSlAKIEWICZ wyjaśnia, że ustępujący Zarząd stanął na stanowisku, 
iż mimo przysługujących mu na podstawie Statutu S.M.W, uprawnień, nie 
należy ich skreślać z listy członków, aby nie zamykać im drogi do ■ 
ewentualnego korzystania u usług Samopomocy. .



■ - -Wły wypadki, że tacy nieczynni członkowie regulowali swe zaległości 
w chwili ponownego nawiązania kontaktu z Samopomocą, zwłaszcza gdy 
starali się o pomoc w uzyskaniu pracy /śmiechy/.
W takich wypadkach Zarząd "był zawsze skłonny wziąć pod uwagę 
ewentualną trudną sytuację finansową danego członka stssiująo daleko 
idące ułatwienia płatności i ulgi.

Kol.HEROKA zapytuje dlaczego.nie wysyła się WSZYSTKIM członkom b.Mar, 
Woj, egzemplarzy, statutu Samopomocy z zachęceniem ich do wstępowania 
do Stowarzyszenia.
Koi:IWASZKIEWICZ wyjaśnia, że było to wykonywane przy każdej nadarza
jącej się sposobności. Nie można tego jednak stosować do tych osób, 
których adresów się nie ppóriada, Zebranie tych adresów nastręcza 
prawie nieprzezwyciężalne trudności. Oczywiście iw tym wypadku daje 
śię odczuwać brak współpracy i zainteresowania w "reklamowaniu" 
Samopomocy ze strony kolegów, .
Propozycję kol.ZUBKOWSKIEGO aby dawać częściej informacyjne ogłoszenia 
o. istnieniu Samopomocy do prasy przekazano do Komisji Programowej 
.Zjazdu..

W toku dalszej dyskusji kol.WROŃSKI wyjaśnił, że w sprawie wyegzekwo
wania pozostałości z b,Funduszu Podoficerów Mar.Woj. od bosmana
A.Zielińskiego, Zarząd S.M.W. działał jedynie w charakterze powiernika. 
Sprawa ta nie jest niczym związana z funduszami Samopomocy, ..a należna 
kwota nie stanowi własności Stowarzyszenia,
Kol.HOYER wyraża pogląd, że skierowanie tej sprawy do sądu jest 
najzupełniej właściwe, chociażby dla przykładu. Zwłaszcza, że chodzi 
tu o pieniądze społeczne.

Przy omawianiu sprawy zewidencjonowania wszystkich b,członków Mar.Woj, 
kol.kol.BUSIAKIEWICZ i IWASZKIEWICZ wyjaśnili, że pomimo życzliwej 
pomocy kolegów z Polish Naval Record Section przy Admiralicji niema 
możliwości -zrealizowania tego projektu. Chociażby ze względu na 
rozproszenie kolegów, którzy są poza granicami, W.Brytanii i zupełnego 
zaniedbania z ich strony podtrzymywania kontaktu z Samopomocą.

Przy dyskusji nad SPRAWOZDANIEM 'KASOWYM wyjaśnień udzielali m.i.kol, 
kol.BIEL,BUSIAKIEWICZ. i IWASZKIEWICZ. Całokształt zagadnień prżekaza- 
ho do Komisji Finansowo-Gospodarczej Zjazdu, -

Po zakończeniu dyskusji nad Sprawozdaniami Zarządu kol.Ł0W3ZYN0WSKI 
odczytał PROTOKOŁ GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ S.M.W. w brzmieniu 
następującym:

PROTOKOŁ

ze sprawozdania Komisji Rewizyjnej Samopomocy Marynarki Wojennej

Komisja Rewizyjna Samopomocy Mar.Woj. w osobach;

przewodniczący Komisji ; M.Blinder
Członkowie ; K. Łowczynowski

: F.Atlasiński
przeprowadziła w dniach 27.2,1950 i 6.3,1950 doroczną kontrolę gospodarki 
finansowej Samopomocy Marynarki Wojennej za okres od 1.1.49 -31.12.49, 
w myśl §§ 44,45 i. 46 Statutu i stwierdza względnie zaleca co następuje;

1.Księgowość rachunków pieniężnych jest prowadzona /z małymi wyjątkami/ 
przejrzyście,
2,Zarząd Główny w wydatkach pieniężnych nie przekroczył ram budżetowych, 
zamykając bilans czystym zyskiem Ł.544.0.4.
3.Zarząd Główny nie wziął pod uwagę zalecenia poprzedniej Komisji 
Rewizyjnej,dotyczącego umieszczania adnotacji na dowodach rachunkowo— 
pieniężnych,podających numery odnośnych protokółów posiedzeń Zarządu, 
względnie innych dokumentów lub terminarzy, uzasadniających poszczególne 
wydatki pieniężne.



