
1 

 

                      Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich 

                    Rzeczypospolitej Polskiej 

    Związek stowarzyszeń, rok powstania 1922 

 
      61-513 Poznań  ul. Hetmańska 101/1a 

    tel. fax. /0-61/ 834-28-41  e-mail: zjednoczeniekbsrp@tlen.pl 

    konto: BZ WBK S.A. 4 O. Poznań 23 1090 1476 0000 0000 4700 7533 

 

 

 

ZJAZD DELEGATÓW ZJEDNOCZENIA 

Tarnowo Podgórne 03.05.2014r 
PROTOKÓŁ 

 

 

 

 

Zwołany zgodnie z  § 15 ust. 1 Statutu Zjednoczenia KBS RP w imieniu Zarządu przez 

Prezesa Zjazd Delegatów Zjednoczenia, rozpoczął się w dniu 3 maja 2014r. w Tarnowie 

Podgórnym, na strzelnicy brackiej przy ul. Zachodniej 3.  

 

 

Proponowany porządek obrad Zjazdu: 

 

1. Powitanie delegatów – otwarcie  

2. Stwierdzenie prawomocności zebrania 

3. Okolicznościowe wystąpienia gości  

4. Wręczenie odznaczeń 

5. Wybór przewodniczącego obrad, zastępcy, sekretarza zjazdu 

6. Przyjęcie porządku obrad 

7. Wybór komisji zjazdu: 

- mandatowo – skrutacyjnej 

- uchwał i wniosków 

8. Sprawozdania: 

- Prezesa Zarządu z działalności Zjednoczenia 

- Skarbnika 

- Komisji Rewizyjnej 

- Sądu Honorowego 

9. Dyskusja nad sprawozdaniami 

10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu 

11.  Sprawy bieżące 

12.  Wolne głosy 

13.  Podjęcie uchwał i wniosków. 

14.  Zakończenie obrad. 
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1. Powitanie delegatów – otwarcie  
Obrady rozpoczął Prezes Zjednoczenia Adam Gołembowski witając 82 przybyłych 

delegatów reprezentujących 47 bractw kurkowych. 

 

2. Stwierdzenie prawomocności zebrania 
Sekretarz Zjednoczenia Artur Piętuch przedstawił informację o wydaniu 82 mandatów 

dla delegatów reprezentujących 47 bractw kurkowych. Uprawnionych do udziału 

w zjeździe zgodnie ze statutem Zjednoczenia było 146 delegatów, stąd obecność 82 

delegatów stanowi kworum. W związku z tym Prezes Adam Gołembowski ogłosił 

otwarcie obrad zjazdu w pierwszym zwołanym terminie. 

 

3. Okolicznościowe wystąpienia gości  
Zjazd tradycyjnie rozpoczął się od okolicznościowych przemówień władz miasta 

i zaproszonych gości.  

  

4. Wręczenie odznaczeń 
W dalszym etapie nastąpiło wręczenie odznaczeń, Krzyży Zasługi Zjednoczenia we 

wszystkich kategoriach, którymi zostali uhonorowani zasłużeni dla ruchu brackiego 

członkowie bractw zrzeszonych w Zjednoczeniu. 

 

5. Wybór przewodniczącego obrad, zastępcy, sekretarza zjazdu 
Prezes Adam Gołembowski przedstawił kandydatury: Zdzisław Grzelka – 

przewodniczący obrad; Stanisław Osiewicz – z-ca przewodniczącego;  Artur Piętuch 

- sekretarz zjazdu 

Delegaci w głosowaniach wybrali zaproponowanych braci jednogłośnie. 

Od tej chwili prowadzenie zebrania rozpoczął Zdzisław Grzelka 

 

6. Przyjęcie porządku obrad 
Przewodniczący obrad Zdzisław Grzelka odczytał proponowany porządek obrad. 

W związku z brakiem uwag, poddał pod głosowanie porządek obrad. Został przyjęty 

jednogłośnie. 

 

7. Wybór komisji zjazdu: 

- mandatowo – skrutacyjnej 

- uchwał i wniosków 

 
Komisja mandatowo – skrutacyjna 

Kandydatury: Marcin Just, Andrzej Wołoszczuk, Rafał Wolfram 

 

W wyniku głosowania skład komisji został wybrany jednogłośnie. Komisja po 

ukonstytuowaniu się wybrała przewodniczącego, którym został Rafał Wolfram. 

