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                      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 

 

XIV KONGRES ZJEDNOCZENIA KBS RP 
Tarnowskie Góry 17.04.2015r 

SPRAWOZDANIE 
 
 
 
Zwołany przez Prezesa Zjednoczenia Adama Gołembowskiego, na podstawie § 15 
ust. 1 Statutu Zjednoczenia KBS RP, w dniu 17 kwietnia 2015r w Tarnowskich Górach 
rozpoczął się XIV Kongres Zjednoczenia, w Kompleksie Zamkowym w Starych 
Tarnowicach.  
 
Proponowany porządek obrad: 
 
1. Powitanie delegatów – otwarcie  
2. Okolicznościowe wystąpienia 
3. Wybór przewodniczącego obrad Kongresu 
4. Przyjęcie porządku obrad Kongresu – do wglądu od dnia 4 marca br 
5. Przyjęcie regulaminu obrad Kongresu – do wglądu od dnia 4 marca br 
6. Wybór komisji zjazdowych: 

        Mandatowo -skrutacyjnej- w liczbie 5 braci 
             Wyborczej -w liczbie 5 braci 
             Uchwał i wniosków - minimum 3 braci 
7. Sprawozdania: 
            - Zarządu Zjednoczenia – Prezes Zjednoczenia 
            - Skarbnika 
            - Komisji Rewizyjnej 
            - Sądu Honorowego 
8. Dyskusja nad sprawozdaniami 
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 
10. Wybory: 
             - Prezesa Zjednoczenia 
             - Członków Zarządu 
             - Komisji Rewizyjnej  
             - Sądu Honorowego 
11. Ogłoszenie wyników wyborów 
12. Wolne głosy 
13. Podjęcie uchwał i wniosków.  
14. Zakończenie obrad. 
 
Przebieg obrad 
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1. Powitanie delegatów – otwarcie  
 

Otwarcia obrad dokonał Prezes Zjednoczenia Adam Gołembowski, po czym nastąpiło 
wręczenie odznaczeń. 
Medale Zasługi dla Obronności Kraju otrzymali bracia: 
Andrzej Janicki –   złoty 
Jan Klauza –          srebrny 
Krzysztof Jachna – brązowy 
 
Ordery Zasługi Zjednoczenia 
Zdzisław Grzelka – Krzyż Wielki  
Adam Warzybok -  Krzyż Wielki  
Aleksander Witkowski – Krzyż Komandorski 
 

2. Okolicznościowe wystąpienia 
 

Andrzej Wegner – Prezydent V Regionu EGS – w imieniu Księcia De Merode wręczył 
pamiątkowy grawerton i zaprosił na XVIII Zjazd Strzelców w Strojach Historycznych, 
który odbędzie się w Niemczech w miejscowości Peine w sierpniu tego roku. 

 

3. Wybór przewodniczącego obrad Kongresu 
 
Zgłoszono dwóch kandydatów do prowadzenia obrad w osobach Zdzisław Grzelka 
i Adam Warzybok. W wyniku głosowania obydwaj uzyskali jednakową ilość głosów. 
Przyjęto współprzewodniczenie obrad przez obydwu braci. Prowadzenie obrad 
rozpoczął Adam Warzybok.  
Wybrano również Sekretarza Kongresu, którym został Artur Piętuch. 
 

4. Przyjęcie porządku obrad Kongresu 
 

Prowadzący Adam Warzybok zaproponował wybór Komisji Mandatowo – Wyborczej 
w składzie 5 osób, która będzie łączyć zadania dwóch komisji: Mandatowo-
skrutacyjnej i Wyborczej. 
 
Głosowanie: 
za –  151 
wstrzymujących – 4 
przeciw – 1 
Porządek obrad został przyjęty 

 

5. Przyjęcie regulaminu obrad Kongresu 
 

Głosowanie: 
za –  152 
wstrzymujących – 4 
przeciw – 0 
Regulamin obrad Kongresu został przyjęty. 
 

6. Wybór komisji zjazdowych 
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Komisja Mandatowo – Wyborcza 
Zamknięta lista kandydatów: 
Marek Trzaska, Kazimierz Ciszek, Krzysztof Zimmer, Ryszard Dachowski, Małgorzata 
Siemianowska  
 
Skład komisji przyjęto w wyniku głosowania. Po ukonstytuowaniu się komisji, 
przewodniczącym został Krzysztof Zimmer. 
 
