PROTOKÓŁ
ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO
STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW
odbytego w dniu 02.12.2011 r. w lokalu przy ul. Sobieskiego 36 w Toruniu
Zebranie otworzył Szef Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych
Pan płk. Jarosław WIERZCHOLSKI, który powitał uczestników i przedstawił zebranym
powody i cele założenia Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów. Głównymi celami
Stowarzyszenia byłoby:
1) integracja środowisk byłych i obecnych żołnierzy wojsk rakietowych i artylerii
(artylerzystów);
2) kultywowanie w środowisku członków Stowarzyszenia oraz wśród społeczeństwa,
(zwłaszcza młodzieży), tradycji i dorobku pokoleń rakietowców oraz artylerzystów z lat
wojen i pokoju;
3) kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej społeczeństwa,
pielęgnowanie polskości oraz podtrzymanie tradycji narodowej;
4) upowszechnianie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP i służby wojskowej;
5) wspieranie działalności badawczej nad historią rozwoju polskiej artylerii i jednostek
rakietowych;
6) kształtowanie wśród członków Stowarzyszenia zasad współżycia opierających się na:
koleżeńskiej więzi i wzajemnym szacunku, środowiskowej solidarności, utrzymaniu
pokoleniowej i międzypokoleniowej więzi z kombatantami, żołnierzami rezerwy oraz
pełniącymi czynną służbę wojskową w jednostkach Wojsk Rakietowych i Artylerii, a także
promowaniu i obronie dobrego imienia Stowarzyszenia, poszanowaniu godności i honoru
żołnierza WP oraz przejawianiu społecznej aktywności w statutowej działalności
Stowarzyszenia;
7) kształtowanie i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności członków Stowarzyszenia;
8) troska o sprawy bytowe rakietowców i artylerzystów oraz ich rodzin;
9) popularyzacja sportów obronnych.
Stowarzyszenie to działałoby w szczególności poprzez:
- organizowanie przedsięwzięć (zebrań, wykładów, konferencji, kursów, wycieczek,
biwaków, ćwiczeń, pokazów historycznych i innych form działalności) z myślą o członkach
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Stowarzyszenia oraz społeczeństwie, (zwłaszcza młodzieży), poświęconych tradycji
i dorobkowi pokoleń żołnierzy wojsk rakietowych i artylerii;
- propagowanie w społeczeństwie spraw obronności i bezpieczeństwa kraju, ze szczególnym
uwypukleniem spraw artyleryjskich;
- umożliwienie członkom Stowarzyszenia uczestnictwa w obchodach świąt państwowych,
wojskowych oraz rocznic historycznych, a także przedsięwzięciach będących przedmiotem
zainteresowania Stowarzyszenia, a organizowanych przez Wojsko Polskie lub przy jego
udziale;
- ścisłą współpracę z organami władzy publicznej, instytucjami i jednostkami wojskowymi
w dziedzinie:
a) kultywowania tradycji i dorobku pokoleń artylerzystów;
b) rozwijania działań proobronnych;
- prowadzenie badań nad historią oraz rozwojem polskiej artylerii i jednostek wojsk
rakietowych oraz rozpowszechnianie wyników tych badań w środowisku członków
Stowarzyszenia i społeczeństwa;
- szerzenie ducha obywatelskiego wśród członków Stowarzyszenia, udzielanie sobie
wzajemnej, życzliwej pomocy oraz pielęgnowanie życia towarzyskiego.
Wszyscy zebrani przyjęli przedstawiony projekt.
Następnie jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad:
1. Wybór przewodniczącego, który poprowadzi zebranie i sekretarza, który sporządzi
protokół z zebrania.
2. Ustalenie sposobu głosowania i podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały o powołaniu stowarzyszenia.
4. Dyskusja nad statutem, zgłoszenie i ewentualne zatwierdzenie poprawek oraz uwag.
5. Zgłoszenie kandydatów i wybór Komitetu Założycielskiego.
6. Wybór władz stowarzyszenia: ZARZĄDU GŁÓWNEGO i organu kontroli
wewnętrznej GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ.
7. Inne wnioski.
8. Zamknięcie zebrania.
Ad. 1. Kolejno dokonano wyboru Przewodniczącego i sekretarza zebrania. Z sali
zgłoszono następujących kandydatów;
1) Jerzy KOCIAŁKOWSKI, 2) Ireneusz BANDURA,
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W głosowaniu jawnym poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:
1) Jerzy KOCIAŁKWOSKI – 12 głosów, 2) Ireneusz BANDURA – 9 głosów; wobec
powyższego na Przewodniczącego zebrania wybrano Jerzego KOCIAŁKOWSKIEGO, na
sekretarza wybrano Ireneusza BANDURA.
Ad. 2. Na wniosek Przewodniczącego w głosowaniu jawnym

