
REGULAMIN WEWNETRZNY  

Okręg Ottawa 

 

18 kwietnia 1968 

Poprawki naniesiono w dniu  13 Sierpnia 2017. 

 

 

 

Art. 1: Podstawą działalności Ottawskiego Okręgu KPK jest 

obowiązujący Statut KPK ( w szczególności rozdział X “Districts” oraz 

niniejszy Regulamin Wewnętrzny, na nim oparty. 

 

Art. 2: Terenem działalności Ottawskiego Okręgu KPK są miasta 

Ottawa,  Gatineau, oraz ich okolice.  

 

Art. 3: Członkiem zwyczajnym Ottawskiego Okręgu KPK może być 

każda organizacja polonijna, działająca na terenie Okręgu i będąca 

członkiem KPK, po przyjęciu przez Zebranie Delegatów Okręgu KPK w 

Ottawie. 

 

Art. 4: Członkiem afiliowanym Ottawskiego Okręgu KPK może być 

organizacja polonijna, działającą na terenie okręgu, która nie jest 

członkiem KPK, ale chce współpracować z Okręgiem Ottawskim KPK 

nad urzeczywistnieniem celów KPK, o ile zostanie przyjęta przez 

Zebranie Delegatów Okręgu. 

 

Art. 5: Kongres jest organizacją apolityczną, grupującą wolnych 

Polaków, obywateli kanadyjskich. To postanowienie odnosi się również 

do członków afiliowanych. 

 

 

Art. 6: Władzami Okręgu KPK w Ottawie są: 

a) Doroczne Walne Zebranie Delegatów 

b) Zwyczajne Zebranie Delegatów 

c) Zarząd Okręgu 



d) Komisja Rewizyjna Okręgu 

 

Art. 7: Zebranie delegatów Okręgu jest władzą postanawiającą we 

wszystkich sprawach związanych z działalnością statutową Ottawskiego 

Okręgu KPK. 

 

Art. 8: Członkami Zebrania Delegatów są delegaci organizacji 

będących zwyczajnymi i afiliowanymi członkami Ottawskiego Okręgu 

KPK w ilości przewidzianej statutem KPK. Członkowie afiliowani mają 

prawo do wyznaczenia delegata do Okręgu na tej samej zasadzie jak 

członkowie zwyczajni. Delegatów na Zebrania Okręgowe wybierają 

poszczególne organizacje i zawiadamiają o tym na piśmie Zarząd 

Okręgu. 

 

Art. 9: Delegaci organizacji, które nie opłaciły obowiązujących za 

poprzedni rok składek – tak do Zarządu Głównego KPK jak i do 

Zarządu Okręgu – do dnia 15 czerwca każdego roku, tracą delegatów 

(prawo głosu) na najbliższym Dorocznym Walnym Zebraniu Delegatów 

Okręgu. Po opłaceniu zaległych składek, uprawnienia delegatów danej 

organizacji zostają przywrócone na najbliższym Zwyczajnym Zebraniu 

Delegatów Okręgu nowej kadencji. 

 

Art. 10: Członkowie zwyczajni należący do Okręgu opłacają składki 

członkowskie do ZG KPK ustalone przez Walny Zjazd KPK. 

Członkowie afiliowani należący do Okręgu opłacają składki 

członkowskie do Okręgu w wysokości ustalonej na Walnym Zebraniu 

Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów Okręgu. Składki członkowskie 

do Okręgu obliczane są na podstawie zgłoszonej imiennej listy 

członków rzeczywistych organizacji członkowskiej. 

 

Art. 11: Doroczne Walne Zebranie Delegatów Okręgu zwołuje Prezes 

Zarządu Okręgu przed końcem kwietnia każdego roku. Porządek obrad 

Walnego Zebrania powinien być podany do wiadomości delegatów 

organizacji na 14 dni przed zebraniem. 

