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AKTUALIZACJA DOTYCZĄCA STANU FINANSOWEGO „POLONII” 
 
Drodzy Członkowie i Przyjaciele „Polonii” 
 
My, nowo wybrany Zarząd Stowarzyszenia Polaków w Queensland „Polonia”, 
kandydowaliśmy na nasze stanowiska dlatego, że wierzymy w siłę zjednoczonej Polonii, która 
jest dumna ze swojego dziedzictwa i okazuje tę lojalność, żyjąc swoją polską kulturą i ciesząc 
się z towarzystwa podobnie myślących osób w zaciszu naszego pięknego klubu. Czuliśmy, 
że to oczekiwanie nie zostało spełnione. „Polonia” to miejsce, w którym członkowie naszej 
rodziny i przyjaciele spotykają się z ludźmi naszego wspólnego, polskiego pochodzenia. Jest 
to miejsce spotkań członków społeczności, aby zaangażować się w propogowanie tradycyjnej 
polskiej kultury i w kosztowanie polskiej kuchni. Ponad 1200 osób uczestniczyło w jego 
otwarciu w 1968 roku, kiedy to wmurowano kamień węgielny i uroczyście otwarto „Polonię”. 
Od tego czasu do niedawna wiernie i bez dyskryminacji służył całej polskiej społeczności 
Brisbane. 
 
Teraz, gdy z trudem wywalczone wybory dobiegły końca, nadszedł czas, aby sumiennie 
współpracować, aby przywrócić nasz wspaniały klub do tętniącego życiem społecznym i 
kulturalnym Domu Polskiego, jakim był kiedyś. 
 
Od czasu naszego wyboru bardzo pracowaliśmy nad ustaleniem sytuacji finansowej 
stowarzyszenia i ustalenia, czy może ono dalej funkcjonować. Nasze zadanie stało się jeszcze 
trudniejsze z powodu wielu brakujących i niekompletnych zapisów finansowych po 
niezadowalającym przekazaniu przez poprzedni zarząd pod przewodnictwem ustępującego 
Prezesa Alice Langford. Niestety ostatnie tygodnie pokazały, że „Polonia” jest w fatalnej 
sytuacji finansowej. Bez wątpienia będziecie Państwo przerażeni, gdy dowiecie się, jak 
krytyczna jest ta sytuacja, co ujawnią poniższe liczby. Stawką jest przyszłość „Polonii” i 
potrzebujemy szeroko zakrojonego wysiłku społecznego, aby uchronić klub przed 
niewypłacalnością! 
 
Są to fakty finansowe na dzień 31.03.2021 r., Ponieważ byliśmy w stanie ustalić 
najlepiej, jak potrafimy, biorąc pod uwagę, że nadal brakuje niektórych danych. 
 

1. Od dwóch lat „Polonia” odnotowuje straty operacyjne. 
 

2019/20 2020/21 (do chwili obecnej) 

$188,271 (strata) $125,000 (strata) i rośnie 

 
Jednym z głównych powodów deficytu w ciągu ostatnich dwóch lat jest $122,000, które 
poprzedni zarząd wydał na opłaty prawne ($88,000 w sezonie 2019/20 i $34,000 w 
sezonie 2020/21). To jest kwota, którą do tej pory byliśmy w stanie zidentyfikować. 
Żadna porada prawna nie znajduje się w aktach „Polonii”, można więc jedynie 
przypuszczać, że jest w posiadaniu poprzedniego zarządu. 
 
Na podstawie niektórych faktur wystawionych „Polonii” wydaje się, że $122,000 
wydane na opłaty prawne służyły poradom dotyczącym: 
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 Zmiana Statutu „Polonii”; 

 Zmiana „Polonii” na spółkę (która nie odpowiada członkom, a dyrektorom można 
uiścić opłaty); 

 Zmiana „Polonii” na fundusz charytatywny (niepodlegający członkostwu, a 
powiernicy mogą pobierać składki); i 

 Poszukiwanie ewentualnych działań prawnych przeciwko różnym członkom 
„Polonii” w związku z próbą ZWZ w 2019 roku i późniejszymi próbami pociągnięcia 
komitetu do odpowiedzialności za swoje działania. 