ustalono sposoby

głosowania i podejmowania uchwał. Uzgodniono, że wszystkie głosowania będą jawne. Za
głosowało 21 uczestników zebrania.
Ad. 3. Zebrani postanowili założyć stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie
Polskich Artylerzystów (SPA) z siedzibą w mieście Toruniu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała nr 1 w załączeniu.
Ad. 4. Po dyskusji, zgłoszeniu poprawek, uwag oraz głosowaniu nad poszczególnymi
rozdziałami i paragrafami projektu statutu, uchwalono statut stowarzyszenia. Uchwałę podjęto
jednogłośnie. Za głosowało 21 uczestników zebrania.
Uchwała nr 2 w załączeniu.
Ad. 5. Przewodniczący zebrania zaproponował utworzenie 3-osobowego Komitetu
Założycielskiego Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów. Zebrani zgłosili następujących
kandydatów do Komitetu Założycielskiego SPA:
1) Roman KŁOSIŃSKI; 2) Ireneusz BANDURA; 3) Aureliusz CHYLEŃSKI;
Następnie w głosowaniu jawnym kandydaci uzyskali następującą ilość głosów: 1) Roman
KŁOSIŃSKI - 10 głosów: 2) Ireneusz BANDURA – 2 głosy; 3) Aureliusz CHYLEŃSKI – 9
głosów.
Wobec tego zebrani wybrali Komitet Założycielski w następującym składzie:
1.Roman KŁOSIŃSKI;
2.Ireneusz BANDURA;
3.Aureliusz CHYLEŃSKI;
Uchwała nr 3 w załączeniu.
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Ad. 6. W kolejnym punkcie obrad przystąpiono do wyboru władz stowarzyszenia:
Zarządu Głównego Stowarzyszenia i Głównej Komisji Rewizyjnej. Zebrani zgłosili
następujących kandydatów do Zarządu Głównego SPA:
1) Roman KŁOSIŃSKI; 2) Ireneusz BANDURA; 3) Janusz MISIAK; 4) Tomasz RUBAJ;
5) Zbigniew DYNOWSKI; 6) Aureliusz CHYLEŃSKI;
Następnie w głosowaniu jawnym kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:
1) Roman KŁOSIŃSKI – 6 głosów; 2) Ireneusz BANDURA – 2 głosy; 3) Janusz MISIAK –
2 głosy; 4) Tomasz RUBAJ – 3 głosy; 5) Zbigniew DYNOWSKI – 3 głosy; 6) Aureliusz
CHYLEŃSKI – 5 głosów;
Wobec tego zebrani wybrali Zarząd Główny Stowarzyszenia w następującym składzie:
1. Roman KŁOSIŃSKI

- PREZES ZARZĄDU

2. Aureliusz CHYLEŃSKI

- WICE PREZES ZARZĄDU

3. Ireneusz BANDURA

- SEKRETARZ ZARZĄDU

4. Zbigniew DYNOWSKI

- CZŁONEK ZARZĄDU

5. Tomasz RUBAJ

- CZŁONEK ZARZĄDU

6. Janusz MISIAK

- SKARBNIK ZARZĄDU

Uchwała nr 4. w załączeniu.
Kolejno zebrani zgłosili następujących kandydatów do Głównej Komisji Rewizyjnej:
1) Sławomir OWCZAREK; 2) Krzysztof BŁAŻOWSKI; 3) Andrzej LORENC; 4) Tomasz
PIOTROWSKI;
Następnie w głosowaniu jawnym kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:
1) Sławomir OWCZAREK – 10 głosów; 2) Krzysztof BŁAŻOWSKI – 4 głosy; 3) Andrzej
LORENC – 4 głosy; 4) Tomasz PIOTROWSKI – 3 głosy;
Wobec tego zebrani wybrali Główna Komisję Rewizyjną w następującym składzie:
1. Sławomir OWCZAREK

- PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ

2. Krzysztof BŁAŻOWSKI

- CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ

3. Andrzej LORENC

- CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ

4. Tomasz PIOTROWSKI

- CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ

Uchwała nr 5 w załączeniu.

