
  

Sydney, 31 sierpnia 2019 roku 

Szanowni Państwo, 

Zarząd Klubu Polskiego w Ashfield, pragnie zawiadomić, że Walne Zebranie Członków 
Klubu odbędzie się w niedzielę 1 grudnia 2019 roku o godz. 15:00 w Klubie Polskim w 
Ashfield w głównym audytorium. 

W ramach tegorocznego Walnego Zebrania Członków wymagane jest przeprowadzenie 
wyborów do nowego  zarządu Klubu tj. dziewiȩciu (9) Dyrektorów, z uwagi na to, że 
wygasa dwuletnia kadencja obecnego Zarządu. Przedmiotem obrad Walnego Zebrania 
jest przedstawienie sprawozdań z działalności Zarządu za poprzedni rok obrotowy, 
ogłoszenie i ratyfikacja wyników wyborów dla nowego Zarządu Klubu, oraz poruszenie 
jakichkolwiek innych spraw, których Zarząd pragnąłby przedstawić członkom. 

Komisja Wyborcza, która została wybrana przez członków Klubu podczas zebrania 
informacyjnego członków w niedzielę 11 sierpnia 2019 r., będzie zarządzać nadchodzącym 
procesem wyborczym zgodnie z protokołem klubowym (MoA). Członkami Komisji są: Julie 
Ankiewicz, Mieczysław Buczek, Mieczysław Kroczak, Małgorzata Kwiatkowska, Tomasz 
Kukiełlka, Małgorzata Małolepszy, Apolonia Mendel, Józef Oktałowicz, Helena Żebrowska. 

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez odpowiednio wykwalifikowanych 
i zmotywowanych kandydatów. Powinny to być przede wszystkim osoby posiadające: 

- zaawansowany poziom znajomości języka angielskiego (biznesu) 
- strategiczne i biznesowe doświadczenie w konkurencyjnym i w szybkim tempie 

działającym środowisku 
- doświadczenie w pracy w klubie zarejestrowanym oraz umiejetność pracy  

w zespole  
- wiedzę, która może być wykorzystana przy prowadzeniu zarejestowanego Klubu.  

Terminarz wyborów przedstawia się następująco:   

27/9/2019 piątek, 18:00 Zamknięcie listy kandydatów 

27/10/2019 niedziela, 15:00 Spotkanie z kandydatami 

4/11/2019 poniedziałek, do 17:00 Wysłanie kart wyborczych do członków 

29/11/2019 piątek, 17:00 Zakończenie głosowania drogą 
pocztową 

30/11/2019 sobota, 12:00 – 15:00 Bezpośrednie głosowanie w Klubie 

1/12/2019 niedziela, 15:00 Walne Zebranie Członków 



 
Nominacje można złożyc u Dyrektorów dyżurnych w Klubie lub u Kierownika Klubu. Zarząd 
Klubu, po przeglądzie i przyjęciu nominacji, przekaże ostateczną listę kandydatów do 
Komisji Wyborczej. 

Prosimy kandydatow o dolączenie do formularza zgłoszeniowego swojego zdjęcia z krótkim 
CV (około 40 słów), aby członkowie głosujący mieli więcej informacji umożliwiających im 
podjȩcie decyzji przy wyborze kandydatów do Zarządu. Wymóg ten wynika z wcześniejszej 
decyzji Zarządu Klubu (16.10.2012). Przypominamy wszystkim członkom o przedłużeniu ich 
członkostwa. W głosowaniu mogą uczestniczyć wyłącznie Pełni Członkowie (Ordinary 
Members). 

Uprzejmie informujemy, że dodatkowe formularze nominacyjne na stanowisko Dyrektora 
Klubu, konieczne w przypadku utraty / uszkodzenia otrzymanego formularza lub w 
przypadku, gdy członek chce wyznaczyć innych kandydatów do Zarządu Klubu, są dostępne 
w Biurze Klubu w godzinach urzȩdowania. 

Załączniki: 

• Formularz nominacyjny na pozycję Dyrektora Klubu Polskiego w Ashfield. 