 



Do kompetencji Walnego Zebrania Sprawozdawczego (które odbywa się 

co drugi rok) należy: 

a) wysłuchanie sprawozdań rocznych Zarządu Okręgu i Komisji 

Rewizyjnej Okręgu, oraz udzielenie absolutorium ustępującemu 

Zarządowi Okręgu; 

b) dokonanie wyboru nowego Zarządu Okręgu; 

c) dokonanie wyboru nowej Komisji Rewizyjnej Okręgu; 

d) uchwalenie wysokości składek członkowskich dla członków 

organizacji i dla członków afiliowanych (o ile jest taka potrzeba) 

e) przyjęcie uchwał dotyczących działalności Okręgu. 

 

 

Art. 12: Zwyczajne Zebranie Delegatów Okręgu zwołuje Prezes 

Zarządu Okręgu w miarę potrzeby, co najmniej raz na trzy miesiące lub 

na pisemną prośbę członków co najmniej na 7 dni przed zebraniem. 

 

Do kompetencji Zwyczajnego Zebrania Delegatów należą sprawy 

bieżące dotyczące działalności Ottawskiej Polonii, wniesione na 

porządek obrad przez Zarząd Okręgu albo organizacje członkowskie, 

oraz sprawy przekazane do załatwienia przez Zarząd Główny. 

 

Art. 13: Uchwały na Zebraniach Delegatów (Walnym lub 

Zwyczajnym) zapadają większością głosów przy wymaganym quorum 

połowy uprawnionych do głosowania. Wyjątek stanowią wnioski 

dotyczące 

 

a) zmiany niniejszego Regulaminu Wewnętrznego; 

b) przyjęcia nowej organizacji do Okręgu lub 

c) skreślenia organizacji z listy członków Okręgu KPK. 

 

W tych wypadkach obowiązuje większość 2/3 głosów przy 

obecności co najmniej 2/3 wszystkich zwyczajnych członków 

Zebrania  Okręgowego. 

 



Wniosek o przyjęcie wzgl. skreślenie organizacji z listy członków 

 może być przedstawiony przez: 

 

a) Zarząd Okręgu lub 

b) jedna z organizacji należących do Okręgu, pod warunkiem 

uzyskania poparcia wniosku przez co najmniej jeszcze jedną 

organizację. 

 

Art. 14: Preliminarz budżetowy i program pracy na rok następny 

winny być przedstawione przez Zarząd Okręgu na pierwszym 

Zwyczajnym Zebraniu Delegatów nowej kadencji. 

 

Art. 15: Zarząd Okręgu składa się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza 

skarbnika i referenta spraw młodzieżowych, oraz członków zarządu 

wybieranych na okres dwóch lat.   

 

Art. 16: Zarząd Okręgowy kieruje sprawami Kongresu w Ottawskim 

Okręgu KPK, a w szczególności: 

 

a)reprezentuje Polonię Okręgu wobec miejscowych władz 

kanadyjskich (za wyjątkiem spraw należących do zakresu działalności 

Zarządu Głównego), oraz wobec miejscowych organizacji innych 

narodowości; 

b)wykonuje i wprowadza w życie na terenie Okręgu uchwały 

Walnego Zjazdu KPK, oraz uchwały Zebrań Delegatów Okręgu KPK w 

Ottawie; 

c)wykonuje zarządzenia Zarządu Głównego KPK; 

d)rozpatruje, opiniuje i wstępnie zatwierdza podania   organizacji 

ubiegających się o przyjęcie do Okręgu KPK w Ottawie zapewniając, że 

spełniają one niezbędne kryteria dotyczące ilości i jawności tożsamości 

ich członków takich jak imię, nazwisko i obywatelstwo kanadyjskie lub 

status stałego mieszkańca w Okręgu KPK Ottawa. Członkowie Zarządu 

organizacji są zobowiązani podać również adres kontaktowy oraz numer 

telefonu. 

e) administruje sprawami finansowymi KPK na terenie Ottawy; 



f) opracowuje projekty uchwał na Zebraniu Delegatów Okręgu; 

g)rozwija akcje mające na celu osiągnięcie zgodnej i wytężonej 

współpracy wszystkich organizacji polonijnych Okręgu 

Ottawskiego dla ogólnego dobra Polonii, a w szczególności dla 

utrzymania jej stanu moralnego i kulturalnego na wysokim 

poziomie, oraz jak najstaranniejszego wychowania młodego 

pokolenia w poczuciu wspólnoty z Polonią, jej historią, tradycjami 

i zadaniami; 

h)ożywia poczucie wspólnoty Ottawskiej Polonii, zachęcając do 

przynależności i współpracy w ramach istniejących organizacji 

polonijnych.  

