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W dniu 20. marca 2021 roku i potem ponownie w dniu 17. kwietnia 2021 roku, w siedzibie Koła SPK Nr 8 w Brisbane (Capalaba), odbył się 49. Walny Zjazd Delegatów 
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (SPK) w Australii.  Zjazd 20. marca został podzielony na dwie części.  W pierwszej, nadzwyczajnej części zjazdu, zostały 
omówione i zatwierdzone poprawki do Konstytucji SPK, zaplanowana druga część miała być zwyczajnym zjazdem wyborczym.  W zjeździe  
w dniu 20.marca wzięły udział Koła SPK z Sydney, Melbourne, Hobart i Brisbane, w sumie14 delegatów, reprezentujących 231 finansowych członków.   
W drugiej cześci zjazdu w dniu 17 kwietnia 2021 r., wzięli udzial jedynie delegaci z Sydney i z Brisbane.  Osobiście w zjeżdzie uczestniczyli tylko delegaci z Brisbane.  
Pozostali uczestnicy brali udział w zjeździe przez internet, za pomocą komunikatora ZOOM.   
 
Komisja Weryfikacyjna wydała czternaście (14) mandatów uprawnionych do głosowania i podała, że wymagane kworum osiągnięto w pierwszym terminie.   
Koło SPK Nr 1 (Sydney, NSW) reprezentowali: prezes Stanisław Żak i wiceprezes Ryszard Dzierzba, Koło SPK Nr 7 (Hobart, TAS) reprezentowali: prezes Emil Filip  
i wiceprezes Richard Dobosz, Koło SPK Nr 3 (Melbourne, VIC) reprezentowali: prezes Bogdan Płatek i delegat koła Andrzej Balcerzak, Koło SPK Nr 8 (Brisbane, Qld) 
reprezentowali osobiście: prezes Zdzisław Koch, wiceprezes Andrzej Mroczek, skarbnik Bożena Maciejewska oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mirosław 
Kosmala.  Delegatem Koła SPK Nr 12 (Geelong, VIC) był nieobecny prezes Stan Jakubowski.   
Na przewodniczącego Zjazdu został wybrany delegat Koła SPK Nr 8 Zdzisław Koch, który po sprawdzeniu kworum ogłosił, że 49. Walny Zjazd Delegatów SPK jest 
legalny/ważny.  Protokolantkami wybrano: w I części Krystynę Tkaczyk i Yolandę Borucki, w II części Krystynę Tkaczyk i Beatę Apolinarską-Mroczek.  Odegrano hymn 
polski i australijski.  Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków SPK i poległych w walkach o wolną Polskę oraz zmarłego ostatnio przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej ZK SPK śp. Mariana Pawlika OAM.   
 
Na zjeździe nadzwyczajnym zostały omówione i zatwierdzone poprawki do Konstytucji SPK.  Druga część zjazdu została w punkcie 11 programu przerwana, ponieważ 
powstał problem formalno-prawny związany z wybranym przez Zarząd Krajowy SPK, składem Komisji Rewizyjnej.  Nieformalny skład Komisji Rewizyjnej, został 
powołany w związku z utrudnieniami spowodowanymi przez Covid-19.  Skład ten jednak nie uzyskał aprobaty delegatów zjazdu, a jego protokół uznano za nieważny.   
 
Walny Zjazd SPK został wznowiony w dniu 17 kwietnia 2021 r., bo musiał się jak najszybciej zakończyć, ze względu na zbliżające się terminy konieczne do zatwierdzenia 
poprawek w Konstytucji SPK i dalsze kontynuowanie prac związanych z założeniem charytatywnej fundacji SPK.   
W związku z zaistniałą sytuacją, kadencja obecnego zarządu, została zgodnie z Konstytucją SPK, przedłużona o okres nie dłuższy niż kolejne 6 miesięcy.  Wszystkie 
funkcje i pozycje zostały pozostawione w niezmienionym składzie, tak jak ustalił poprzedni 48. Walny Zjazd Delegatów SPK.  Następny, 50. Walny Zjazd Delegatów SPK 
został zaplanowany na 16. października 2021 roku.   
 
W dalszym ciągu trwają prace nad założeniem naszej fundacji SPK.  Będzie się nazywała Polish Ex-Servicemen’s Foundation in Australia i jej początkowa suma 
przeznaczona do zainwestowania, została zwiększona do sumy $900 tys. dolarów.   
Trwają również prace związane z przekazaniem majątku Koła SPK Nr 8 do Fundacji SPK, żeby w przyszłości majątek tego koła, został na zawsze zabezpieczony.   
Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku, wszystkie prace związane z założeniem fundacji charytatywnej SPK Australia, zostaną doprowadzone do końca.   
 
Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Oddział Australia. 
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