Po przeliczeniu ilości wydanych mandatów komisja ogłosiła: 
wydano 156 mandatów delegatom z 82 bractw, na ogólną liczbę 
uprawnionych 193 delegatów, reprezentujących 118 bractw zrzeszonych 
w Zjednoczeniu Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.  
Na tej podstawie komisja stwierdziła kworum, niezbędne do podejmowania 
wiążących decyzji. 
 XIV Kongres Delegatów Zjednoczenia jest władny do podejmowania 
wiążących uchwał i wniosków. 
 

Komisja Uchwał i Wniosków 
 
Zamknięta lista kandydatów: 
Magdalena Mazantowicz, Piotr Ostafil, Andrzej Filipiak 
 
Skład komisji przyjęto w wyniku głosowania.  Po ukonstytuowaniu się komisji, 
przewodniczącym został Piotr Ostafil. 
 
 
 

7. Sprawozdania 
 
Sprawozdanie Zarządu Zjednoczenia – odczytał osobiście Prezes Zarządu 
Zjednoczenia Adam Gołembowski 

 
W trakcie roku sprawozdawczego 2014 odbyły się cztery zebrania Zarządu 

Zjednoczenia: Tarnowice Stare 14.02; Łódź 24.05; Tarnowskie Góry - Zamek 
Tarnowice  Stare   27.09; Wrocław 29.11 

Zarząd od początku roku kontynuował działania wspierające organizacyjnie 
i finansowo gospodarzy Konferencji Programowo-historycznej. Owocem tych starań 
stała się konferencja, która odbyła się pod organizacyjnym patronatem Bractwa 
z Bytomia w dniach 29-30.03.2014, w Tarnowicach Starych, na zamku Rajmunda 
Smolorza w Tarnowskich Górach. Jej pozytywne efekty będziemy obserwować przez 
następne lata naszej działalności. 

Następnym, bardzo ważnym wydarzeniem roku, stał się niewątpliwie Zjazd 
Delegatów Zjednoczenia, który odbył się w Tarnowie Podgórnym 3 maja 2014r. 
W podsumowaniu zjazdu, w ogólnej opinii podzielanej przez wszystkich uczestników, 
przebiegł w wyjątkowo zgodnej atmosferze. Tarnowo Podgórne sprawdziło się jako 
organizator zjazdu, będąc w tej roli już po raz drugi. Być może bardzo ciepłe 
przyjęcie podczas części ceremonialnej zaowocowało pozytywną atmosferą na sali 
obrad, dzięki czemu obrady przebiegły sprawnie i bezkonfliktowo. 

Do Zarządu Zjednoczenia wpłynął wniosek o zorganizowanie Zjazdu 
Zjednoczenia w roku 2019 w Toruniu. Dodatkowym argumentem za poparciem 
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wniosku jest zgoda i poparcie władz miasta. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, 
a fakt ten został potwierdzony stosowną uchwałą. 

Rozpatrzono pozytywnie wniosek Okręgu Śląskiego, dotyczący propozycji 
zmian statutu okręgu, dzięki którym mógł zyskać akceptację Zarządu Zjednoczenia, 
w aspekcie zgodności statutu Okręgu Śląskiego ze statutem Zjednoczenia. W tej 
formie zapisy statutu Okręgu Śląskiego zostały zaakceptowane, co zaowocowało 
podjętą uchwałą. 

W roku 2014 obserwowaliśmy bardzo pozytywne zjawisko rozwoju naszej 
strony internetowej /www. bractwakurkowe.com.pl/. Zarząd Zjednoczenia KBS RP 
popiera działania Mariana Satały i aprobował rozszerzenie dostępu do naszej strony 
internetowej poprzez utworzenie dwóch nowych zakładek, celem jeszcze 
sprawniejszego i przejrzystego dostępu do strony  braciom kurkowym i naszym 
sympatykom z całej Polski. Potwierdzone to zostało stosowną uchwałą. Apeluję do 
wszystkich bractw, aby pisać odpowiedzialnie i mądrze, przesyłać zaproszenia 
i sprawozdania, wraz z obszernymi relacjami z uroczystości brackich, ubarwionych 
plikami ciekawych zdjęć. 

Wyrażając troskę o stan finansów Zjednoczenia, zarząd zobowiązał 
uchwałami skarbnika do wyegzekwowania wpłat należnych składek, szczególnie tych 
zaległych. Zaowocowało to pozytywnym bilansem finansów Zjednoczenia, które za 
rok 2014 osiągnęły bilans dodatni, który zamknął się nadwyżką przychodów nad 
wydatkami w kwocie 25 589 złotych. 