Komisja przy tym punkcie ponownie sugeruje aby Zarząd przynajmniej na 
rachunkach wydatków poza budżetowych podawał numery protokółów posiedzeń 
Zarządu, na których zadecydowano konieczność poszczególnych wydatków, • 
A-.Konieoznośó, aby Zarząd wszczął niezwłocznie starania ;o zwolnienie w 
pewnej części £ podatku dochodowego z nieruchomości z powodu ,przepro-' .. r 
wadzonych remontów, 
5.Powołanie komisji, któraby sporządziła inwentarz posiadanych darów 
w sprzęcie i przeprowadziła‘ich ocenę, ■ *.
6,Księgowość dochodów z darów w sprzęcie była prowadzona nieformalnie. 
Prowadzono oddzielną książkę kasową, w które-j. uwidaczniano dochody ze 
sprzedaży, a również .i niektóre rozchody, Do księgi głównej nie. prze- 
lewano pełnego" dochodu ze; sprzedaży, a tylko różnicę, po potrąceniu 
od sumy sprzedażnej niektórych wydatków.' Księga Główna więc nie . .
odzwieroiadla-wszystkich faktycznie', t dokonanych manipulacji, .. ..
Dowody kasowe stwierdzające diohody ze sprzedaży darów w sprzęcie nie 
dają możności szczegółowej kontroli- z powodu braku wyszozególnienia.- 
co sprzedano i po jakiej cenie. A ■ 
Zestawienia dochodów ze ,sprzedaży i niektóre dowody wydatków do < : ,
omawianej powyżej Księgi Kasowej,.nie -Są parafowane przez Skarbnika 
lub innego Członka Prezydium Samopomocy Mar,Woj, ’ 7
Odnośnie powyższego punktu Komisja stawia konkretny wniosek zaprzesta
nia prowadzenia-tej ubocznej-księgowości, a wszystkie dowody tak 
przychodowe jak i rozchodowe powinne być'księgowane bieżąco w oficjał— ' 
nej Księdze Kasowe j po uprzednim zaparafowaniu przez Skarbnika lub i 
Członka Prezydium* Zarządu Samopomocy Mar.Wdj* <-. .. " .... .'v'"
7.Zaleca zmianę sposobu-wypłaty uposażenia Kierownika Biura Samopomocy 
Marynarki Wojennej.’"Wypłata, nie powinna byc'rozbijana na dwie pozycje.' 

■ 8, Rozwiązanie sprawy-' -ąlbąmów, aby'przez dalsze -ich przechowywanie nie 
powiększać i tak już"wysokiej poniesionej straty w tym dziale./Wydatek- 
roozny za przechowanie około Ł.30./ ~ ;J ..:
9«Społeczny Fundusz Oficerski nie kierze współudziału w ponoszeniu - . '
kosztów administracyjnych związanych z lókatą tęgo Funduszu w księgach 
Samopomocy Marynarki Wojennej, , j '-ę'
Zdaniem Komisji yowinićn być ustanowiony godziwy współudział Społecz
nego Funduszu Oficerskiego w ponoszeniu chociażby takich ..wydatków jak '■ 
opłata księgowego, i,t.’’p, . ..' <--•
W wyniku przeprowadzonej kontroli stawiamy wniosek o udzielenie 
absolutorium ustępującemu Zarządowi Samopomocy Marynarki Wojennej,

. • .Dnia 6 marca 1950.
Przewodniczący Komisji ; /-/M.Blinder

Członkowie - • ./-/K.Lowczynowski

.4. 5 /-/p.Atlasiński

ABSOLUTORIUM zostało udzielone ustępującemuZarządowi Głównemu 
jednogłośnie.

K • . '.I . ........ ■ * • < - . • ’

Na tym PRZEWODNICZĄCY ZJAZDU zamknął o godz. 17,15 Obrady na plenum do 
dnia następnego,- Po obradach urzędowały Komis je,-

DRUGI DZIEŃ OBRAD WALNEGO ZJAZDU, dn.26 marca,1950r.

PRZEWODNICZĄCY ZJAZDU kol.M.HRYNKIEMCZ-MOCZULSKI otworzył o godz. 
10*30 obrady na plenum,p rzep ras zając za opóźnienie wynikłe z powodu 
nie ukończenia w dniu poprzednim prac w Komisjach. Poczem stwierdzić, 
że na podstawie oświadczenia KOMISJI WERYFIKACYJNEJ ZJAZDU liczba 
ważnych głosów reprezentowanych w drugim dniu Zjazdu ..wynosi 238, 

Następnie przystąpiono do wysłuchania SPRAWOZDAŃ KOMISJI ZJAZDU.

