
SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZEBRANIA NADZWYCZAJNEGO 

STOWARZYSZENIA RODZICÓW UCZNIÓW SEKCJI POLSKIEJ (APESP) 

6 GRUDNIA 2022 

 

Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne odbyło się we wtorek 6 grudnia 2022 r. w godzinach od 18.10 do 

20.55 w sali 101 CSI w obecności p. Patrycji Effantin, przewodniczącej APESP, p. Stanisława 

Ledóchowskiego, przedstawiciela Instytutu Języka i Cywilizacji Polskiej (ILCP), członków zarządu 

stowarzyszenia: p. Iwony Wróbel i p. Anny Cros - wiceprzewodniczących, p. Adama Zylbersztejna - 

skarbnika, p. Romy Guerder - sekretarza oraz członków: p. Doroty Adamowicz, p. Doroty Biczyk, 

p. Małgorzaty Ćmiel-Dubarry, p. Agnieszki Kawarski (w sumie obecnych jest 37 osób, w tym 

35 uprawnionych do głosowania). 

Porządek zebrania: 

1. Powitanie (gość honorowy: p. S. Ledóchowski z Instytutu Literatury i Kultury Polskiej - ILCP), 
2. Mikołajki - krótkie podsumowanie, 
3. Dyskusja nad procedurą wyborczą - 15 minut, 
4. Wybór komisji skrutacyjnej, 
5. Wybór metody wyłaniania kandydatów do zarządu w drodze głosowania, 
6. Zbiorowa dymisja obecnego Zarządu APESP (tabula rasa), 
7. Wybory do nowego zarządu według przegłosowanej wcześniej procedury. 
 
 
Początek zebrania o godz. 18.10. 

Przywitanie uczestników i przedstawienie biura aktualnego zarządu przez przewodniczącą 

stowarzyszenia, p. Patrycję Effantin.  

Przedstawienie spraw bieżących: 

Krótka prezentacja Mikołajek: p. Yann Ledóchowski zajął się ustawieniem choinek w klasach, pani 

Renata Sufleta przygotowała kalendarz adwentowy do sali lekcyjnej klas 1-3, p. Patrycja Effantin zajęła 

się zakupami słodyczy dla dzieci (ozdobne puszki z krówkami z Polski oraz lizaki), p. Adam Zylbersztejn 

i p. Roma Guerder odwiedzili klasy i rozdali słodycze. Wydarzenie można zaliczyć do udanych. 

Apel o pomoc przy targu bożonarodzeniowym: wciąż nie ma kompletu osób do prowadzenia polskiego 

stoiska. Prośba o dostarczenie drobnych upominków i słodyczy w opakowaniach indywidualnych 

i opatrzonych listą składników (alergie). 

Pytanie z sali: Na co przeznaczone zostaną fundusze zebrane na targu? – Odpowiedź: Ponieważ na mail 

do rodziców z prośbą o wyznaczenie celu nie otrzymano żadnej odpowiedzi, pieniądze te zasilą ogólny 

budżet stowarzyszenia.  

Pytanie z sali o dokumenty. Odpowiedź: Wszystkie dokumenty dotyczące działalności stowarzyszenia 

znajdują się w archiwum w sali polskiej szkoły podstawowej na 3 piętrze.  

Proponowane procedury przeprowadzania wyborów 

Opcja 1 – cała lista 

Opcja 2 – kandydaci indywidualni 



Opcja 3 – dotychczasowy sposób głosowania 

Pytanie z sali dotyczące dymisji wszystkich członków przed przystąpieniem do głosowania (zasada 

tabula rasa): co z członkami, którzy nie chcą podać się do dymisji? Odpowiedź: nowa sposób 

głosowania wymaga, aby szanse zostały wyrównane, zostało to przegłosowane na zebraniu 

stowarzyszenia. 

Wniosek o zmiany w listach: wykreślenie p. A. Boisseau z listy w 3. opcji i wpisanie pani G. Ignacik na 

listę kandydatów indywidualnych (opcja 3). 

Głosowanie nad jawnością głosowania 

38 osób obecnych na sali, 35 osób uprawnionych do głosowania 

ZA – 32 głosy 

PRZECIW – 0 głosów 

WSTRZYMAŁ SIĘ – 3 głosy 

Przegłosowano głosowanie w trybie jawnym. 

 

Głosowanie nad procedurą wyboru kandydatów 

Opcja 1 – 15 głosów za 

Opcja 2 – 20 głosów za 

Opcja 3 - 0 głosów za 

Nie uzyskano większości 2/3 głosów wymaganej przez statut, zatem przeprowadzono powtórne 

głosowanie. 

Drugie głosowanie 

Opcja 1 – 5 głosów za 

Opcja 2 – 29 głosów za 

Opcja 3 - 0 głosów 

1 osoba wstrzymała się od głosu.  

Uzyskano większość 2/3 głosów (83%). 

Zgodnie z decyzją zgromadzenia, przegłosowano opcję 2.  

 

Prezentacja poszczególnych kandydatów z listy 

Każdy z kandydatów przedstawia się: 

1. ADAMOWICZ Dorota (szkoła podstawowa i gimnazjum) 

2. BADOR Benoit  (szkoła podstawowa) 

3. BICZYK Dorota (szkoła podstawowa) 

4. COURBIS-PONCET Paulina (gimnazjum) 



5. EFFANTIN Patrycja (gimnazjum) 

6. GUERDER Roma (liceum) 

7. IGNACIK Gabriela (szkoła podstawowa) 

8. KARDAS Jacek (gimnazjum) 

9. KAWARSKA Agnieszka (szkoła podstawowa) 

10. KOREK Alicja (szkoła podstawowa i gimnazjum) 

11. KWIATKOWSKA Joanna (szkoła podstawowa i liceum) 

12. PIWOWARSKA Ilona (szkoła podstawowa) 

13. REVELLO Aleksandra (gimnazjum) 

14. SIWONIA-WĄTROBA Monika (szkoła podstawowa) 

15. SKOWRONEK Marcin (szkoła podstawowa i gimnazjum) 

16. WRÓBEL Iwona (szkoła podstawowa) 

17. ZYLBERSZTEJN Adam (szkoła podstawowa i gimnazjum) 

Przyznany czas wypowiedzi: 1 minuta. 

 

Wybór komisji skrutacyjnej 

Skład: 

1. Anna Cros 

2. Małgorzata Ćmiel-Dubarry 

3. Stanisław Ledóchowski 

4. Yann Ledóchowski 

5. Ewelina Wywiał  

Wybory 

Komisja skrutacyjna rozdaje karty do głosowania. 

Każda osoba uprawniona do głosowania wybiera z listy od 6 do 12 kandydatów poprzez zakreślenie 

kółkiem numeru obok nazwiska kandydata. 

Dotychczasowy zarząd podaje się do dymisji. 

 

Nowy zarząd wybrany w głosowaniu 

1. Dorota Biczyk 

2. Paulina Courbis-Poncet 

3. Gabriela Ignacik 

4. Jacek Kardas 

5. Agnieszka Kawarska 

6. Joanna Kwiatkowska 

7. Ilona Piwowarska 

8. Aleksandra Revello 

9. Monika Siwonia-Wątroba 

10. Marcin Skowronek 

11. Iwona Wróbel 

12. Adam Zylbersztejn 



Podczas walnego zebrania nadzwyczajnego osoby z nowego składu zarządu nie rozdzieliły między 

siebie funkcji. 

Koniec zebrania o godz. 19.37. 

 

 

         Sekretarz        Przewodnicząca 

  Roma GUERDER             Patrycja EFFANTIN 

 

 

 

 