11 października wraz z Szefem EGS–u Okręgu V Andrzejem Wegnerem, 
udałem się na Ukrainę do Łucka, w związku z pogrzebem zaprzyjaźnionego Kozaka, 
zamordowanego w Doniecku przez prorosyjskich separatystów. Celem wyjazdu była 
również wizyta u wdowy, wraz z ofiarowaniem jej pomocy finansowej 
wyasygnowanej przez Zarząd KBS RP, w kwocie 2000 PLN, zatwierdzonej uchwałą 
zarządu Zjednoczenia, 1000 euro od EGS-u, a Krakowskie Bractwo Kurkowe 
samodzielnie wyasygnowało kwotę - 500  euro. Ranni na Majdanie Bracia Kozacy byli 
już leczeni w Polsce. W dalszym ciągu staramy  się sprowadzać do Polski  rannych 
z obszarów objętych walkami, śląc pisma do odpowiednich  instytucji. 

Zdzisław Grzelka, V-ce Prezes Zjednoczenia po raz kolejny uczestniczył 
w V Forum na rzecz obronności RP. Podkreślił dobre relacje i pomoc okazywaną 
naszej działalności przez gen. Gruszkę. 

Członkowie zarządu Zjednoczenia utrzymywali w 2014r stałe kontakty 
z przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej oraz posłami i senatorami 
przychylnymi brackim ideałom. 

W roku 2014 Zjednoczenie nie składało broni w walce o korzystne dla nas 
zmiany w aktualnie obowiązującej ustawie o broni i amunicji. W ramach tych działań 
poczyniliśmy wiele zabiegów wśród przychylnych nam posłów, a także szukając 
wsparcia w Ministerstwie Obrony Narodowej, gdzie na spotkaniu z podsekretarzem 
stanu oraz szefem Departamentu Promocji Obronności, uzyskaliśmy obietnicę daleko 
posuniętej pomocy w naszych staraniach dotyczących zmiany ustawy. W ramach 
działań w tym obszarze, złożyliśmy do kancelarii sejmu wnioski legislacyjne. 
W odpowiedzi na nasze postulaty otrzymaliśmy z Kancelarii Sejmu opinię prawną, 
sygnowaną przez Pana Ministra Lecha Czaplę, dotyczącą propozycji zmian w ustawie 
o broni i amunicji, które mają na celu dostosowanie przepisów ustawy do charakteru 
działalności prowadzonej przez bractwa kurkowe. Dotyczą one szczególnie aspektów 
obowiązku posiadania licencji wydawanej przez PZSS oraz zmiany przesłanek do 
wydawania pozwoleń na broń, uwzględniających specyfikę celów działalności bractw 
kurkowych, wraz z umożliwieniem członkom naszych stowarzyszeń uzyskiwania 
pozwoleń na broń w celu utrzymywania aktywności strzeleckiej, prowadzonej 
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w ramach działalności brackiej. Opinia prawna kancelarii sejmu podkreśla fakt 
nakładania przez aktualnie obowiązującą ustawę nieuzasadnionych obowiązków na 
członków bractw kurkowych i uznaje celowość wprowadzenia proponowanych zmian, 
zastrzegając jednocześnie konieczność równoległego przeprowadzenia związanych 
z tym prac legislacyjnych. 

Zdecydowanie należy zaliczyć rok 2014 do udanych w zakresie 
funkcjonowania Zjednoczenia,  zarówno pod względem organizacyjnym jak 
i finansowym, gdyż poprawiła się efektywność w opłacaniu składek, co poskutkowało 
na zakończenie roku dodatnim wynikiem finansowym. Poszerzyliśmy w tym okresie 
szeregi naszego Zjednoczenia o nowe bractwo kurkowe, powiększając liczebność 
bractw w Polsce wschodniej, co jest szczególnym powodem do radości. Zarząd, 
działając skutecznie i konsekwentnie, zrealizował wszystkie zamierzone   plany 
własne oraz uchwały i zalecenia Zjazdu Delegatów.  

Poniżej załączono do sprawozdania wykaz wszystkich uchwał podjętych 

podczas pracy na zebraniach Zarządu. 

Podjęte na zebraniach uchwały 
 
UCHWAŁA nr  01/ZZ/01/2014 

Zarząd Zjednoczenia postanawia dofinansować Konferencję Programowo-
historyczną Zjednoczenia kwotą 3000 PLN. 