Kol.BUSIAKIEWICZ odczytuje, proponowany przez KOMISJE PROGRAMOWA 
ZJAZDU projekt PROGRAMU DZIAŁALNOŚCI ZARZADU'GŁÓWNEGO S.M.W. NA ROK 
1950/51 /patrz str.7/, po czym wywiązała.się dyskusja, w której



poruszono m.,i. następujące sprawy;

Kol. TUltiNISZWIU zapytuje ozy - wobec nie możności opracowania przez 
KOMISJ,'PROGRAMOWA Zjazdu wyczerpującego Programu Działalności w ciągu 
kilku godzin - nie byłoby właściwe wybbaó Stałą Komisję Programową, 
mającą za zadanie opracowywanie wytycznych prac dla Zarządu Głównego. 
Kol.kol.HOYER i WROŃSKI są zdania, że taka komisja jest zbędna. 
Program opracowany przez Kom,Progr.Zjazdu uważają.za wystarczający. 
Stworzenie stałej Komisji Programowej może spowodować dwutorowość prac 
Zarządu, . może być powodem nieporozumień na tym tle i może hamować 
działalność Zarządu, Pietnasto-osobowy skład Zarządu umożliwia całko
wite wykonanie zagadnień ujętych ramowo w programie proponowanym przez 
Kom.Progi?.Zjazdu, zaś inicjatywie Zarządu w rozszerzeniu swej działal
ności nic nie stoi na przeszkodzie,
Kol.BIEL. uwa^a,. że odczytany przez kol.BUSIAKIEWICZA Program nie 
wnosi zasadniczo nic nowego. Całkowicie zgadza się z uwagą kol.BUSIA- 
KIEWIC.ZA co do konieczności zmiany statutu, co pozwoliłoby na uspraw
nienie, działalności Stowarzyszenia. Zwłaszcza, że jego zdaniem Samo
pomoc prawdopodobnie przerodzi się w przyszłości z organizacji chary
tatywnej w instytucję ' Jf która zmuszona będzie
podejmować- pewne ryzyko handlowe. Należałoby pomyśleć o tym by stwoó 
rzyć jakieś ciało, któreby mogło sprawnie zarządzać majątkiem i inte
resami -Stowarzyszenia,
Kol.HOYER wyraża przekonanie, że obecny Zjazd nie może zmieniać sta
tutu ze względu na brak guorum. Proponuje natomiast aby wybrać kilka • 
osób, któreby miały za zadanie przeprowadzić referendum w sprawach 
zmian statutowych.
Na tle tych przemówień wywiązuje się długa dyskusja nad sposobem 
przeprowadzenia referendum i trudności, z tym związanymi, oraz nad . 
innymi zagadnieniami programowymi w .toku której PRZEWODNIO ŻACY ZJAZDU 
ogranicza czas przemówień do 3-oh minut. Wobec dalszego rozwijania się 
ćyśkusji i odbiegania od tematu PRZEWODNICZĄCY ZJAZDU stwierdza, że na 
podstawie paragr,-32: Statutu Zjazd niniejszy nie jest .prawomocny do 
przeprowadzania zmian statutowych, dyskusję na ten temat zamyka i 
poddaje pod głosowanie wniosek kol.HOYERA zastępujący punkt 10 Proto
kółu Komisji Programowej o treści następującej;
"V-ty Walny Zjazd S.M.W. zaleca przyszłemu Zarządowi Głównemu S.M.W, 
powołanie KOMISJI do ZBADANIA KONIECZNOŚCI ZMIAN STATUTOWYCH i zasta
nowienia się nad sposobem ich przeprowadzenia". 
Wniosek przechodzi jednogłośnie,-

Z kolei'PRZEWODNICZĄCY. ZJAZDU poddaje pod głosowanie projekt Programu 
Działalności dla Zarządu Głównego S.M.W. podany przez Komisję Progra
mową z uwzględnieniem niektórych dodatkowych postuln-tów wniesionych 
do niego podczas dyskusji.
Projekt ten został uchwalony większością 41 głosów, przy 5 wstrzymują- 
Oych się od glosowania w brzmieniu następujęcym;

‘■;K . P R 0 T 0 K 0 Ł .

KOMISJI PROGRAMOWEJ V-go WALNEGO ZJAZDU.CZŁONKÓW S.M.W.

A^W skład Komisji weszli kol.kol.