Następnie sporządziła protokół w którym stwierdzono wydanie 82 mandatów, na ogólną 

liczbę 146 uprawnionych do udziału w zjeździe delegatów, co daje zjazdowi legitymację 

do przyjmowania prawomocnych uchwał. Zatwierdziło to przekazaną przez Sekretarza 

Zjednoczenia Artura Piętuch na początku obrad informację na temat prawomocności 

zebrania. 

 

Skład Komisji mandatowo – skrutacyjnej 

Rafał Wolfram Przewodniczący Komisji 

Marcin Just 

Andrzej Wołoszczuk 
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Komisja uchwał i wniosków 

Kandydatury: Jacek Sytek, Zdzisław Kaczmarek, Jan Mazur 

 

W wyniku głosowania skład komisji został wybrany jednogłośnie. Komisja po 

ukonstytuowaniu się wybrała przewodniczącego, którym został Jacek Sytek. 

 

Skład Komisji uchwał i wniosków 

Jacek Sytek Przewodniczący 

Zdzisław Kaczmarek 

Jan Mazur 

 

8. Sprawozdania 

 
Sprawozdanie Prezesa Zarządu Zjednoczenia z pracy zarządu za 2013r. 

Odczytał Prezes Zjednoczenia  Adam Gołembowski 

 

 W 2013 roku Zarząd Zjednoczenia KBS RP spotykał się pięć razy na 

zebraniach, które odbyły się w Poznaniu, Starogardzie Gdańskim, Śremie, Węgrowie 

i Witaszycach. Bardzo różne było zaangażowane członków zarządu w pracę tego 

gremium, którego jednym z przejawów była frekwencja na zebraniach. Obecnością na 

wszystkich spotkaniach wyróżnili się Prezes Adam Gołembowski, Sekretarz Artur 

Piętuch, Strzelmistrz Stanisław Osiewicz i Ławnik Andrzej Stankiewicz. W swojej 

pracy Zarząd wykonywał statutowe obowiązki umożliwiające funkcjonowanie 

Zjednoczenia i realizował uchwały zjazdu, z których bodajże najważniejszą jest 

ustalenie konieczności zwołania konferencji programowej Zjednoczenia. Owocem 

tych starań stało się ustalenie terminu i miejsca konferencji, która odbyła się pod 

organizacyjnym patronatem Bractwa z Bytomia w dniach 29-30.03.2014, na zamku 

Rajmunda Smolorza w Tarnowskich Górach.  

W temacie bardzo istotnym dla wszystkich braci kurkowych, związanym z Ustawą 

o broni i amunicji i naszego miejsca w strukturze ruchu strzeleckiego w Polsce, 

zanotowaliśmy znaczne osiągnięcie w budowaniu zespołu parlamentarnego, 

składającego się z posłów i senatorów, lobbującego za poprawą wizerunku i roli 

Zjednoczenia w polskim ustawodawstwie normującym przepisy prawne, dotyczące 

broni palnej i uprawnieniom w jej przyznawaniu. Szefem tego zespołu został poseł 

Adam Szejnfeld, który w ramach podjętych już rzeczywistych działań, wystosował do 

Ministra Spraw Wewnętrznych pismo, w którym stawiając Zjednoczenie w bardzo 

korzystnym świetle, promuje naszą działalność, podkreślając bardzo istotną 

i niepodważalną rolę naszego ruchu jako organizacji niosącej pamięć historyczną, oraz 

znaczącą w sferze szkoleniowej strzelectwa sportowego. Pismo Adama Szejnfelda 

wywiera w swojej treści merytorycznej i redakcyjnej bardzo pozytywne wrażenie 

pokazując, jak wartościowego zyskaliśmy zwolennika naszych idei. Zespół złożony 

jest z 36 posłów i 5 senatorów. Prezes jest w stałym kontakcie z przewodniczącym 

zespołu, a także z prezesem PZSS. Kontakty na różnych szczeblach w PZSS 

utrzymuje również kilku członków zarządu Zjednoczenia.  

W 2013 roku kontynuowana była współpraca z Niemieckim Związkiem Strzelców, 

która powinna być ze wszech miar rozwijana w przyszłości. 