 

Art. 17: Prezes Zarządu Okręgu reprezentuje zorganizowaną Polonię 

na terenie Okręgu i czuwa nad wykonaniem ogólnych i miejscowych 

zadań Kongresu Polonii Kanadyjskiej; zwołuje Doroczne Walne 

Zebrania Delegatów Okręgu i przewodniczy im do czasu wyboru 

prezydium zebrania; zwołuje Zwyczajne Zebrania Delegatów i zebrania 

Zarządu Okręgu, oraz przewodniczy na tych zebraniach; nadaje ogólny 

kierunek działalności Zarządu i czuwa nad należytym wykonywaniem 

czynności innych członków Zarządu; podpisuje pisma i zarządzenia 

Zarządu Okręgowego. 

 

Art. 18:  Wiceprezes Zarządu Okręgu zastępuje Prezesa Zarządu 

Okręgu oraz wykonuje prace zlecone mu przez Zarząd lub  Prezesa. 

 

 

Art. 19:      Sekretarz Zarządu Okręgu protokółuje zebrania Zarządu i 

zebrania Delegatów, Prezesów Okręgu; prowadzi korespondencję 

 Zarządu Okręgu; przygotowuje sprawozdania z działalności 

Zarządu Okręgu dla Zarządu Głównego KPK, oraz na Doroczne Walne 

Zebranie Delegatów Okręgu.  

 

 

Art. 20: Skarbnik Zarządu Okręgu prowadzi sprawy finansowe 

Okręgu i czuwa nad majątkiem Kongresu na terenie Okręgu; prowadzi 



księgowość Zarządu Okręgowego i odpowiada za zgodność kasy z 

księgami Zarządu Okręgowego; czuwa nad należytym wpłacaniem do 

kasy składek członkowskich i należności finansowych Okręgu. Czeki, 

zobowiązania i umowy natury finansowej wymagają dwóch podpisów z 

pośród trzech uprawnionych: prezesa, skarbnika i trzeciego członka 

Zarządu wyznaczonego przez Prezesa. 

 

 

Art. 21: W razie ustąpienia któregoś z członków (z wyjątkiem 

Prezesa) Zarząd ma prawo do-kooptowania następcy na okres 

nieukończonej kadencji. W przypadku ustąpienia Prezesa wyboru 

nowego prezesa dokonuje najbliższe Zebranie Delegatów Okręgu. 

 

 

Art. 22: Komisja Rewizyjna Okręgu w składzie trzech członków jest 

wybierana na Dorocznym Walnym Zebraniu Delegatów na okres 

kadencji Zarządu Okręgu. 

 

Komisja Rewizyjna Okręgu kontroluje działalność Zarządu 

Okręgowego, sprawdza celowość gospodarowania funduszami Okręgu i 

prawidłowość prowadzenia ksiąg, oraz stawia wniosek o udzielenie 

absolutorium Zarządowi Okręgu. 

 

 

Art. 23: Komisja Matka (Komisja Nominacyjna). Co-najmniej na trzy 

tygodnie przed terminem Walnego Zebrania sprawozdawczo-

wyborczego Delegatów, Prezes Zarządu Okręgu powołuje Komisję 

Matkę celem opracowania i przedstawienia listy kandydatów do władz 

Okręgu nowej kadencji. 

 

W skład Komisji Matki wchodzą po jednym przedstawicielu 

organizacji będących zwyczajnymi członkami Okręgu KPK w Ottawie. 

Przewodnictwo Komisji Matki przypada przedstawicielowi organizacji 

według kolejnej rotacji (ustanowionej według starszeństwa 

organizacyjnego). 