BUSIAKIEWICZ
HRYNKIEWICZ MOCZUISKI 
karakułko

STARZEWSKI 
TUMANISZWILI 
TYC

B/Komisja odbyła narady w dniach 25 i 26 marca 1950 r. i wzięła pod 
uwagę wypowiedzi podczas dyskusji na plenum Sprawozdania z wykonania 
programu Prac przez ustępujący Zarzęd Główny,

C/Komisja przedstawia Walnemu Zjazdowi do uchwalenia projekt PROGRAMU 
PRAC i ZADAŃ dla Zarządu Głównego S.M.W. na okres kadencji 1950/51 
w brzmieniu następującym;



- 8 <?)>
Punkt 1.-Walny Zjazd zobowiązuje Zarząd Główny do niezwłoczej finali- 
zacji kupna demu, w sprawie którego /rozpoczął pertraktacje ustępujący 
Zarząd,
Punkt 2,-Walny Zjazd zleca Zarządowi Głównemu kontynowanie prac Komisji 
Opieki conajmniej w ramach ustalonych w poprzednim programie, - 
Jednocześnie zaleca ograniczenie kwoty na udzielanie pożyczek do sumy 
Ł.200.-/dwieście/,-
Punkt 3.-Walny Zjazd zleca Zarządowi Głównemu kontynuowanie działalności 
Komitetu Klubowego przyczyni uważa za wskazane rozszerzyć tą działalność 
na zewnątrz przez zorganizowanie rozrywkowych imprez dochodowych.- 
punkt 4.- Walny Zjazd zleca Zarządowi Głównemu dalsze kontynuowanie 
pośiodniotwa pracy i wydawania zaświadczeń i dokumentów w ramach 
dotychczasowej działalności ustępującego Zarządu,-
Punkt 5.- Walny Zjazd zaleca Zarządowi Głównemu rozszerzenie działal
ności Komisji Wydawniczej przez jaknajdalej idące rozpowszechnianie 
informacji prasowej o działalności Samopomocy w szczególności i Mary
narki Wojennej wogóle.
W tym celu Komisja Wydawnicza winna wykorzystać, nie tylko własne 
wydawnictwa, ale także prasę polską na obczyźnie oraz wszelkie inne 
środki publicystyczne,-
Punkt 6.- Walny Zjazd zaleca Zarządowi Głównemu dołożenie starań w 
zjednywaniu dalszych członków, zwłaszcza przez Wzmożenie zaintereso
wania Samopomocą wśród byłych członków Mar.Woj. i przez pobudzenie 
współdziałania, w tej dziedzinie szerszego grona kolegów,- 
Ponadto Zarząd winien starać się o zjednywanie także członków 
wspierających, nie tylko z pośród społeczności polskiej, ale też i z 
pośród byłych Marynarek Alianckich. -
Kontakt z Komitetem Honorowym S.M.W. winien być podtrzymywany w 
jaknajszerszych granicach,-
Punkt 7.- Walny Zjazd zaleca Zarządowi Głównemu usilnie zabiegać o 
uzyskanie dalszych darów, jak w naturze tak i w gotówce,-
Punkt 8,- Walny Zjazd podkreśla konieczność załatwienia przez Zarząd 
Główny sprawy Albumu Pamiątkowego, w łączności z zaleceniami Komisji 
Finansowo-Gospodarczej Zjazdu, jak też i celem rozreklamowania 
Stowarzyszenia,*-
Punkt 9.- Zarząd Główny dołoży starań celem wywarcia wpływu na 
członków Stowarzyszenia lub b,Mar,Woj, do zrzeszania się w choćby 
najmniejsze koła terenowo,-
Inicjatywa tej działalności -winna wypłynąć z łona Zarządu Głównego. - 
Punkt 10,- V-ty Walny Zjazd S.M.W, zaleca przyszłemu Zarządowi 
Głównemu S.M/.V, powołanie KOMISJI do ZBADANIA KONIECZNOŚCI ZMIAN 
STATUTOWYCH i zastanowienia się nad sposobem ich przeprowadzenia.
Punkt 11.- /Na wniosek kol.HOYERA/ Zarząd Główny przygotuje w terminie 
przyszłego Walnego Zjazdu projekt programu prac i zadań dla przyszłego 
Zarządu celem przedstawienia tego projektu Komisji Programowej 
przyszłego zjazdu do rozpatrzenia i ewentualnego uzupełnienia,-

za KOMISJE PROGRAMOWA V-go WALN.ZJAZDU: .

za zgodność; /-/j.BUSIAKIEWICZ

/-/ M.HRYNKIEWICZ MOCZULSKI

Następnie kol,HOYER odczytuje protokół obrad i postulaty KOMISJI 
FINANSOWO-GOSPODARCZEJ ZJAZDU.
Po krótkiej dyskusji wnioski tej Komisji zostały uchwalone jedno
głośnie w brzmieniu następującym;

PR0T0K0Ł

z posiedzenia KOMISJI FINANSOWO-GOSPODARCZEJ V-go WALNEGO ZJAZDU 
S.M.W.

A/W skład Komisji weszli kol.kol. LISZEWSKI
CHOJNOWSKI ŁOWCZYNOWSKI
HOYER 'PAWINSKI
IWASZKIEWICZ
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B/Koraisja odbyła narady w dn. 25 marca 1950 r, z nast.Porządkiem Obrad;

1.Dyskusja wolnych wniosków,przekazanych przez Przewodniczącego Zjazdu 
2,Wypowiedzi na temat preliminarza budżetowego, .
5.Ustalenie zasad polityki gospodarczej Zarządu.Głównego w okresie- 
kadencji 1950/51,
4.Wolne wnioski.-

ad 1,Wniosek Koła PLYMOUTH ĄoI.IANG/; . .