 
UCHWAŁA nr  01/ZZ/02/2014 

Zarząd Zjednoczenia wyraża zgodę na zorganizowanie Zjazdu Zjednoczenia 
w roku 2019 przez Bractwo Kurkowe z Torunia 

 
UCHWAŁA nr  02/ZZ/02/2014 

Zarząd Zjednoczenia wyraża zgodę na uznanie statutu Okręgu Śląskiego 
zgodnym ze statutem Zjednoczenia KBS RP, po dokonaniu w zapisach statutu zmian 
w brzmieniu zaproponowanym i odczytanym przez Prezesa Okręgu Śląskiego 
Tadeusza Żyłę. Koniecznym jest również zatwierdzenie dokonanych zmian w statucie 

przez Walne Zebranie Członków Okręgu Śląskiego i właściwy Sąd Rejestrowy. 

 

UCHWAŁA nr  03/ZZ/02/2014 

Zarząd Zjednoczenia KBS RP przyjmuje w poczet członków Zjednoczenia 
Podlasko – Kozieradzkie Bractw Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie w Konstantynowie. 

 
UCHWAŁA  nr  1 / SZ / O3 / 2014 
 Zarząd Zjednoczenia zobowiązuje Skarbnika Tadeusza Żychlewicza do 
wysłania OSTATECZNEGO WEZWANIA DO ZAPŁATY do wszystkich Bractw 
zalegających ze składkami rocznymi na rzecz Zjednoczenia KBS RP w terminie 
ustawowym. Bractwa zaś z Grudziądza i Margonina za rok 2013-ty do dnia 30 
listopada 2014 r. 
 
 UCHWAŁA   nr  2 / SZ / 03 / 2014 
 Zarząd Zjednoczenia zatwierdza wydatek 2000 tys. zł jako darowiznę dla 
Wdowy po zamordowanym przez pro-rosyjskich separatystów w Doniecku, 
zaprzyjaźnionym Kozaku-Bohaterze, zobowiązując Prezesa Adama Gołembowskiego, 
podczas pobytu na Ukrainie, do  wręczenia darowizny, złożenia kondolencji 
i uczczenia pamięci Kozaka – Bohatera minutą  ciszy. 
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UCHWAŁA  nr  3 / SZ / 03 / 2014 

Zarząd Zjednoczenia KBS RP popiera wniosek Prezesa Adama 
Gołembowskiego o wystąpienie do Kongresu w Tarnowskich Górach w 2015 r. 
o upoważnienie Zarządu Zjednoczenia do działań w imieniu Krajowego Zjazdu 
Delegatów Zjednoczenia  w sprawie  opracowania i uchwalenia zmian w Statucie 
Zjednoczenia oraz opracowania i uchwalenia nowych odznaczeń  

 

UCHWAŁA  nr  4 / SZ / 03 / 2014 

 Zarząd Zjednoczenia KBS RP popiera działania Mariana Satały i aprobuje 
rozszerzenie dostępu do naszej strony internetowej poprzez utworzenie dwóch 
nowych zakładek celem jeszcze sprawniejszego, bardziej łatwego i przejrzystego 
dostępu do strony  braciom kurkowym z całej Polski. 
 
Na tym zakończono sprawozdanie Prezesa Zarządu Zjednoczenia za rok 2014. 

 
Sprawozdanie skarbnika – odczytał Skarbnik Zjednoczenia Tadeusz 
Żychlewicz 
Sprawozdanie zostało załączone do materiałów kongresowych, skarbnik złożył 
potwierdzoną kopię sprawozdania  do akt kongresu. Podstawowa konkluzja 
sprawozdania zawiera się w informacji o dodatnim saldzie przychodów i wydatków 
Zjednoczenia w kwocie 25 589,47 PLN. 

 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – odczytał Przewodniczący Komisji 
Włodzimierz Smółka 
Sprawozdanie dołączone do akt kongresu – w konkluzji wniosek o udzielenie 
absolutorium dla Zarządu Zjednoczenia. 
 
Sprawozdanie Sądu Honorowego – odczytał Przewodniczący Sądu Henryk 
Litka 
Sprawozdanie wykazało brak spraw dla sądu. 