 

Na podstawie tych porad poprzedni zarząd nie podjął żadnych dalszych działań 
prawnych. W żadnym momencie poprzedni zarząd nie konsultował się z członkami w 
sprawie poniesienia tak znacznych opłat prawnych. W rzeczywistości poprzedni 
zarząd zignorował prośbę Nadzwyczajnego Walnego Zebrania zgłoszoną w styczniu 
2020 r., która, między innymi, wzbudziła obawy dotyczące wydatków na opłaty prawne 
bez odpowiedniego ujawnienia członkom. 
 

Oprócz bieżącej straty operacyjnej za rok 2020/21 są inne nie spłacone rachunki i 
pożyczki do spłaty, jak wyszczególniono poniżej. 

 

2. Zaległe rachunki i zobowiązania obejmują między innymi: 
 

 Zaległe płatności ATO $30,000 

 Stawki zaległości $21,000 

 Sześciomiesięczna pożyczka o wysokim oprocentowaniu w wysokości $150,000, 
ustanowiona przez poprzedni zarząd za pośrednictwem prywatnej firmy finansowej, 
która ma zostać spłacona w całości 5 września 2021 r. Innymi słowy, termin spłaty to 
zaledwie cztery miesiące. Pożyczka ta jest niezwykle niepokojąca, ponieważ zawiera 
klauzulę, która stanowi, że jeśli pełna kwota pożyczki nie zostanie spłacona w terminie 
wymagalności, nieruchomość Milton musi zostać natychmiast wystawiona na 
aukcję i sprzedana w ciągu 8 tygodni. 

 

3. W ostatnich trzech latach wyczerpały się również rachunki bankowe „Polonii” 
(rezerwy gotówkowe). 

 

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 (według 
31/3/21) 

$191,000 $167,000 $ 38,000 $52,000 * 

              
* Należy pamiętać, że saldo 2020/21 to pozostała część pieniędzy pożyczonych w 
ramach wspomnianej powyżej pożyczki krótkoterminowej. 

 

4. „Polonia” co tydzień traci pieniądze na prowadzeniu restauracji i barów z 
powodu słabych obrotów. 

 

Powodem tego jest częściowo COVID-19, ale także powolna reakcja poprzedniego 
zarządu na ponowne otwarcie „Polonii” dla opinii publicznej po zakończeniu blokady i 
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braku organizacji jakichkolwiek wydarzeń dla członków i szerszej społeczności (poza 
okazjonalnym Dniem Targowym w gdzie „Polonia” osiąga znikomy dochód). 
 

Według naszych obliczeń potrzebny jest obrót w wysokości $7,200 na tydzień aby 
wyjść na zero. Obecnie „Polonia” osiąga tygodniowy obrót około $4,100. Obroty w 
restauracji, barze i imprezach muszą natychmiast rosnąć na bieżąco, jeśli „Polonia” 
ma przetrwać w przyszłości. 

 

5. W ciągu ostatnich kilku lat popełniono szereg błędów w dokładnym obliczaniu 
podatku GST i składek emerytalnych wypłacanych pracownikom. W rezultacie 
ATO jest nadal winne ok. $30,000. 

 

Na początek maja 2021 r. nowy zarząd przygotuje sprawozdania finansowe i bardziej 
szczegółową analizę przepływów pieniężnych oraz przedstawi członkom kolejny 
raport. Chcemy Państwa na bieżąco informować, ponieważ rozwój sytuacji finansowej 
„Polonii” w ciągu najbliższych kilku miesięcy ma kluczowe znaczenie. 
 

Szokująca prawda jest taka, że rozpaczliwie potrzebujemy znaleźć sposób na 
uratowanie „Polonii”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To nasi seniorzy i przodkowie pracowali jako społeczność, aby budować to dziedzictwo i 
niezależnie od tego, czy jesteśmy niedawnymi imigrantami z Polski, czy też jesteśmy dziećmi 
i wnukami pierwotnych założycieli imigrantów, razem musimy zapewnić, że dziedzictwo tych, 
którzy zbudowali „Polonię”, nadal żyje dla następnego pokolenia. Z pewnością my również 
możemy osiągnąć przynajmniej to, co zrobili nasi przodkowie - klub rentowny finansowo. 
 
To ta pora roku, kiedy członkowie mają odnowić swoje roczne zobowiązanie do 
stowarzyszenia, ale biorąc pod uwagę to, co wiemy, składki członkowskie pokryją tylko 
niewielką część dotychczas zaciągniętych długów. Należy pamiętać, że składki członkowskie 
można podnieść tylko za zgodą członków na Walnym Zebraniu – zarząd nie może tego 
zmienić samodzielnie w celu zwiększenia dochodów poprzez wyższe składki członkowskie. 
 