Punkt 2 wniosku ;- Komisja wypowiada się za utrzymaniem składki 
członkowskiej w dotyohozasowej wysokości. 
Natomiast zaleca Zarządowi Głównemu liberalne 
traktowanie zaległości w uzasadnionych wypad
kach, -

Punkt 3 wniosku Komisja jest zdania, że uregulowanie tej 
sprawy może nastąpić jedynie drogą zmiany par, 
15 Statutu /również jak i punkt 1-szy 
niniejszego wniosku/,-

ad 2.Preliminarz Budżetowy;

Dział I. DOCHODY.
ad poz.l - Wymiar składek realny,
" " 2 - Sprzedaż Albumów.'Komisja proponuje obniżenie ceny z

7/6 kosztów własnych na;
- dla członków 2/6 za egzemplarz.,
- w komisie księgarskim 5/~ brutto raniej rabat 

księgarski.
W wypadku, gdyby powyższa akcja nie dała pożądanegoJ 
rezultatu w ciągu 3-ch pierwszych miesięcy - Komisja 
proponuje rozesłanie Albumów bezpłatnie do insty- 
tr.cyj polskich i angielskich, rozdanie bezpłatnie w, 
celach reklamowych możliwie największej ilości ą 
egzemplarzy oraz przeniesienie na straty całkowitej 
kwoty kosztów Albumu i zamknięcie tego rachunku w 
następnym roku budżetowym.-

" " 3- Dary; Ł.32O.- realne, rozłożone na raty,-
" " 4 i5 - bez zastrzeżeń,-
" " 6 »- Nowonabyte nieruchomości ; zgoda, realne,-

Dział II. ROZCHODY.

Grupa A. - Bez zastrzeżeń oprócz;
Wydatki personalne - Komisja zaleca zbadanie- przez 
Zarząd możliwości zredukowania personelu pomooni- 
czych -sił biurowych z 2-ch do jednej, względnie 
zatrudnienie drugiej siły biurowej dorywczo,-

: Kont akty - Komisja zaleca przyznanie Ł.60 na koszty
kontaktów i reprezentacji PREZESA Zarządu Głównego 
bez obowiązku wyliczania się,oraz Ł.2q na zwrot 
kosztów przejazdów dla członków Zarządu.-

Grupa B. - Bez spostrzeżeń, -

Grupa C, -W poz,2 należy rozumieć•"Uzupełnienie inwenta
rza i konserwacja zamiast, jak powiedziane 
"Konserwacja sprzętu".-

Grupa D. - Bez zastrzeżeń.-

Końcowy ustęp dc dodania w preliminarzu;"Walny Zjazd upoważnia 
Zarząd Główny do vireraent pomiędzy poszczególnymi pozycjami 
preliminarza budżetowego w ramach kwoty rocznej".
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ad 3. Zasady polityki gospodarczej Zarządu;

a/Komisja uważa za najważniejszy punkt działalności gospodarczej 
Zarządu Głównego zakup domu i oparcie wydatków konsumpcyjnych 
na dochodach z lokat kapitału

b/pozbywanie się sprzętu /spieniężanie/ ma się odbywać na 
dotychczasowych sasadaoh,-

o/ Ostateczno zlikwidowanie sprawy albumów,-
d/ Ewentualno przeprowadzenie oszczędności z wydatków personalnych
e/ F.O.M. - Komisja stanęła na stanowisku większością głosów, że 

nie należy obciążać F.O.M.u kosztami administracyjnymi,-
f/ Na drobne pożyczki zwrotne należy przewidzieć kwotę Ł.200 - 

spłacalną w roku budżetowym,-
g/ Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy,-

Za zgodność; za KOMISJE FI WIS. -GOSPODARCZA:

/-/ E,Iwaszkiewicz /-/ H.Hoyer

Następnie przystąpiono do głosowania nad Preliminarzem Budżetowym w 
brzmieniu tekstu rozesłanego członkom przez Zarząd Główny S.M.W, dnia 
15 lutego 1950 r, za liczbą 3/50 z uwzględnieniem postulatów Komisji 
Finansowo-Gospodarczej Zjazdu wg.jej sprawozdania przytoczonego wyżej, 
PRELIMINARZ BUDŻETOWY na rok 1950 został uchwalony większością 37 
głosów przy 2 przeciw i 7 wstrzymujących się od głosowania.