 Zjednoczenie Bractw Kurkowych z działalnością na polu troski o pamięć 

historyczną, zostało pozytywnie dostrzeżone również przez Ministra Kultury 

i  Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, który chciałby widzieć nas 

w sferze zainteresowania swojego resortu. Wyjawił to podczas osobistej rozmowy 

odbytej z  Prezesem Adamem Gołembowskim, rozwijając atrakcyjne perspektywy 

współpracy z naszym ruchem. Chcąc kontynuować i rozwijać współpracę w tym 
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kierunku, Prezes uzyskał wsparcie zarządu zatwierdzone uchwałą, dotyczącą 

zasadności podjęcia dalszych starań, mających zbliżyć nas do orbity działań 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdyż historia jest ogromnym polem 

do popisu dla bractw kurkowych.  

W trakcie roku 2013 nasze szeregi powiększyły się o trzy nowe bractwa. Są to 

Bractwo Kurkowe Grodu Zabrzańskiego, Bractwo Kurkowe z Radomia i Bractwo 

Kurkowe w Witkowie, które zasiliły odpowiednio Okręg Śląski, Okręg Centralny 

i Okręg Poznański. Zarząd zmuszony był również zastosować § 10 pkt 2c statutu 

Zjednoczenia, na mocy którego wykluczył Bractwo Ziemia Grudziądzka ze składu 

członków Zjednoczenia. 

W związku z rozwojem ilości bractw zrzeszonych w Zjednoczeniu, szczególnie 

w odniesieniu do nowo wstępujących bractw, zlokalizowanych w mało aktywnych 

obszarach Rzeczpospolitej, Prezes Zjednoczenia Adam Gołembowski zaproponował 

utworzenie nowych okręgów, mających za zadanie przybliżyć centra organizacyjne 

odległym geograficznie bractwom i scalać ich aktywność w ramach społeczności 

lokalnych. Stąd powstał pomysł utworzenia Okręgu Zachodniopomorskiego. 

W ramach porządkowania struktur Zjednoczenia, widząc taką potrzebę, zarząd mocą 

uchwały powołał nowy okręg, który nosi nazwę Okręg Zachodniopomorski i obejmuje 

geograficznie obszar województwa Zachodniopomorskiego. Do nowego okręgu 

zostały przydzielone bractwa z Gryfina, Wolina i Szczecinka. Zarząd Zjednoczenia 

wspomógł organizacyjnie nowy okręg w przeprowadzeniu walnego zebrania 

delegatów bractw okręgu, na którym zostały wybrane władze Okręgu 

Zachodniopomorskiego. 

Realizując uchwałę Zjazdu Zjednoczenia, Zarząd powołał Komisję Statutową 

w składzie: Przewodniczący Komisji Artur Piętuch, członkowie: Tadeusz Żychlewicz, 

Kazimierz Krawiarz, Lech Orlik. Celem komisji jest monitorowanie funkcjonowania 

statutu i zgłaszanie zjazdowi konieczność dokonywania korekty w jego zapisach. 

Dodatkowo komisja ma za zadanie zbierać wnioski dotyczące zapisów statutu 

napływające od bractw Zjednoczenia. 

 W 2013r ukonstytuowała się Komisja Heraldyczno-Historyczna utworzona 

mocą uchwały ostatniego zebrania Zarządu Zjednoczenia w roku 2012. 

Przewodniczącym Komisji Heraldyczno-Historycznej Zjednoczenia KBS RP został dr 

Kazimierz Krawiarz. Komisja, która jest organem doradczym i opiniodawczym 

Zjednoczenia, ma szeroki zakres działania opisany szczegółowo w sprawozdaniach 

z zebrań Zarządu Zjednoczenia. Trwały również prace nad opracowaniem 

ceremoniału brackiego, które leżą w gestii Marszałka Zjednoczenia Jerzego Wypycha. 

 Chcąc uhonorować dokonania Brata Tadeusza Jakubiaka Zarząd Zjednoczenia 

KBS RP postanowił zatwierdzić przydzielenie na stałe Strzelania o Lilię Św. Józefa 

do grupy I imprez zjednoczenia. 

