
PROTOKÓŁ 

Z zebrania założycielskiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów  

w Głogowie w dniu 04.04.2013 roku 

I. Otwarcie zebrania.                                                                                                                        

Zebranie otworzył Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów 

(SPA) płk rez. Roman KŁOSIŃSKI. Powitał przybyłych na jego zaproszenie na zebranie 

założycielskie byłych żołnierzy zawodowych 5 Brygady Artylerii oraz przybyłych z Torunia 

Komendanta CSAiU i wiceprezesa ZG SPA płk dypl. Aureliusza CHYLEŃSKIEGO  i byłego 

Szefa WRiArt. DWLąd. gen. bryg. rez. Jarosława  WIERZCHOLSKIEGO. 

 Prezes ZG SPA w prezentacji multimedialnej przedstawił statutowe cele stowarzyszenia i  

sposoby działania, istniejącą już strukturę organizacyjną oraz perspektywy tworzenia 

oddziałów terenowych. Omówione zostały czynności formalno – prawne  związane z 

powstaniem Oddziału SPA w Głogowie wynikające ze Statutu i innych przepisów 

prawnych o stowarzyszeniach. 

Następnie płk rez. Roman KŁOSIŃSKI zapoznał z informacją o aktualnych i przyszłych 

strukturach oraz wyposażeniu WRiArt. Wojsk Lądowych.   

II. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania. 

Prezes ZG SPA płk rez. Roman KŁOSIŃSKI zaproponował kandydaturę ppłk rez. Zbigniewa 

MAZURKA na przewodniczącego zebrania  i sierż. rez. Emila PIETRZAKA na sekretarza 

zebrania. Zaproponowane kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie. 

III. Przyjęcie porządku zebrania. 

Przewodniczący zebrania przedstawił propozycję porządku zebrania: 

1. Przyjęcie uchwały o powołaniu Oddziału SPA w Głogowie. 

2. Przyjęcie uchwały o powołaniu Komitetu Założycielskiego Oddziału SPA w Głogowie. 

3. Przyjęcie uchwały  o Regulaminie  wyboru Zarządu Oddziału SPA i Komisji Rewizyjnej. 

4. Wybór członków Zarządu Oddziału SPA w Głogowie. 

5.Wybór członków Komisji Rewizyjnej. 

6. Przyjęcie uchwały o  ustaleniu miejsca siedziby i adresu Oddziału SPA w Głogowie. 

7. Przerwa: w czasie przerwy posiedzenie nowo wybranego Zarządu w celu wyboru 

prezesa, wiceprezesów, skarbnika i sekretarza; posiedzenie Komisji Rewizyjnej w celu 

wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.  

8. Ogłoszenie wyników  wyborów na Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej. 

9. Dyskusja o celach i formach działalności Oddziału SPA w Głogowie. 

10.Zakończenie zebrania.  

Przedstawiony porządek zebrania w wyniku głosowania  został przyjęty jednogłośnie. 

W zebraniu założycielskim na podstawie listy obecności uczestniczy 35 osób , a 34 osoby 

złożyły deklaracje członkowskie. /o niezłożeniu deklaracji w trakcie zebrania zgłosił  

Adam KĘSTOWICZ / 

IV. Przyjęcie uchwały o powołaniu Oddziału SPA w Głogowie. 

Przewodniczący zebrania przedstawił projekt uchwały o powołaniu  Oddziału SPA w 

Głogowie. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie / 34 głosów za/. 

Uchwała nr 1/2013 – załącznik nr.1 do protokołu. 
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V. Przyjęcie uchwały o powołaniu Komitetu Założycielskiego Oddziału SPA w Głogowie. 

Przewodniczący zebrania przedstawił potrzebę  powołania Komitetu Założycielskiego w 

co najmniej 15 osobowym składzie, którego zadaniem będzie przeprowadzenie 

wszelkich formalności organizacyjno – prawnych związanych z powstaniem Oddziału 

zgodnie z obowiązującymi przepisami o stowarzyszeniach oraz ze statutem SPA .  