Następnie PRZEWODNICZĄCY ZJAZDU, o godzinie 12.45 zarządził przerwę 
w obradach na plenum do godziny 14.00,

Po przerwie, o goizinie 14.10 PRZEWODNICZĄCY ZJAZDU ogłasza 
przystąpienie w punkcie 12-ym Porz.Obrad do WYBORU WŁADZ STOWARZYSZE
NIA w następującej kolejności;
a/ Wybór PREZESA,
b/ Wybór ZARZADU, 
o/ Wybór GL. KCM. REWIZYJNEJ i SADU KOLEŻEŃSKIEGO

Kol.PODJAZD-MORGENSTERN w im.KOMISJI MATKI zgłasza na stanowisko 
PREZESA ZARZADU GŁÓWNEGO S.M.W. kandydaturę kol.B.WROŃSKIEGO /oklaski/ 
Wobec zgłoszenia jednak innych kandydatów, zresztą bez uzyskania ich 
zgody, PRZEWODNICZĄCY ZJAZDU zarządza wybór prezesa przez tajne 
głosowanie, w wyniku którego za kandydaturą kol.B.WROŃSKIEGO złożono 
2?2 głosy przy 19 wstrzymujących się od głosowania.
PRZEWODNICZĄCY ZJAZDU stwierdził wobec powyższego, że na stanowisko 
PREZESA. ZARZADU GŁÓWNEGO S.M.W, w kadencji 1950/51 wybrany został 
kol. B. WROŃSKI.

W wyniku dalszego głosowania na podstawie list protokólarnych Komisji 
Skrutacyjnej Zjazdu - z pośród' zgłoszonych 19-tu kandydatów na 
członków Zarządu Głównego S.M.W. - otrzymali.głosów koledzy;

ATLASINSKI 133 NADRATOWSKI 208
BUSIAKIEYICZ 208 NOWICKI 151
CHOJNOWSKI 161 PAWINSKI 157
G0SIE.7SKI 124 PIECHOWIAK 162
HOYER 196 RESZITNY 39
HRYNKIEWIC Z-MOC ZULSKI 185 STARZEWSKI 155
KAMIŃSKI H. 118 TYC 193
KARAKUŁKO 76 WISZOWATY 188
ŁOPUCH 169 ŻUŁAWSKI 195
MŁODZIK 39

PRZEWODNICZĄCY ZJAZDU stwierdził, że na podstawie wyniku głosowania 
do ZARZADU GŁÓWNEGO S.M.W. w kadencji 1950/51 WYBRANI ZOSTALT ;
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/Wykaz podany w kolejności uzyskanych głosów/

Kol.kol, 
l.BUSIIiKIEWICZ 
2, NADRATOWSKI 
3.HOYER 
4.ŻUŁAWSKI 
5.TYC

• 6.WISZ0WATY
7.HRYNKIEWICZ MOCZULSKI
0.ŁOPUCH
9. PIECHOWI AK

10. CHOJNOWSKI. ■

ll.PAWINSKI.
12. STARZEWSKI
13. NOWICKI
14. ATLASINSKI
15.GOSIE’.7SKI

Z pośród zgłoszonych 7 kandydatów na członków G-A, Komisji Rewizyjnej 
otrzymali głosów kol.kol.

BILIŃSKI
JARAĆZEWSKI 
LICHODZIEJEWSKI 
ŁOWCZYNOWSKI

84 
201 
139 
194

TRASZKO
ZAZIEMSKI
ZUBKOWSKI

165
181

67

PRZEWODNIO ŻACY ZJAZDU stwierdził, że na podstawie powyższego wyniku 
głosowania do GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ S.M.W. w kadencji, 1950/51 
WYBRANI ZOSTALI:
/Wykaz podany w kolejności uzyskanych głosów/
Kol.kol,

1. JARAĆ ZEWSKI ■ 4.TRLSZK0
2. ŁOWCZYNOWSKI - 5. LICH0DZIEJE7.SKI

.' ' . 3.Z/-ZIEMSKI •

Z. pośród zgłoszonych 7 kandydatów 
otrzymali głosów kol.kol.

KLECZYNSKA 37
KOZŁOWSKI ' 163
ŁODZINSKI 134
MENTRYKA 136

na członków Sądu Koleżeńskiego

PODJAZD-MORGENSTERN 210
■ SZABUNIA 197

TCHORZNICKI ■ . 197

PRZEWODNICZĄCY ZJA.ZDU stwierdził, że na podstawie powyższego, wyniku 
głosowania do SADU KOLEŻEŃSKIEGO S.M.W. w kadencji 1950/51 "TBRANI 
ZOSTALI:
/Wykaz podany w kolejności uzyskanych głosów/

Kol.kol. 1.PODJAZD MORGENSTERN 4.KOZŁOWSKI
2 . SZABUNIA . 5.MENTRYKA
3 .TCHORZNICKI . . 6.Ł0DZINSKI

Z kolei, w punkcie 13-tym porz. Obrad rozpatrzono nast, WNIOSKI :

1/Wniosek kol. ŁOPUCHA w sprawie dotacji na Skarb Narodowy - 
został uchwalony większością 43 głosów, przy 3 przeciw, w brzmieniu 
następujący:
"V-ty Walny Zjazd Członków S.M.W. upoważnia Zarząd Główny S.M.W. do 
jednofazowej wypłaty z funduszów Stowarzyszenia kwoty Ł.25 /dwadzieścia 
pięć funtów/ na rzecz FUNDUSZU SKARBU BRODOWEGO."