 W związku z napływającymi wnioskami o nadanie Krzyża Wielkiego Orderu 

Zasługi Zjednoczenia, Zarząd przyjął uchwałę szczegółowo regulującą zasady 

wnioskowania i przyznawania tego najważniejszego w hierarchii, brackiego 

odznaczenia. Krzyżem Wielkim mogą być odznaczeni bracia i siostry, którzy dzięki 

sumiennej pracy i zaangażowanej postawie, w szczególny sposób zasłużyli się dla 

naszych idei, po przynajmniej dziesięcioletniej twórczej pracy w Zarządzie 

Zjednoczenia, w Zarządzie EGS-u, we władzach Rycerstwa św. Sebastiana w Europie, 

lub innych gremiach na poziomie Zjednoczenia, EGS i Rycerstwa, a także osoby nie 

będące członkami bractwa, które szczególnie zasłużyły się dla Zjednoczenia. Osoba 

nominowana musi posiadać wybitny autorytet wśród krajowej lub międzynarodowej 

społeczności historycznych strzelców, której działalność budzi niezaprzeczalne 

uznanie, po upływie co najmniej 3 lat od przyznania Krzyża Komandorskiego 

z Mieczami. Pozytywnie rozpatrzono wniosek KBS Jutrosin o zarekomendowanie 

Kapitule Orderu Zjednoczenia, przyznania Bratu Kapelanowi Henrykowi 
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Marczewskiemu, Krzyża Wielkiego Orderu Zasługi Zjednoczenia, podkreślając 

wieloletnie, ogromne zasługi na polu krzewienia idei brackich, oraz wyjątkowe 

zaangażowanie Brata Kapelana w działalność Zjednoczenia KBS RP. Wyjątkowo 

krótko Brat kapelan Henryk Marczewski mógł nacieszyć się orderem, gdyż odszedł 

wkrótce od nas na wieczną wartę, a nam pozostało odprowadzić Brata Henryka na 

miejsce wiecznego spoczynku i zająć się organizacyjnie i finansowo sprawami z tym 

związanymi. Życie musi toczyć się dalej, stąd Zarząd Zjednoczenia postanowił 

wdrożyć procedurę powołania księdza Adama Borysika na kapelana Zjednoczenia. 

 Zarząd rozpatrzył złożone oficjalnie wnioski o organizację zjazdów delegatów 

na następne lata i tak kolejno w roku 2015 Kongres zorganizuje Bractwo 

w Tarnowskich Górach, a w następnych latach organizatorami zjazdów będą bractwa 

z Pleszewa, Sępólna Krajeńskiego i Jarocina. 

 Zarząd Zjednoczenia wspomagał organizatorów kursów dla artylerzystów 

brackich, służące poprawie bezpieczeństwa podczas strzelań. 

 Ogólnie możemy zaliczyć rok 2013 do udanych,  zarówno pod względem 

organizacyjnym jak i finansowym, gdyż poprawiła się efektywność w płaceniu 

składek, co poskutkowało dodatnim wynikiem finansowym na zakończenie roku. 

Zarząd działając konsekwentnie i systematycznie zrealizował wszystkie  plany własne 

oraz uchwały i zalecenia Zjazdu Delegatów. 

 
Sprawozdanie finansowe Skarbnika Zjednoczenia za 2013r. 

obejmujące roczne wpływy i wydatki 

Odczytał Skarbnik Zjednoczenia Tadeusz Żychlewicz 

 
Lp                                      treść                          nr konta        przychody            wydatki  

1.  

Sprzedaż towarów 
730 115 191,00  

1 Składki obowiązkowe od bractw 730-01 42 920,50  

2 Sprzedaż plakietek 730-02 40,50  

3 Składki dobrowolne 730-03 70 150,00  

4 Inne wpływy   730-04 2 080,00  

5 

Przychody z operacji finansowych 
750 999,45  

6 Odsetki  999,45  

 

Pozostałe przychody 
760 4 084.44  

9  Amortyzacja 400  968,63 

10 Amortyzacja środków trwałych kom. Lok. 400-01  968,63 

12 

Zużycie materiałów i energii 
401  2 323,78 

13 Energia 401-01  525,90 

14 Materiały biurowe  401-02  1 727,34 

15 Artykuły gospodarcze 401-03  5,54 

16 Wyposażenie  401-04  65,00 

17 

Usługi obce 
402  14 423,60 

18 Usługi pocztowe 402-01  808,84 

19 Telefon 402-02  1 492,25 

20 Prowizje bankowe 402-03  713,36 

21 Domena internetowa 402-04  1 937,25 

22 Usługi księgowe 402-06  4 800,00 

23 Usługi informatyczne 402-07  525,83 

24 Usługi prawne 402-08  123,00 

26 Usługi Agencji Ochrony 402-10  2 460,00 



6 

 