 

8. Dyskusja nad sprawozdaniami 
 

Marszałek Jerzy Wypych w ramach dyskusji, odczytał akapit ze sprawozdania Prezesa 
Zarządu Zjednoczenia, dotyczący istotnych w swojej efektywności działań Zarządu 
w sprawie korzystnych dla nas  zmian w ustawie o broni i amunicji, który prezes 
pominął odczytując sprawozdanie. 
Temat ustawy o broni i amunicji przewijał się również w wystąpieniach braci 
K. Smoleńskiego, S.Tomczyka, Z. Wierzbickiego oraz T. Żychlewicza który podkreślił, 
że działania w sprawie tej ustawy prowadzone są na różnych szczeblach. 
Andrzej Wegner w temacie liczebności Zjednoczenia podkreślił, że możemy w tej 
sprawie mówić jedynie o ilości bractw, gdyż, jak przypomniał, Zjednoczenie jest 
związkiem niezależnych stowarzyszeń. W sprawie starań o zmiany w ustawie o broni 
i amunicji, bracia zazwyczaj nie zgłaszają problemów zaistniałych podczas procesu 
uzyskiwania pozwoleń, więc i organy administracji państwowej takich problemów nie 
widzą. Za to w zapisach dokumentów generowanych przez PZSS pojawiają się zapisy 
o strzelaniach kurkowych, które zawdzięczamy działaniom brackim. 
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Zdzisław Grzelka podkreślił zerowe efekty działań organizacji, które uczestniczyły 
w obradach konferencji pod auspicjami MON, której był uczestnikiem. 
Michał Wieremiejczyk przypomniał o swoim udziale, jako członka Zarządu 
Zjednoczenia, we wszystkich spotkaniach podkomisji sejmowych, procedujących 
ustawę o broni i amunicji. 
 

9.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
Zarządowi 

 
UCHWAŁA 01/KZ/2015 
Kongresu Zjednoczenia KBS RP w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia 
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) za rok 2014 oraz w sprawie 
wyniku finansowego 

§1 
Przyjmuje się i zatwierdza sprawozdanie finansowe Zarządu Zjednoczenia za rok 
2014, sporządzone przez Skarbnika Zjednoczenia, na podstawie dokumentów 
księgowych wykonanych przez biuro rachunkowe. 

§2 
Wynik finansowy – zysk w kwocie 25 589,47 przeznacza się na zwiększenie 
Funduszu Zapasowego Zjednoczenia. 
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. 
 
Głosowanie: 
143 - za 
0 – przeciw 
0 – wstrzymujących się 
 
Uchwała przyjęta jednogłośnie 
 
UCHWAŁA 02/KZ/2015 
Kongresu Zjednoczenia KBS RP w Tarnowskich Górach w sprawie udzielenia 
Zarządowi absolutorium za rok 2014. 
Zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Zjednoczenia KBS RP na podstawie §17 
pkt j Statutu Zjednoczenia, udziela się absolutorium Zarządowi za rok obrachunkowy 
2014. 
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. 
 
Głosowanie: 
110 - za 
14 – przeciw 
19 – wstrzymujących się 
 
Uchwała została przyjęta. 
 

10.  
11. Wybory wraz z wynikami 

 
 Wybory Prezesa Zjednoczenia 
 
Zgłoszono kandydatury: 
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Adam Warzybok 
Adam Gołembowski 
 
W związku ze zgłoszeniem Adama Warzyboka jako kandydata w wyborach, 
ogłosił on rezygnację z funkcji Przewodniczącego Zebrania i przekazał 
prowadzenie obrad Zdzisławowi Grzelce, będącemu współprzewodniczącym 
obrad zgodnie z wyborem dokonanym przez delegatów na początku kongresu. 
 
Zgodnie z protokołem Komisji Mandatowo – Wyborczej, uprawnionych do 
głosowania było 156 delegatów. Wydano 154 karty do głosowania. Oddano 
głosów ważnych 152, głosów nieważnych 1, jedna karta nie wróciła do komisji. 
 
Wyniki głosowania 
81 głosów   Adam Gołembowski 
71 głosów   Adam Warzybok 
 
Na podstawie wyników głosowania, Komisja Mandatowo – Wyborcza ogłosiła 
prawomocny wybór Adama Gołembowskiego na Prezesa Zarządu 
Zjednoczenia KBS RP zgodnie ze statutem na trzyletnią kadencję. 
 