2/z wniosku Koła PLYMOUTH postanowiono

Punkt 1 - w sprawie zmian statutowych - przekazać do Komisji Statutowej, 
punkty 2 i 3 - w sprawie składek członkowskich - uznać za objęte 
postulatami Komisji Finansowo-Gospodarczej Zjazdu /patrz str,8/

3/Z wniosku kol.ŁOMIDZE postanowiono

Punkt 1 - w sprawie skasowania Sądu Koleżeńskiego lub zmodyfikowania 
jego przepisów - przekazać do Komisji Statutowej,
Punkt 2 - w sprawie zaprzestania używania w rozmowach i korespondencji 
zwrętni "kolega" i zastąpienia go zwrotem "Pan" - odrzucić i nadal- 
utrzymać, ustalony już zwyczaj zwrotu "kolego.", . ..
punkt 3 - w sprawie zasad dotyczących obsadzania stanosd.ik prezesa
i Vioe-prezesów Zarządu Głównego S.M.W. - przekazać nowemu Zarządowi 



jako dezyderat do zastosowania w miarę możności, 
punkt 4- - w sprawie .członkostwa honorowego dla b, łącznikowych R.N, i
innych - przekazać Zarządowi Głównemu, jako podlegający jego kompetencji.

4/Wniosek kol.NADRATOWSKIEGO w sprawie zlecenia nowemu Zarządowi Głów
nemu zmiany w składzie .osobowym dyrekcji P.A.N.A. w ten sposób aby 
wszyscy jej Dyrektorzy pochodzili z pośród członków Samopomocy - wywo
ła! żywszą dyskusję i głosov/anie, w wyniku którego upadł /Za wnioskiem 
14-. głosów, przeciw 26. Wstrzymało się od głosowania 6/,- 

5/Wniosek kol.ŁOPUCHA o ustalenie dyrekcji P„A.N,A. w składzie 3-ch 
członków Samopomocy i 1-go nie-członka przeszedł w głosowaniu większoś
cią 34 głosów przy 2 przeciw 1 10 wstrzymujących się od głosowania.- 

6/Wniosek kol. KLEĆ ZYNSKIEJ aby "Nowy Zarząd Główny przy przedłużaniu 
lub zawierania nowej umowy z dzierżawcą Klubu S.M.W. wymówił sobie 
prawo korzystania w ciągu 2—ch dni W roku, w .okresie Walnego Zjazdu, z 
całego pomieszczenia -KluKu, .by Walny Zjazd nic był skrępowany i ogra
niczony godzinami funkcjonowania restauracji" - uchwalono jako zale
cenie dla Zarządu Głównego większością JJ8 -głosów, przy 8 przeciw,

7/Z wniosku kol, ŁOWZYNOWS KIEGO
Punkt 1 - w sprawie kryterium. jakim należy się kierować przy obsadzaniu 
funkcyj w Zarządzie Głównym - przeszedł większością 36 głosów przy 5 
przeciw i 5 wstrzymujących się w brzmieniu następującym;
"Przy obsadzaniu funkcyj w Zarządzie Głównym S.M.W. powinno się kiero
wać częściowo kwalifikacjami kandydata, a.częściowo otrzymaną przez 
niego ilością głosów Walnego Zjaadu".

Punkt 2 - treści następującej;
"Zarząd Główny - w celu ułatwienia-przekazywania upoważnień do 
glosowania - winien przed następnym Walnym Zjazdem rozesłać przy 
Sprawozdaniu także listę osób, które wezmą przypuszczalnie udział w 
zjeździe z tym, ze nazwiska członków Zarządu Głównego,' Gl.Kcmi.. Ji 
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego winny być podane w całości, I -vnieje 
bowiem duże prawdopodobieństwo, że osoby te wezmą udział w „Jaździe, 
wywołał dłuższą dyskusję w wyniku której postanowiono tę smrawę prze
kazać Zarządowi Głównemu jako zalecenie do wykonania w miarę możli
wości.- 