29 Usługi nabijania nap 402-13  60,27 

30 Usługi drukarskie 402-15  752,62 

 Naszywki na rękawy 402-16  750,18 

33 

Wynagrodzenia  
404  50 363,00 

34 

Umowy zlecenia i o dzieło 
404-01  31 163,00 

36 

Wynagrodzenia z umów o pracę 
404-03  19 200,00 

37 

Ubezpieczenia społeczne 
405  3 982,08 

38 

ZUS za pracowników 
405-01  3 492,48  

40 

F.P i F.G.Ś.P. 
405-03  489,60 

41 

Pozostałe koszty 
409  23 571,29 

42 

Reprezentacja i reklama 
409-01  10 535,08 

43 

Dotacje 
409-02  2 000,00 

44 

Odznaczenia  
409-03  1 781,98 

45 

Opłaty za lokal 
409-04  2 860,63 

46 

Składki członkowskie do EGS 
409-05  1 983,37 

47 

Ubezpieczenie mienia 
409-06  350,00 

2.  

Zakup znaczków 
409-09  1 140,90 

3.  

Dyplomy  
409-11  369,00 

4.  

kufle 
409-14  2 550,33 

                                                                   Razem                 120 274,89            95 
632,38                                       

                                                                             Saldo dodatnie         24 642,51 
                                                                             ------------------------------------------------------ 
 

Salda w poprzednich latach wynosiły :  

za rok 2007 + 6 304,88  /  za 2008 + 23 682,36  /  za 2009 + 18 157,59  / za rok 2010  

– 10 326,06  /  za rok 2011 – 13 780,18  /  za rok 2012 + 20 040,32 / za rok 2013  

 + 24 642,51 

 

Dla orientacji podaję, że średnie miesięczne koszty Zjednoczenia za rok 2012 kształtowały się 

na poziomie 7154 zł, co daje kwotę roczną kosztów 85 847 zł.  

Te same koszty za rok 2013 wyniosły już 7969,36 miesięcznie czyli wzrosły o 815,36 

miesięcznie co daje roczną kwotę kosztów 95 632,38 zł. 
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Roczny wzrost kosztów wynosi 815,36 x 12 mc = 9784,32 zł 

 

To bardzo dużo pieniędzy, które minimum musi pozyskać zarząd aby utrzymać nasze biuro 

i to pozyskać na czas, bo koszty nie czekają. 

Jak w każdym biznesie, na nasze finanse czyhają różne niebezpieczeństwa. Wystarczy spadek 

sprzedaży odznaczeń, jakiś konieczny a nieprzewidywalny wydatek, brak naboru nowych 

bractw, niepłacenie przez bractwa składek, nieprzemyślane decyzje finansowe Kongresu lub 

Zjazdu i mamy kolejny rok na minusie. 

Chciałem w tym miejscu podziękować zarządom bractw za zrozumienie i terminowe płacenie 

składek. Myślę, że w drobnym procencie tę pozytywną świadomość spowodowały też moje 

szczegółowe sprawozdania, w tym apele. 

Tylko nieliczne bractwa w ilości 15 nie zapłaciły nam jeszcze składki za rok 2013. 

W związku z taką sytuacją w żadnym roku a jestem skarbnikiem od 2003r nie byłem w stanie 

określić realnej ilości członków naszego Zjednoczenia i zawsze w protokole Komisji 

Rewizyjnej mam słuszne uwagi na ten temat. 

Te zaległości nie stanowią powodu do niepokoju i są ściągalne. Po tegorocznym Zjeździe 

prezesi tych bractw otrzymają ode mnie stosowne przypomnienia.  

15 zalegających bractw to znacznie mniejsza liczba dłużników niż za rok 2012, stąd mój 

optymizm. 

Z tytułu zalegania ze składkami za kilka lat jedno bractwo zostało przez Zarząd usunięte ze 

Zjednoczenia, po wyczerpaniu wszystkich możliwości perswazji.  

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 

Odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Włodzimierz Smółka 

 

 Pełna treść sprawozdania została dołączona do dokumentów zjazdu i dostępna jest 

w biurze Zjednoczenia. Przewodniczący komisji podkreślił stały nadzór komisji nad pracami 

zarządu, przejawiający się obecnością co najmniej jednego członka komisji na każdym 

zebraniu Zarządu Zjednoczenia. Potwierdził w swoim sprawozdaniu dodatni wynik 

finansowy za rok 2013, w kwocie zgodnej z przedstawioną w sprawozdaniu skarbnika. 

