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Protokół 

z Walnego Zebrania Członków (Kongresu Zwyczajnego) 
„Stowarzyszenia na rzecz Dostępnego Budownictwa  

Barka – Darzybór” 
 

 

W Poznaniu, w dniu 24 lutego 2015 r., w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej BARKA w Poznaniu, 
ul. Św. Wincentego 6/9 odbyło się Walne Zebranie Członków „Stowarzyszenia na Rzecz Dostępnego 
Budownictwa BARKA – DZRZYBÓR” (Kongres Zwyczajny Stowarzyszenia). 

Na zebranie do godz. 17.30 nie przybyła taka liczba członków, aby stanowiła ona quorum. W tej 
sytuacji, wobec braku quorum, odłożono termin rozpoczęcia Zebrania do godz. 18.00 (II Termin). W II 
terminie Walnego Zebrania nie nastąpiły istotne zmiany w zakresie ilości obecnych Członków. Zgodnie 
ze statutem przystąpiono do otwarcia Zebrania bez względu na liczbę obecnych. 

Zebranie otworzył Prezes Zarządu Głównego Jarosław Południkiewicz. Dokonano wyboru Prezydium 
Kongresu. Wybrano władze Kongresu w składzie: 

Przewodniczący – Michał Łagoda 

V-ce Przewodniczący – Hanna Kluczak - Misiak 

Sekretarz – Leopold Kamiński. 

 

Przewodniczący Kongresu przedstawiał następujący porządek obrad: 

1. Sprawozdanie Prezesa Zarządu Głównego z działalności Zarządu Stowarzyszenia w latach 2013-
2014. 

2. Sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej. 

3. Sprawozdanie z działalności Głównego Sądu Koleżeńskiego. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia (lub odmowy udzielenia) absolutorium Zarządowi. 

5. Wybory Prezesa i członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego -  w związku z 
upływem 3 – letniej kadencji. 

6. Dyskusja programowa. 

7. Wolne głosy.  

8. Zakończenie Kongresu. 

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie (18 głosów „za”). 

Ad. 1. 

Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia - Jarosław Południkiewicz, przedstawił sprawozdanie 
Zarządu Głównego z działalności w okresie od dnia poprzedniego Walnego Zgromadzenia do dnia 24 
lutego 2015 r. Zaprezentował i przedstawił do wglądu dokumentację w postaci protokołów i pism 
kierowanych do organizacji, instytucji i urzędów.   

Po dyskusji nad sprawozdaniem, w głosowaniu jawnym, Sprawozdanie Zarządu Głównego przyjęto 
jednogłośnie (18 głosów „za”). 

Ad. 2. 

Sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej złożył Mirosław Maciejewski. Komisja nie 
przedłożyła protokołu sprawozdawczego ze względu na to, że Stowarzyszenie w okresie 
sprawozdawczym nie prowadziło działalności gospodarczej, ani też nie zaszły inne istotne przesłanki 
dla przeprowadzenia kontroli działalności Stowarzyszenia.  

Oświadczenie zostało przyjęte jednogłośnie (18 głosami „za”).  



Ad. 3. 

Tomasz Sadowski, przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego, oświadczył że w okresie 
sprawozdawczym nie miały miejsca żadne sprawy sporne. Stąd Główny Sąd Koleżeński nie skierował 
na Walne Zgromadzenie protokołu sprawozdawczego.  

Oświadczenie zostało przyjęte jednogłośnie (18 głosami „za”). 

Ad.4 

W głosowaniu jawnym Kongres Stowarzyszenia podjął uchwałę udzielającą Zarządowi Głównemu 
absolutorium z działalności Stowarzyszenia od dnia poprzedniego Walnego Zgromadzenia do dnia 24 
lutego 2015 r.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie (18 głosów „za”). 

Ad. 5.  

Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu 

Koleżeńskiego. 

Zgłoszono kandydatury na członków Zarządu Głównego kolejnej kadencji, dotychczasowych członków 
Zarządu Głównego: tj. Jarosława Południkiewicza, Andrzeja Gorońskiego, Wiesława Buczkowskiego, 
Aleksandrę Konieczną, Michała Łagodę, Włodzimierza Urbańczaka, oraz Artura Marszała. Zgłoszeni 
wyrazili zgodę na kandydowanie.  

W głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie dokonało wyboru zgłoszonych kandydatur na członków 
Zarządu Głównego jednogłośnie (18 głosów „za”). 

Spośród wybranych członków Zarządu Głównego zgłoszono kandydaturę Jarosława Południkiewicza 
na Prezesa Zarządu Głównego.    

W głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Prezesa Zarządu Głównego w osobie 
Jarosława Południkiewicza jednogłośnie (18 głosów „za”). 

Następnie zgłoszono kandydatury na członków Komisji Rewizyjnej kolejnej kadencji dotychczasowych 
członków tej Komisji: tj. Leopolda Kamińskiego, Hanny Kulczak - Misiak, oraz Mirosława 
Maciejewskiego. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.  

W głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie dokonało wyboru zgłoszonych kandydatur na członków 
Komisji Rewizyjnej nowej kadencji jednogłośnie (18 głosów „za”).  

Następnie zgłoszono kandydatury na członków Sądu Koleżeńskiego w osobach dotychczasowych 
członków Sądu Koleżeńskiego, tj.: Tomasza Sadowskiego, Wojciecha Gaczka oraz Mariana Tokarza. 
Zgłoszeni kandydaci obecni na Zebraniu wyrazili zgodę na kandydowanie.  

W głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie dokonało wyboru zgłoszonych kandydatur na członków 
Sądu Koleżeńskiego kolejnej kadencji jednogłośnie (18 głosów „za”). 