Wybory Zarządu Zjednoczenia (członkowie wybieralni) 
 
Kandydatury zaproponowane przez Prezesa Zarządu Adama Gołembowskiego: 
Zdzisław Grzelka 
Ignacy Ścibiorek 
Jerzy Wypych 
Artur Piętuch 
Michał Wieremiejczyk 
Tadeusz Żychlewicz 
Jerzy Czerwiński 
Andrzej Stankiewicz 
Zdzisław Kaczmarek 
Tomasz Winiecki 
 
Kandydatury zaproponowane przez pozostałych delegatów: 
Kazimierz Krawiarz 
Aleksander Mitkowski 
Piotr Sitarz 
Tomasz Miliszkiewicz 
 
W wyniku głosowania zamknięto listę kandydatów. 
 
Na podstawie protokołu Komisji Mandatowo – Wyborczej, w skład wybieralnych 
członków nowego Zarządu Zjednoczenia zostali wybrani bracia: 
Zdzisław Grzelka 
Ignacy Ścibiorek 
Jerzy Wypych 
Artur Piętuch 
Michał Wieremiejczyk 
Tadeusz Żychlewicz 
Jerzy Czerwiński 
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Andrzej Stankiewicz 
Zdzisław Kaczmarek 
Tomasz Winiecki 
 

Wybory Komisji Rewizyjnej 
Kandydaci: 
Piotr Mikosz, Władysław Krzyżanowski, Włodzimierz Smółka, Dariusz Woźnicki, 
Jerzy Gajdosz, Andrzej Pawłowski, Piotr Jończyk 
 
Na podstawie protokołu Komisji Mandatowo – Wyborczej w skład  Komisji 
Rewizyjnej Zjednoczenia KBS RP weszli bracia: 
Piotr Mikosz 
Władysław Krzyżanowski 
Włodzimierz Smółka 
Dariusz Woźnicki 
Jerzy Gajdosz 
Andrzej Pawłowski 
 

Wybory Sądu Honorowego 
 
Kandydaci: 
Marek Majek, Aleksander Mitkowski, Krzysztof Migasiewicz, Dariusz 
Lewandowski, Gniewomir Rokosz – Kuczyński 
 
Na podstawie protokołu Komisji Mandatowo – Wyborczej w skład  Sądu 
Honorowego Zjednoczenia KBS RP weszli bracia: 
Marek Majek 
Aleksander Mitkowski 
Krzysztof Migasiewicz 
Dariusz Lewandowski 
Gniewomir Rokosz – Kuczyński 
 
 

12. Wolne głosy i wnioski 
 
Andrzej Wegner – wnosi o upoważnienie Zarządu do podjęcia działań 
umożliwiających przystąpienie do Federacji Organizacji Proobronnych. 
 
Gniewomir Rokosz – Kuczyński – apeluje o częstsze występowanie z bronią białą 
podczas uroczystości kościelnych. 
 
Dariusz Woźnicki - przedstawił publikację będącą pokłosiem Konferencji 
Programowo  Historycznej    odbytej w 2014r. 
 
Robert Karpiński – ustępujący Król Zjednoczenia,   postuluje wprowadzenie 
odznaczeń dla bractw oraz zmniejszenie do 10 lat wieku wymaganego od 
kadetów uczestniczących  w strzelaniach o tytuł Młodzieżowego Króla 
Zjednoczenia. Wnosi również o włączenie Króla Zjednoczenia w skład stałych 
członków Zarządu Zjednoczenia. 
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Jan Klauza – przypomniał o przypadającej za   rok  25. rocznicy reaktywacji       
Zjednoczenia i postuluje wydanie albumu okolicznościowego na wzór 
przedwojennej Księgi Jubileuszowej. Wnosi również o rozpoczęcie starań budowy 
pomnika Brata Kurkowego    w Poznaniu przy ul. Strzeleckiej. 
 
Jerzy Wypych – bardzo intensywnie propaguje inicjatywę wydania Księgi 
Jubileuszowej i popiera ideę budowy pomnika Braci Kurkowych.                                                                                                                                          
 
 

13. Podjęcie uchwał i wniosków 

 
Komisja Mandatowo- Wyborcza przedstawiła pod głosowanie złożonych na piśmie 
projektów uchwał i wniosków. 
 

UCHWAŁA 03/KZ/2015 
Kongres Zjednoczenia KBS RP zatwierdza  proponowany przez Zarząd Zjednoczenia 
budżet na rok 2015 w brzmieniu opracowanym i przedstawionym przez Skarbnika 
Zjednoczenia, stanowiącym załącznik do uchwały. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                                  

 

Głosowanie: 
119 - za 
0 – przeciw 
1 – wstrzymujący się 
 
Uchwała została przyjęta. 
 