8/z kolei kol.HOYER odczytał - pominięty przez przeoczenie punkt 
"Grupa A" sprawozdania Komisji Finansowo-Gospodarczej Zjazdu p,t. 
"Kontakty" w brzmieniu następującym;
"Koftnisja zaleca -przyznanie Ł,ÓO - na koszta kontaktów i reprezentacji 
Prezesa Zarządu Głównego, bez obowiązku rozliczania sięs oraz Ł.2q - 
ną, zwrot kosztów przejazdów dla członków Zarządu".
‘i?/ wyniku głosowania wniosek ten zatwierdzono więks zością 40 głosów 
przy 1 przeciw i 5 wstrzymujących się od głosowanią.-

9/Wniosek kol. NOWICKIEGO o treści następującej;
11 V-ty Walny Zjazd Członków S.M.W, upoważnia Zarząd Główny do jedno
razowego wypłacenia z funduszów Samopomocy dotacji w kwocie L.25 - 
na pomoc dla Studentów Polaków we Francji". - uchwalono większością 
44 głosów przy.2 wstrzymujących się od głosowania.
po wyczerpaniu wolnych wniosków PRZEWODNICZĄCY ZJAZDU podziękował 
obecnym za udział w obradach i w pracach Komisyj oraz ogłosił 
zakończenie oficjalnej części V-go Walnego Zjazdu S.M.W. c godz.18,00, 
poczym w części nieoficjalnej odbyła się herbatka towarzyska 
uczestników zjazdu,-

PREZYDIUM V-go WALNEGO ZJAZDU;
CZŁONKOWIE PREZYDIUM; PRZEWODNICZĄCY;
/-/H.HOYER /-/M.B. HRYNKIEWICZ MOCZULSKI

Za zgodność
/-/W. STARZEWSKI SEKRETARZ ZJAZDU

/-/w.żuławski.



- 13 -
PRO T 'O K O L

z posiedzenia Zarządu Głównego S.M.W. odbytego w dniu 27,J,50r,

Obecni; kol.kol. At lasiński,Busiakiewicz-,Oho  jnowski, Gosiewski, Hoyer, 
Krynki ewicz-Moczulski, Łopuch, Nadratowski, Nowicki, 
pawiński, Pi e chowi ak, S t arz ews ki, Ty c, Wi s z owa ty, Wroński, 
Żuławski,

Przewodniczący; prezes Zarządu Głównego, kolega B. Wroński,

Na Sekretarza zebrania wybrano jednogłośnie kol.Żuławskiego.

Zebranie otworzył nowoobrany Prezes Zarządu Głównego kol.B.Wroński
zwracając się do członków Zarządu z apelem o współpracę i poświęcenie 
wolnego czasu dla prac w Komisjach, W swoim przemówieniu Prezes 
podkreślił ważny czynnik koleżeńskiej pracy zespołowej, poczym 
scharakteryzował rodzaj pracy Zarządu, Z kolei przedstawił zadania 
i cele Komisji, zwracając uwagę na wpływ jaki wydajna praca w nich 
wywiera na całokształt działalności Zarządń.
Po krótkiej dyskusji postanowiono wybrać Komisję Matkę, któraby 
przygotowała projekt podziału funkcji w Zarządzie,.
Do Komisji Matki zostali y/ybrani jednogłośnie kol.kol, Nowicki 

Starzewski 
Wroński 

... Żuławski.

Po krótkiej przerwie wyżej wymieniona Komisja podała projekt obsady 
funkcyj w Zarządzie Głównym, który uzupełniony przez podanie dalszych 
kandydatów przedstawia się jak następuje;
Na I wice prezesa - kol.Nadratowski .
Na II wice prezesa - kol.pawiński

" Starzewski
" Żuławski

Na sekretarza >■ kol.Busiakiewicz
Na zast., sekretarza- - kol‘Łopuch
Na skarbnika -kol.Hoyer

- " Tyc
- kol.Atlasiński

i

poczym przystąpiono do tajnego głosowania. 
Wynik głosowania;

I vicę-pręzes - kol.Nadratowski
II wice-prezes - kol.Pawiński

- kol.Starzewski
- kol.Żuławski

Sekretarz Zarządu Gł. - kol.Busiakiewicz
Z-ca sekretarza Z.Gł. - kol.Łopuch

przez aklamację 
. otrzymał 3 głosy
otrzymał 6 głosów 
otrzymał 7 głosów 
przez aklamację 
przez aklamację.

Skarbnik Zarządu Gł, ’ - kol.Hoyer
- kol.Tyc

Z-ca skarbnika - kol.Atlasiński

otrzymał 11 głosów 
otrzymał 5 głosów 
przez aklamację

Wybrani zostali

Na I vice-prezesa - kol.Nadratowski
Na II vice-prezesa - kol.Żuławski
Na sekretarza - kol.Busiakiewicz
Na z-cę sekretarza - kol.Łopuch
Na skarbnika - kol.Hoyer
Na z-oę skarnika - kol,Atlasiński

W dalszej kolejności przystąpiono do wyborów Komisji w skład których 
wybrani zostali;