Komisja uznała za prawidłowy sposób prowadzenia zapisów księgowych. W końcowej 

konkluzji Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi Zjednoczenia 

za rok 2013. 

 

Sprawozdanie Sądu Honorowego 

Odczytał członek Sądu Honorowego Aleksander Mitkowski 
 

 Z satysfakcją informuję, że w ostatnim roku Sąd Honorowy nie prowadził żadnej sprawy, 

gdyż nie zgłoszono żadnych wniosków, które mogły być objęte zakresem naszej działalności. 

Jestem przekonany, że jest to przejawem rosnącej świadomości miejsca, jakie zajmują 

szanowni Bracia w naszej organizacji oraz w społeczeństwie. 

  

9. Dyskusja nad sprawozdaniami 
 

Roman Czechowski – zadał pytanie o zasadność wysokości kosztów monitoringu oraz  

nowej domeny internetowej. Odpowiedzi w tych tematach udzielili Skarbnik 

Zjednoczenia Tadeusz Żychlewicz oraz Rzecznik Prasowy Zjednoczenia Marian Satała. 

 

Jacek Sytek – odnosząc się do wypowiedzi skarbnika zawartej w sprawozdaniu 

podkreślił, że członkowie zarządu nie są uprawnieni do krytykowania uchwał zjazdu. 

Przedstawił również swoje uwagi do faktu powołania Komisji Statutowej przy Sekretarzu 

Zjednoczenia. W odpowiedzi na to pytanie głos zabrał Sekretarz Zjednoczenia Artur 

Piętuch, będący jednocześnie Przewodniczącym Komisji Statutowej. Przedstawił ideę 
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powołania komisji i sposób jej działania. Zgodnie z jego oświadczeniem, zadaniem 

komisji jest monitorowanie funkcjonowania statutu Zjednoczenia, zbieranie uwag 

i wniosków napływających od bractw kurkowych i przedstawianie ewentualnych 

wniosków pod obrady walnego zebrania delegatów Zjednoczenia. Komisja Statutowa ma 

stać na straży stabilności funkcjonowania statutu i nie będzie dokonywać w jego zapisach 

rewolucyjnych zmian, tylko dążyć do zabezpieczenia prawidłowości funkcjonowania 

Zjednoczenia. 

 

Zdzisław Grzelka – obserwujemy spadek ilości członków w poszczególnych bractwach, 

które zauważa po ilości wpłacanych składek. Pomimo wzrostu ilości bractw 

w Zjednoczeniu, nie wzrasta ilość braci kurkowych. 

 

10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu 
 

UCHWAŁA nr 1/ZJZ/2014 

Walne Zebranie Delegatów Zjednoczenia KBS RP udziela absolutorium Zarządowi 

Zjednoczenia za rok obrachunkowy 2013. 

 

Głosowanie: 

82 – za 

0 – wstrzymujących się 

0 – przeciw 

Uchwała przyjęta jednogłośnie 

 

11. Sprawy bieżące 
 

Andrzej Pawłowski – legitymacje czarno prochowe nie mają umocowania prawnego. 

 

Adam Majchrzak – odpowiadając w temacie honorowania legitymacji czarno 

prochowych wyraził opinię, zgodnie z którą część organów policji uznaje znaczenie tego 

dokumentu. 

 

Jan Ciszewicz – wyraził postulat skierowany do Zarządu Zjednoczenia, aby nie 

organizować zjazdów w dniach świątecznych. 

 

Konrad Gałka – postulował, aby na stronie Zjednoczenia opublikować przewodnik dla 

bractw chcących wstąpić do Zjednoczenia. 

 

Marian Satała Rzecznik Prasowy Zjednoczenia – po raz kolejny zaapelował o przesyłanie 

informacji z działalności bractw na jego adres mailowy m.satala@gk.pl bądź adres 

Zjednoczenia, aby zamieścić materiały na stronie internetowej Zjednoczenia. 

 

12. Wolne wnioski 

 
Zdzisław Grzelka poinformował, ze jest jeszcze szansa na odsłonięcie pomnika Jana III 

Sobieskiego w Wiedniu na Kalembergu, na które zostaną rozesłane zaproszenia do 

bractw. 

 

13. Podjęcie uchwał i wniosków 
 

Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków Jacek Sytek odczytał złożone do komisji 

na piśmie wnioski i projekty uchwał. Wnioski złożone bez podanego nazwiska autora 
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zostały odrzucone, gdyż zabrakło na nich podania numeru mandatu delegata, co jest 

warunkiem niezbędnym od strony formalnej. 