UCHWAŁA 04/KZ/2015 
Kongres Zjednoczenia KBS RP upoważnia Zarząd Zjednoczenia  do podjęcia działań 
w imieniu Krajowego Zjazdu Delegatów Zjednoczenia. 

1. Upoważnia się Zarząd Zjednoczenia do opracowania propozycji zmian 
w Statucie Zjednoczenia i przestawienia kolejnemu zjazdowi celem 
uchwalenia. 

2. Upoważnia się Zarząd Zjednoczenia do opracowania propozycji nowych 
odznaczeń i przedstawienia kolejnemu zjazdowi celem uchwalenia. 

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                                  
 

     Głosowanie: 
114 - za 
5 – przeciw 
10 – wstrzymujący się 

Uchwała została przyjęta. 
 

UCHWAŁA 05/KZ/2015 
Kongres Zjednoczenia KBS RP upoważnia Zarząd Zjednoczenia  do podjęcia działań 
w imieniu Krajowego Zjazdu Delegatów Zjednoczenia zmierzających do członkostwa 
Zjednoczenia w Federacji Stowarzyszeń Proobronnych. 
1. Na podstawie §17 ustawy Statut Zjednoczenia, Kongres wyraża zgodę na 
członkostwo w Federacji Stowarzyszeń Proobronnych. 
2. Upoważnia się Zarząd do podjęcia działań w celu przygotowania stosownych 
dokumentów. 
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     Głosowanie: 
128 - za 
2 – przeciw 
7 – wstrzymujący się 

Uchwała została przyjęta. 
 
W uwagach do propozycji tej uchwały wnioskodawca – Andrzej Wegner zaznaczył, 
że nie jest to przymus dla Zjednoczenia, tylko danie Zarządowi narzędzi do zajęcia 
się tym tematem po wnikliwym rozważeniu okoliczności. 
 
UCHWAŁA 06/KZ/2015 
Przedstawiciele PZSS piastujący wysokie funkcje w tym związku, nie mają prawa być 
wybierani do władz Bractw Kurkowych ze względu na sprzeczność interesów. 
 
     Głosowanie: 

12 - za 
120 – przeciw 
7 – wstrzymujący się 

Uchwała  została odrzucona. 
 

UCHWAŁA 07/KZ/2015 
Kongres Zjednoczenia podejmuje decyzję o wydaniu albumu okolicznościowego 
z okazji zbliżającego się 25-lecia ZKBS RP. 
 
     Głosowanie: 

128 - za 
1 – przeciw 
8 – wstrzymujący się 

Uchwała została przyjęta. 
 
 
UCHWAŁA 08/KZ/2015 
Kongres Zjednoczenia podejmuje decyzję o przygotowaniu upominków związanych 
z ruchem brackim, z przeznaczeniem na prezenty dla gości i innych osób. 

 
     Głosowanie: 

42 - za 
19 – przeciw 
36 – wstrzymujący się 

Uchwała została przyjęta. 
 

UCHWAŁA 09/KZ/2015 
Kongres Zjednoczenia podejmuje decyzję o obniżeniu do 10 lat przedziału 
wiekowego dla młodzieży strzelającej o tytuł Króla Młodzieżowego Zjednoczenia 
 
     Głosowanie: 

7 - za 
120 – przeciw 
6 – wstrzymujący się 

Uchwała  została odrzucona. 
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Wniosek 01/KZ/2015 
Wprowadzić ogólne zasady noszenia orderów, odznak i odznaczeń brackich na 
umundurowaniu i kontuszach przy wystąpieniach państwowych i brackich. 
 
Wniosek 02/KZ/2015 
Doprowadzić do realizacji idei budowy pomnika brata kurkowego w Poznaniu przy ul. 
Strzeleckiej. 
 
Wniosek 03/KZ/2015 
Opracować odznaczenia dla bractw w różnych klasach , którymi będą dekorowane 
sztandary brackie. 
 
Wniosek 04/KZ/2015 
Wniosek ustępującego Króla Zjednoczenia Roberta Karpińskiego - wnosi o włączenie 
Króla Zjednoczenia w skład stałych członków Zarządu Zjednoczenia. 

 
Wniosek 05/KZ/2015 
Uchwalić nowe odznaczenia dla braci i sióstr kurkowych za autentyczne zasługi. 
 

14. Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Kongresu Zdzisław Grzelka 
podziękował zgromadzonym i zakończył obrady. Na komendę sztandar 
Zjednoczenia został uroczyście wyprowadzony. 

 
 

Przyjęte podczas kongresu uchwały i wnioski 
 
UCHWAŁA 01/KZ/2015 
Zjazdu Zjednoczenia KBS RP w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia 
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) za rok 2014 oraz w sprawie 
wyniku finansowego 

§1 
Przyjmuje się i zatwierdza sprawozdanie finansowe Zarządu Zjednoczenia za rok 
2014, sporządzone przez Skarbnika Zjednoczenia na podstawie dokumentów 
księgowych wykonanych przez biuro rachunkowe. 

§2 
Wynik finansowy – zysk w kwocie 25 589,47 przeznacza się na zwiększenie 
Funduszu Zapasowego Zjednoczenia. 
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. 

 
 
UCHWAŁA 02/KZ/2015 
Zjazdu Zjednoczenia KBS RP w Tarnowskich Górach w sprawie udzielenia Zarządowi 
absolutorium za rok 2014. 
Zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Zjednoczenia KBS RP na podstawie §17 
pkt j Statutu Zjednoczenia, udziela się absolutorium Zarządowi za rok obrachunkowy 
2014. 
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. 
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UCHWAŁA 03/KZ/2015 
Kongres Zjednoczenia KBS RP zatwierdza  proponowany przez Zarząd Zjednoczenia 
budżet na rok 2015 w brzmieniu opracowanym i przedstawionym przez Skarbnika 
Zjednoczenia, stanowiącym załącznik do uchwały. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                                  
 
UCHWAŁA 04/KZ/2015 
Kongres Zjednoczenia KBS RP upoważnia Zarząd Zjednoczenia  do podjęcia działań 
w imieniu Krajowego Zjazdu Delegatów Zjednoczenia. 

1. Upoważnia się Zarząd Zjednoczenia do opracowania propozycji zmian 
w Statucie Zjednoczenia i przestawienia kolejnemu zjazdowi celem 
uchwalenia. 

2. Upoważnia się Zarząd Zjednoczenia do opracowania propozycji nowych 
odznaczeń i przedstawienia kolejnemu zjazdowi celem uchwalenia. 

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                                  
 

UCHWAŁA 05/KZ/2015 
Kongres Zjednoczenia KBS RP upoważnia Zarząd Zjednoczenia  do podjęcia działań 
w imieniu Krajowego Zjazdu Delegatów Zjednoczenia zmierzających do członkostwa 
Zjednoczenia w Federacji Stowarzyszeń Proobronnych. 
1. Na podstawie §17 ustawy Statut Zjednoczenia Kongres wyraża zgodę na 
członkostwo w Federacji Stowarzyszeń Proobronnych. 
2. Upoważnia się Zarząd do podjęcia działań w celu przygotowania stosownych 
dokumentów. 

 
UCHWAŁA 07/KZ/2015 
Kongres Zjednoczenia podejmuje decyzję o wydaniu albumu okolicznościowego 
z okazji zbliżającego się 25-lecia ZKBS RP. 
 
UCHWAŁA 08/KZ/2015 
Kongres Zjednoczenia podejmuje decyzję o przygotowaniu upominków związanych 
z ruchem brackim, z przeznaczeniem na prezenty dla gości i innych osób. 

 
 
Wniosek 01/KZ/2015 
Wprowadzić ogólne zasady noszenia orderów, odznak i odznaczeń brackich na 
umundurowaniu i kontuszach przy wystąpieniach państwowych i brackich. 
 
Wniosek 02/KZ/2015 
Doprowadzić do realizacji idei budowy pomnika brata kurkowego w Poznaniu przy ul. 
Strzeleckiej. 
 
Wniosek 03/KZ/2015 
Opracować odznaczenia dla bractw w różnych klasach , którymi będą dekorowane 
sztandary brackie. 
 
Wniosek 04/KZ/2015 
Wniosek ustępującego Króla Zjednoczenia Roberta Karpińskiego - wnosi o włączenie 
Króla Zjednoczenia w skład stałych członków Zarządu Zjednoczenia. 
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Wniosek 05/KZ/2015 
Uchwalić nowe odznaczenia dla braci i sióstr kurkowych za autentyczne zasługi. 
 

 
 
 
 
 
 
Sekretarz Kongresu   Przewodniczący Kongresu 