Zależy nam na Waszym wkładzie, aby pomóc „Polonii” w ustabilizowaniu sytuacji 
finansowej. Gdyby czas pozwolił osiągnęlibyśmy to przez organizowanie różnorodnych 
działań, takich jak zabawy, kiermasze, koncerty, niestety czasu nie mamy! Do początku 
sierpnia tego roku musimy znaleźć $200,000, aby „Polonia” nie została przejęta przez firmę 
finansową i sprzedana. 
 

W skrócie… 
 

„Polonia” potrzebuje pilnej pomocy członków i szerszej społeczności w postaci 
darowizn, zwiększonego wykorzystania restauracji i baru oraz zwiększonego 
wykorzystania klubu jako miejsca imprez. Potrzebuje również dodatkowych $200,000 
w trybie pilnym, aby spłacić $150,000 pożyczki i uzupełnić swoje rezerwy gotówkowe 

na zaległe rachunki i bieżące koszty operacyjne. 
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Zarząd poszukiwał sposobów sfinansowania realistycznej pożyczki z banku, ale jest to coraz 
mniej prawdopodobne ze względu na problemy z przepływami pieniężnymi. Dlatego 
„Polonia” potrzebuje Państwa darowizn! Datki na wszystkich poziomach są mile widziane, 
jednak byłoby wspaniale, gdybyś mógł poświęcić większą kwotę, biorąc pod uwagę powagę 
sytuacji. Proszę sobie wyobrazić: potrzebowalibyśmy tylko 200 osób lub rodzin, z których 
każda byłaby skłonna przekazać $1000 lub więcej, a moglibyśmy osiągnąć $200,000, które 
spłacałyby większość niespłaconych długów, które odziedziczyliśmy po poprzednim 
zarządzie. 
 

Planujemy formalne uznanie wszystkich darczyńców w odpowiednim czasie, chyba że 
wskażesz, że chcesz zachować anonimowość. Czekamy na sugestie, w jaki sposób chciałbyś 
być uznany. Na tym etapie zarząd rozważa stworzenie tablicy pamiątkowej (i jej internetowego 
odpowiednika na stronie internetowej Polonii) z listą wszystkich darczyńców. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA odnośnie: MOŻLIWOŚĆ ODLICZENIA DAROWIZNY PODATKOWEJ: 
 

Obecnie „Polonia” nie jest zarejestrowaną organizacją charytatywną i nie posiada statusu 
Deductible Gift Recipient (DGR) - w związku z tym darowizny nie podlegają odliczeniu od 
podatku. Jest to kwestia, którą proponujemy zająć się w przyszłości. Wniosek o nadanie 
statusu charytatywnego będzie wymagał zmiany w Statucie „Polonii”, który może być 
dokonany tylko na Walnym Zebraniu członków i musi być dokonany w drodze specjalnej 
uchwały wymagającej 75% (lub więcej) głosów. Dlatego nie można tego zrobić w krótkim 
czasie. 
 

Dziękujemy za poświęcenie czasu na przejrzenie tej aktualizacji. Mamy nadzieję, że Państwo 
będziecie w stanie pomóc w naszym pilnym apelu o pozyskanie funduszy. W przypadku 
jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących tego komunikatu prosimy o kontakt pod adresem: 
president@polonia.org.au. 
 

Z poważaniem, 
Zarząd Stowarzyszenie Polaków w Queensland „Polonia” Inc. 
2 maja 2021r. 

JAK PRZEKAZYWAĆ: 
 

Prosimy o przekazywanie darowizn za pomocą depozytu bankowego lub przelewu 
online na następujące konto: 
 

Bank: Westpac Bank 
Nazwa konta: “Polonia” Polish Association of Queensland Inc. 
BSB: 034072  
Numer konta: 321095 
 

Wpisz inicjał i nazwisko w polu Linia referencyjna / Opis, abyśmy mogli zidentyfikować 
przychodzącą płatność. 
 

Prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty pocztą elektroniczną na adres: 
treasurer@polonia.org.au tak, aby Twoja darowizna mogła zostać oficjalnie zarejestrowana 
i na żądanie wystawiono pokwitowanie. 
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