 

Wnioski: 

a)  Zamieścić na stronie internetowej wskazówki dla bractw chcących wstąpić w szeregi 

Zjednoczenia. 

b) Zalecenie dla Zarządu Zjednoczenia unikania organizacji zjazdów i zebrań w czasie 

świąt. 

 

UCHWAŁA nr 2/ZJZ/2014 

§1 

Walne Zebranie Delegatów Zjednoczenia KBS RP przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie 

finansowe Zarządu Zjednoczenia za rok 2013, sporządzone przez Skarbnika Zjednoczenia 

Tadeusza Żychlewicza na podstawie dokumentów księgowych wykonanych przez biuro 

rachunkowe. 

§2 

Wynik finansowy – zysk w kwocie 24 642,51 PLN przeznacza się na zwiększenie Funduszu 

Zapasowego Zjednoczenia. 

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. 

 

Głosowanie: 

82 – za 

0 – wstrzymujących się 

0 – przeciw 

Uchwała przyjęta jednogłośnie 

 

UCHWAŁA nr 3/ZJZ/2014 

 

Walne Zebranie Delegatów Zjednoczenia KBS RP zatwierdza proponowany przez Zarząd 

Zjednoczenia budżet na rok 2014 w brzmieniu opracowanym i przedstawionym przez 

Skarbnika Zjednoczenia Tadeusza Żychlewicza, stanowiącym załącznik do uchwały. 

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. 

 

Głosowanie: 

82 – za 

0 – wstrzymujących się 

0 – przeciw 

Uchwała przyjęta jednogłośnie 

 

UCHWAŁA nr 4/ZJZ/2014 

Walne Zebranie Delegatów Zjednoczenia KBS RP zatwierdza na wniosek Prezesa Zarządu 

Adama Gołembowskiego skrócenie kadencji Zarządu Zjednoczenia do dnia 30 kwietnia 

2015r. tj. do dnia Kongresu Zjednoczenia KBS RP. 

 

Głosowanie: 

82 – za 

0 – wstrzymujących się 

0 – przeciw 

Uchwała przyjęta jednogłośnie 



10 

 

14. Zakończenie obrad 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Zebrania Zdzisław Grzelka 

podziękował delegatom za wyjątkową atmosferę zjazdu, podczas którego dominowało 

pragnienie merytorycznego rozwiązania wszystkich zagadnień, które zaowocowało 

sprawnym przebiegiem zebrania. 

 

Na tym zebranie zakończono. 

 

 

Podjęte na zebraniu uchwały: 
 

UCHWAŁA nr 1/ZJZ/2014 

Walne Zebranie Delegatów Zjednoczenia KBS RP udziela absolutorium Zarządowi 

Zjednoczenia za rok obrachunkowy 2013. 

 

 

UCHWAŁA nr 2/ZJZ/2014 

§1 

Walne Zebranie Delegatów Zjednoczenia KBS RP przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie 

finansowe Zarządu Zjednoczenia za rok 2013, sporządzone przez Skarbnika Zjednoczenia 

Tadeusza Żychlewicza na podstawie dokumentów księgowych wykonanych przez biuro 

rachunkowe. 

§2 

Wynik finansowy – zysk w kwocie 24 642,51 PLN przeznacza się na zwiększenie Funduszu 

Zapasowego Zjednoczenia. 

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA nr 3/ZJZ/2014 

 

Walne Zebranie Delegatów Zjednoczenia KBS RP zatwierdza proponowany przez Zarząd 

Zjednoczenia budżet na rok 2014 w brzmieniu opracowanym i przedstawionym przez 

Skarbnika Zjednoczenia Tadeusza Żychlewicza, stanowiącym załącznik do uchwały. 

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. 

 

 UCHWAŁA nr 4/ZJZ/2014 

Walne Zebranie Delegatów Zjednoczenia KBS RP zatwierdza na wniosek Prezesa Zarządu 

Adama Gołembowskiego skrócenie kadencji Zarządu Zjednoczenia do dnia 30 kwietnia 

2015r. tj. do dnia Kongresu Zjednoczenia KBS RP. 

 

 

 

 Sekretarz Zjazdu Delegatów   Przewodniczący Zjazdu Delegatów 

     
                     Artur Piętuch                             Zdzisław Grzelka 