 

Komisja Matka najpierw ustala kandydaturę na prezesa, po czym 

uzgadnia z nim dalszych kandydatów na inne funkcje z Zarządzie. 

Funkcje Komisji Matki kończą się z chwilą przestawienia listy 

kandydatów do władz Okręgu na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-

wyborczym Delegatów. 

 

 

Art. 24:  Niniejszy Regulamin Wewnętrzny wchodzi w życie z dniem 

przyjęcia przez Zebranie Delegatów Okręgu Ottawskiego. 

  

W przypadku zmian Statutu KPK, Zarząd Okręgowy powinien na 

najbliższym Zebraniu Delegatów wystąpić z wnioskiem o poprawki do 

niniejszego Regulaminu zgodnie z brzmieniem nowych postanowień 

Statutu KPK. 

 

 

Regulamin Wewnętrzny Okręgu Ottawskiego, w powyższym brzmieniu, 

został jednogłośnie przyjęty na Zwyczajnym Zebraniu Delegatów 

Okręgu w dniu 18 kwietnia, 1968  w obecności 5/6 wszystkich 

delegatów uprawnionych do głosowania. 

Poprawki do Regulaminu Wewnętrznego zostały wprowadzone 

przez Zarząd  KPK Okręg Ottawa w dniu 13 sierpnia 2017. 

 

 Za zgodność podpisu: 

 (podpis nieczytelny) 

 Prezes Zarządu Okręgu Ottawa 

 Dr Elżbieta Komsta 

 

 

 

 

 

 

 



APENDIX 1 

 

Procedura płacenia składek członkowskich na podstawie KPK 

Policy on Membership Fees (2 luty 2015). 

Opłaty 

Składka członkowska składa się z opłaty administracyjnej do ZG oraz 

opłaty do Okręgu. 

Wysokość opłat ustalona na Walnym Zjeździe KPK (17 październik 

2014) wynosi: 

Opłata administracyjną : $50.00 od członka (organizacji członkowskiej), 

organizacje „Multi-Level” płacą dodatkowo $50.00 od każdego oddziału 

powyżej jednego;  

ORAZ $10.00 od członka indywidualnego organizacji członkowskiej, w 

tym $7.00 opłaty do ZG i $3.00 opłaty do Okręgu. 

Organizacje uznane przez ZG jako Organizacje Młodzieżowe płacą 

opłatę administracyjną w wysokości $25.00 za każdy oddział powyżej 

jednego, jeżeli organizacja jest „Multi Level Organization” 

ORAZ $2.00 od członka indywidualnego, w tym $1.00 do ZG i $1.00 

opłaty do Okręgu. 

Opłaty do ZG i do Okręgu obliczane są na podstawie zgłoszonej 

imiennej listy członków rzeczywistych organizacji członkowskiej 

(official membership). 

Organizacje członkowskie płacą składkę w całości bezpośrednio do 

ZG KPK do dnia 15 czerwca każdego roku, przysyłając 

jednocześnie Formularz Rejestracyjny. 

O ile Okręg nie wywiązał się ze swoich obowiązków zgodnie ze 

Statutem (par. 10.07 General Operating By-Law) ZG odeśle opłatę 

okręgową do Okręgu. Opłaty otrzymane do dnia 15 czerwca zostaną 

odesłane do okręgów do 15 lipca; opłaty członkowskie otrzymane po 15 

czerwca zostaną odesłane w ciągu 30 dni od ich otrzymania przez biuro. 

Procedura 

Sekretarz Generalny jest odpowiedzialny za wysłanie zawiadomienia 

odnośnie składek do dnia 15 kwietnia każdego roku. Zawiadomienie jest 

wysyłane na adresy e-mailowe podane w arkuszu rejestracyjnym z 

poprzedniego roku lub zgłoszone podczas  corocznych uzupełnień. 



Spóźnione rejestracje zostaną obciążone dodatkową opłatą $25.00 o ile 

organizacja się zarejestruje i opłaci składki do 1 września. 