Złożył propozycję aby grupa inicjatywna w składzie: Jerzy BINIARZ, Włodzimierz 

CHOJNACKI, Zbigniew CZAPLAK, Karol GOLUCH, Krzysztof HAMROL, Arkadiusz 

JACKIEWICZ, Janusz LENARTOWICZ, Tomasz MALEWICKI, Zbigniew MARTYŃSKI, 

Zbigniew MAZUREK, Emil PIETRZAK, Walerian PTASZYŃSKI, Wojciech SUPKO, Andrzej 

TRUSZKOWSKI, Krzysztof TRZECIAK.  

W wyniku glosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie /34 głosy za /. 

Uchwała Nr. 2/2013 – załącznik nr. 2 do protokołu. 

VI. Przyjęcie Regulaminu wyboru Zarządu Oddziału SPA i Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący zebrania na podstawie stosownych zapisów w Statucie SPA przedstawił 

Regulamin wyboru władz: Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Uchwała o przyjęciu regulaminu 

wyboru władz Oddziału w wyniku glosowania została przyjęta jednogłośnie /34 glosy za/ 

Uchwała Nr.3/2013 – załącznik nr. 3 do protokołu. 

VII. Wybór członów Zarządu Oddziału SPA w Głogowie. 

Przewodniczący zebrania zgodnie z Regulaminem wyboru władz przeprowadził 

procedurę wyłaniania kandydatów do Zarządu Oddziału SPA. 

Zgłoszone zostały następujące kandydatury: 

1. płk rez. Andrzej TRUSZKOWSKI  

2. ppłk rez. Zbigniew MAZUREK 

3. sierż. rez. Emil PIETRZAK 

4. ppłk rez. Wojciech SUPKO 

5. mjr. rez. Karol GOLUCH 

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie w wyborach. 

W wyniku jawnego głosowania poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość 

głosów: 

1. płk rez. Andrzej TRUSZKOWSKI  - 33 głosów za – 1 głos wstrzymujący. 

2. ppłk rez. Zbigniew MAZUREK      - 33 głosów za – 1 glos wstrzymujący. 

3. sierż. rez. Emil PIETRZAK             - 33 głosów za  - 1 głos  wstrzymujący. 

4. ppłk rez. Wojciech SUPKO           - 32 głosy za – 2 wstrzymujące. 

5. mjr rez. Karol GOLUCH                - 32 głosy za – 2 wstrzymujące. 

Zgłoszeni kandydaci uzyskali wymaganą liczbę głosów i zostali wybrani do Zarządu 

Oddziału SPA w Głogowie. 

Przewodniczący zebrania przedstawił projekt uchwały o wyborze członków Zarządu, 

która została przyjęta jednogłośnie /34 głosy za/. 

Uchwała Nr.4/2013 – załącznik nr.4 do protokołu. 



3 
 

VIII. Wybór członków Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący zebrania zgodnie z Regulaminem wyboru władz przeprowadził 

procedurę wyłaniania kandydatów do Komisji Rewizyjnej.  

Zgłoszone zostały następujące kandydatury: 

1. mjr rez. Tadeusz KRASICKI 

2. ppłk rez. Marek DONAJ 

3. st. plut. Marek ŚWIĄTEK 

4. mjr rez. Mirosław JURKIEWICZ 

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na uczestnictwo w wyborach. 

W wyniku jawnego głosowania poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość 

głosów: 

1. mjr rez. Tadeusz KRASICKI       -  2O głosów za. 

2. ppłk rez. Marek DONAJ            -  21 głosów za. 

3. st. plut. rez. Marek ŚWIĄTEK  -  21 głosów za. 

4. mjr rez. Mirosław JURKIEWICZ -13 głosów za. 

Na członków Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: 

1. ppłk rez. Marek DONAJ 

2. st. plut. rez. Marek ŚWIĄTEK 

3. mjr rez. Tadeusz KRASICKI 

Przewodniczący zebrania przedstawił projekt uchwały o wyborze Komisji Rewizyjnej, 

która została przyjęta jednogłośnie / 34głosy za/.  

Uchwała Nr.5/2013 – załącznik nr. 5 do protokołu. 