Ad. 6 

W ramach dyskusji programowej Zarząd Stowarzyszenia przedłożył członkom projekt „Programu 
działań Stowarzyszenia na lata 2015/2016”. Po przeprowadzonej debacie Walne Zebranie zatwierdziło 
Program, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 7 

Brak wolnych głosów. 

Ad. 8  

Przewodniczący Prezydium Kongresu zamknął obrady Kongresu. 

 

 

Przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia  

Michał Łagoda 

 

 

 

Sekretarz Prezydium Walnego Zgromadzenia 

Leopold Kamiński 



Załącznik do  

protokołu z Walnego Zebrania Członków 

 w dniu 24.02.2015 r.  

 

Stowarzyszenie na Rzecz Dostępnego Budownictwa  „BARKA – DARZYBÓR” 

Program działań Stowarzyszenia na lata 2015/2016 

(uchwalony przez Kongres Stowarzyszenia  w dniu 24 lutego 2015 r.) 

 

1. Podjęcie działań mających na celu ostateczne zamkniecie procesu inwestycyjnego Budynku 
„Szkoła Barki” przy ulicy Św. Wincentego, w drodze uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
budynku. Zamknięcie tego tematu Stowarzyszenie traktuj jako sprawę najwyższego priorytetu i 

oferuje Fundacji Barka aktywny współudział i pomoc.  Stowarzyszenie nie będzie podejmowała 
żadnych innych czynnych działań do czasu uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie 
budynku.  

2. Podjęcie dialogu z Prezydentem Miasta Poznania i podległymi mu instytucjami w kwestii dalszej 
rozbudowy istniejącego osiedla mieszkaniowego „Darzybór”, z wykorzystaniem zasad partnerstwa 
publiczno – społeczno – prywatnego. Wcześniejsze stanowisko w tej sprawie Stowarzyszenie 

prezentowało poprzedniemu Prezydentowi miasta w maju 2005 r., jednak pozostało ono bez 
odpowiedzi. Wobec niedawno zaistniałej zmiany na skutek wyboru nowego prezydenta miasta, 
Stowarzyszenie widzi szansę na powrót do idei rozbudowy osiedla przy ul. Darzyborskiej. 

3. Podjęcie bliższej współpracy w Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych w zakresie 
pozyskiwania bliższych informacji dotyczących obecnego funkcjonowania Osiedla Darzybór, oraz 
dotychczasowych osiągnięć w obszarze realizacji celów socjalnych, które towarzyszyły idei budowy 
tego osiedla. 

4. Nawiązanie bieżącej współpracy z instytucjami patronującymi Stowarzyszeniu, w celu 
pozyskiwania informacji z zakresu stanu i perspektyw rozwoju krajowej polityki mieszkaniowej, w 
tym w szczególności „dostępnego budownictwa”, oraz umożliwienia aktywnego uczestnictwa 
Stowarzyszenia w opiniowaniu i tworzeniu rozwiązań prawnych, tj. z :  
o Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej,  
o Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (dawnej : Budownictwa), 
o Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego. 

5. Pomoc  Stowarzyszenia w prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski na zlecenie Komisji 
Europejskiej badaniach „najlepszych praktyk aktywności obywatelskiej” w wybranych 10 krajach 
UE - na przykładzie poznańskiego Osiedla „Darzybór”. 

6. Wspieranie planów inwestycyjnych Fundacji Pomocy Wzajemnej BARKA w następujących 
projektach:  

a) „Szpital Barki” – rewitalizacja budynku położonego naprzeciw siedziby Barki, który w 1924 
roku został przeznaczony przez Prezydenta Miasta jako schronisko dla ludzi bezdomnych i 

wymagających opieki i gdzie udzielano im pomocy medycznej, sanitarnej, żywieniowej itp. 

Fundacja planuje pozyskać środki na remont tego obiektu i następnie użytkować go zgodnie z 
celem jaki przyświecał gospodarzom miasta w okresie przedwojennym. Istnieje konieczność 
oszacowania kosztów niezbędnych dla przeprowadzenia remontu. Niezbędne byłoby 
sporządzenie koncepcji architektonicznej obiektu oraz dokumentacji budowlanej, p.poż, 
wod.kan., c.o., i elektryki.       

b)  „Modelowe Centrum Gospodarki Społecznej” –  projekt budowy na terenie gruntów 
posiadanych przez Fundację przy ul. Św. Wincentego, obiektu hotelowo – hostelowego o 
podwyższonym standardzie, o powierzchni około 2500 m2. Sporządzono już koncepcje 

architektoniczną. Są wydane warunki zabudowy. Fundacja planuje wykonać obiekt w trybie 
przetargowym, z wykorzystaniem środków WRPO i innych. Planuje się powiązać obiekt z 
mieszczącym się niedaleko Interaktywnym Centrum Historycznym Ostrowa Tumskiego, gdzie 
przyjeżdża wiele wycieczek młodzieży i emerytów.       

c) „Budowa owczarni z infrastrukturą towarzyszącą” – jako element programu rewitalizacji 
hodowli owiec i promocji krajowego spożycia jagnięciny. 

7. Aktywny udział Stowarzyszenia w działalności Związku organizacji SIEĆ BARKI. Prezentacja celów 
powołania, dotychczasowych dokonań i planów działalności Stowarzyszenia na stronach 
internetowych Sieci. 

8. Wzmocnienie współpracy Stowarzyszenia z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Regionalnym 
Ośrodkiem Polityki Społecznej, Habitat for Humanity, Stowarzyszeniem Pogotowie Społeczne i 
innymi organizacjami  instytucjami zajmującymi się szerokorozumianą problematyką dostępnego 
budownictwa. 