• Deklaracja kandydata 

• Definicje i wyjaśnienia 

Uwagi: 

1. Kazdy czlonek jest odpowiedzialny za poinformowanie Klubu o zmianie adresu lub 
danych kontaktowych. 

2. Prosimy o skontaktowanie się z Klubem w przypadku braku posiadania lub 
zagubienia karty klubowej lub jeśli którekolwiek dane zawarte na naklejce. 
adresowej są nieprawidłowe. 

3. Poniżej podajemy odnośne akta prawne: 
a. Statut Klubu Polskiego w Ashfield 
b. Corporations Act 2001 
c. Registered Clubs Act 1976 

d. Bankruptcy Act 1966 

Z poważaniem,  
 
Ryszard Borysiewicz  
Prezes  
w imieniu Zarządu Klubu 
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Sydney, 31 August 2019  

  

Dear Club Member, 

The Board of Directors of the Polish Club Limited, Ashfield (the Club) wish to advise that 
the Annual General Meeting (AGM) this year will be held on Sunday 1 December 2019 at 
3.00pm in the Club’s main auditorium. 

As part of this year’s AGM, we are required to call for the election of a new Board of 
Directors (9 in total), as the current Board’s 2-year term is set to expire. The AGM’s 
agenda will be to report on the activities of the Board for the previous financial year; 
announce and ratify the election results for the new Board of Directors; and any other 

business the Board wishes to present to Members. 

The Election Commission that was chosen by Club Members during the Members 
Information Meeting on Sunday 11 August 2019 will manage the upcoming election 
process in accordance with the Club’s Memorandum of Association (MoA). The 
Commission’s members are: Julie Ankiewicz, Mieczysław Buczek, Mieczysław Kroczak, 
Tomasz Kukielka, Malgorzata Kwiatkowska, Malgorzata Malolepszy, Apolonia Mendel, 
Jozef Oktalowicz, Helena Zebrowska. 

We request that suitably qualified and motivated candidates complete the nomination 
form. Highly regarded will be those that have: - 

- Superior English (business) language skills 
- Strategic and business experience in a competitive and a fast-paced environment 
- Registered Club/hospitality industry experience and can work well in a team 

based environment 
- Outside expertise that can be of value to the running of a Registered Club 

 
Election timetable is as follows: 

27/9/2019 Friday, at 6:00 pm Nominations close 

27/10/2019 Sunday, at 3:00 pm Members “Meet the Candidates” 

4/11/2019 Monday, by 5.00pm Ballots sent to Members 

29/11/2019 Friday, at 5:00 pm Postal voting closes 

30/11/2019 Saturday, 12:00 pm-3:00 pm Direct voting at the Club 

1/12/2019 Sunday, at 3:00 pm    Annual General Meeting 



Nominations can be accepted by Directors on Duty at the Club or the Club Manager. The 
Board of Directors, after review and acceptance of nominations, will hand the final list of 
candidates to the Election Commission. 

When submitting their nomination form, candidates must enclose their photo and short 
resume (approximately 40 words), thus providing Members voting with information 
allowing them an informed vote. This requirement is due to an earlier Board of Directors 
decision (16.10.2012). We remind all Members to please renew their membership. Only 
Full Members (Ordinary Members) that are financial are eligible to vote. 

Additional nomination forms for the position of Director of the Club, necessary in case of 
loss/damage of the received form, or should a Member wish to nominate additional 
candidates to the Board of Directors are available in the Clubs’ Office during our business 
hours. 

Enclosed: 
• Nomination Form for Director of the Polish Club in Ashfield. 
• Candidate’s Declaration 
• Definitions and explanations 

Note: 
1. It is a Member’s responsibility to advise the Club of any change of address or 

contact details 

2. Please contact the Club in case you do not hold a Club membership card or the 
address label details are incorrect. 

3. The relevant legislation is as follows: 
a. Polish Club Limited MoA 
b. Corporations Act 2001 
c. Registered Clubs Act 1976 
d. Bankruptcy Act 1966 

   
Kind regards, 
  
Richard Borysiewicz 
President 
For and on behalf of the Board of Directors 
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