IX. Przyjęcie uchwały o ustaleniu siedziby i adresu Oddziału SPA w Głogowie. 

Przewodniczący zebrania poinformował, że w czasie przygotowań do zebrania 

założycielskiego dokonano uzgodnień z Dowódcą Garnizonu i kierownikiem Klubu 

Batalionowego i za ich zgodą siedzibą i adresem Oddziału SPA będzie Klub Batalionowy 

JW. 3444 przy ul. Wojska Polskiego 58. 

Treść uchwały w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie / 34 głosy za/. 

Uchwała Nr.6/2013 – załącznik nr. 6  do protokołu. 

 

X. PRZERWA  - Pierwsze posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

XI. Ogłoszenie wyników wyborów na Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej. 

Przewodniczący zebrania odczytał protokoły z pierwszych posiedzeń Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej. 

Członkowie Zarządu ze swego grona wybrali na: 

1. Prezesa Zarządu       - płk rez. Andrzeja TRUSZKOWSKIEGO 

2. 1 wiceprezesa          - ppłk rez. Zbigniewa MAZURKA 

3. 2 wiceprezesa          - ppłk rez. Wojciecha SUPKO 

4. Sekretarza                - sierż. rez. Emila PIETRZAKA 
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5. Skarbnika                 - mjr rez. Karola GOLUCHA 

Protokół z pierwszego posiedzenia Zarządu – załącznik nr. 7 do protokołu. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej ze swego grona wybrali na: 

1. Przewodniczącego           – mjr rez. Tadeusza KRASICKIEGO 

2. Wiceprzewodniczącego – ppłk rez. Marka DONAJA 

3. Sekretarza                         - st. plut. Marka ŚWIĄTKA 

Protokół z pierwszego posiedzenia Komisji Rewizyjnej – załącznik nr. 8 do protokołu. 

XII. Dyskusja o celach i formach działalności Oddziału SPA w Głogowie. 

Prezes Zarządu Oddziału płk rez. Andrzej TRUSZKOWSKI podziękował uczestnikom 

zebrania założycielskiego za zaufanie jakim obdarzono członków wybranych władz 

Oddziału. Przed Zarządem stoi zadanie wypracowania i dopasowania do potrzeb 

środowiska celów i form działania. Poprosił uczestników zebrania do przemyśleń  na ten 

temat aby po załatwieniu wszystkich czynności organizacyjno – prawnych związanych  z 

powstaniem oddziału opracować satysfakcjonujący członków i realny w realizacji plan 

działania. 

Wiceprezes Zarządu ppłk rez. Zbigniew MAZUREK stwierdził, że środowisko  głogowskich 

artylerzystów od momentu rozformowania 5 BA  w 2001 roku jest zintegrowane o czym 

świadczy organizacja corocznych  uroczystości  z okazji artyleryjskiej „Barbarki”. 

Powołanie Oddziału SPA daje szansę na dalszą ściślejszą integrację w innych 

płaszczyznach min. uczestnictwa w świętach państwowych i wojskowych nie tylko w 

uroczystościach oficjalnych ale skierowanych do szerszego grona uczestników członków 

SPA . Jest też możliwość po podpisaniu porozumień o współpracy z 23śpa w Bolesławcu 

wizyt w jednostce a zwłaszcza na poligonach i strzelaniach artyleryjskich, a także 

organizacji podróży wojskowo – historycznych i turystyczno -  krajoznawczych. 

Ppłk rez. Marek DONAJ przedstawił propozycję dotyczącą ustanowienia dla oddziału SPA 

np. stroju organizacyjnego, emblematów i  odznak i występowania w czasie oficjalnych 

wystąpień. 

Składki będą naliczone i zbierane po zakończeniu procedur rejestracyjnych i po 

utworzeniu konta bankowego o czym Zarząd poinformuje  listownie. 

Prezes Zarządu Powiatowego Związku Weteranów i Rezerwistów  Wojska Polskiego      

im.  5 PBAC  st. chor. Jerzy NAGODA zaproponował współpracę obu organizacji na 

terenie miasta Głogowa na wielu płaszczyznach.  

XIII. Zakończenie zebrania 

Po wyczerpaniu porządku zebrania przewodniczący zakończył zebranie.                             

Do treści protokołu dołączono 8 załączników : uchwały i protokoły z posiedzeń. 

                                                                                                                                                                     

 Sekretarz zebrania                                                                    Przewodniczący zebrania 

 

 


