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WALNE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE ZEBRANIE DELEGATÓW 

KPZSZACH 

1 MARCA 2020 – NAKIELSKI OŚRODEK KULTURY 

 

Lista obecności – 25 osób, 13 głosów 

 

Jarosław Wiśniewski – prezes KPZSzach, NOK Nakło 

Andrzej Leśniak – wiceprezes  KPZSzach, Ksz Gambit Świecie 

Damian Śliwicki – wiceprezes KPZSzach, UKS OPP Toruń 

Piotr Szybowicz – sekretarz KPZSzach, UKS Szachowa Dwójka Szubin (GŁOS) 

Janusz Augustowski – skarbnik KPZSzach, WKSz 1938 Włocławek (GŁOS) 

Adam Musiał – członek Zarządu KPZSzach, AZS UMK Toruń (GŁOS) 

Jacek Górny – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, BKS Chemik Bydgoszcz 

Benedykt Mroziński – LKS Promień Kowalewo Pomorskie (GŁOS) 

Kazimierz Budnik – BKS Chemik Bydgoszcz (GŁOS) 

Kazimierz Jurkiewicz – PKS Leśny Bydgoszcz (GŁOS) 

Piotr Doliński – PKS Wiatrak Bydgoszcz (GŁOS) 

Mariusz Jaźwiecki – Ksz Gambit Świecie (GŁOS) 

Magdalena Spionkowska – KSz Gambit Świecie 

Andrzej Karpiński – MKS EMDEK Bydgoszcz (GŁOS) 

Tomasz Śliwicki – UKS OPP Toruń (GŁOS) 

Andrejus Sivickis – UKS OPP Toruń 

Piotr Jarosz – OSiR Tuchola (GŁOS) 

Oskar Rosłon – sędzia główny DMR KPZSzach 

Mirosław Kozielski – LUKS Feniks Mrocza (GŁOS) 

Aleksandra Dąbrowska – BKS Chemik Bydgoszcz 

Mikołaj Włoch – BKS Chemik Bydgoszcz 

Przemysław Szmidt – Royal Chess Bydgoszcz (GŁOS) 

Kamila Urbańska – Royal Chess Bydgoszcz 

Mateusz Budnik – BKS Chemik Bydgoszcz 

Andrzej Maciejewski – NOK Nakło 

 

1. Otwarcie i powołanie prezydium. Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie 

Delegatów KPZSzach otworzył prezes KPZSzach Jarosław Wiśniewski, który 
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doceniając pracę w 4-letniej kadencji, wręczył statuetki za pracę w Zarządzie 

Kujawsko – Pomorskiego Związku Szachowego w latach 2016-2020. 

Okolicznościowe statuetki otrzymali: Jarosław Wiśniewski, Janusz Augustowski, 

Damian Śliwicki, Adam Musiał, Andrzej Leśniak i Piotr Szybowicz. 

 

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta. Przewodniczącym zebrania został 

Janusz Augustowski, którego wybrano jednogłośnie (13 głosów), a funkcję 

protokolanta otrzymał Piotr Szybowicz (13 głosów). Obydwaj wyrazili zgodę na 

sprawowania przyznanych funcji. 

 

3. Zatwierdzenie porządku obrad. W związku ze zgłoszeniem propozycji dodania do 

porządku obrad wniosku Benedykta Mrozińskiego, dodano punkt dotyczący 

rozważenia zmiany w statucie KPZSzach w zakresie dodania punktu o prowadzeniu 

szkoleń dla nauczycieli. Zebrani jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek 

obrad (13 głosów) wyglądający następująco: 

 

1. Otwarcie i powołanie prezydium. 

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.  

3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

4. Zatwierdzenie regulaminu obrad. 

5. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków. 

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności organizacyjnej i sportowej. 

7. Sprawozdanie finansowe za 2019 r. 

8. Sprawozdanie z działalności Kolegium Sędziów. 

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 

10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej. 

11.  Dyskusja nad sprawozdaniami. 

12. Wniosek Komisji Rewizyjnej – absolutorium dla Zarządu za czteroletnią 

kadencję. 

13. Wybory do Władz KPZszach 

 Wybór Prezesa Zarządu KPZSzach, 

 Wybór członków Zarządu KPZSzach, delegatów na walne PZSzach i 

członków Komisji Rewizyjnej KPZSzach. 

14. Rozważenie zmian w statucie KPZSzach. 
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15. Dyskusja programowa i wnioski. 

16. Ogłoszenie wyników wyborów. 

17. Przyjęcie uchwał „Walnego Zgromadzenia Delegatów KPZSzach”. 

18. Zakończenie zebrania Walnego Zgromadzenia Delegatów KPZSzach. 

4. Zatwierdzenie regulaminu obrad. Za przyjęciem regulaminu głosowało wszystkich 

13 delegatów. 

 

5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków. W składzie 

Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej znaleźli się: Andrejus Sivickis i Jacek Górny, 

którzy zostali wybrani jednogłośnie (13 głosów). W składzie Komisji Uchwał i 

Wniosków znaleźli się: Piotr Doliński i Mirosław Kozielski, którzy także zostali 

wybrani jednogłośnie (13 głosów). Do wyboru tych osób nie zgłoszono żadnych 

zastrzeżeń z Sali. 

 

6.Sprawozdanie Zarządu z działalności organizacyjnej i sportowej. Sprawozdanie z 

działalności organizacyjnej przedstawił prezes KPZSzach Jarosław Wiśniewski 

(załącznik). Sprawozdanie sportowe przedstawił Piotr Szybowicz (załącznik). 

Opracowanie liczyło 60 stron. 

 

7. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok. Sprawozdanie finansowe odczytał Janusz 

Augustowski (załącznik). 

 

8. Sprawozdanie z działalności Kolegium Sędziów. Sprawozdanie z działalności 

Kolegium Sędziów odczytał Janusz Augustowski (załącznik). 

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił 

Jacek Górny. 

 

10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej. Komisja Mandatowa stwierdziła, iż w 

zebraniu uczestniczyło 13 delegatów, co oznaczało prawomocność obrad. 

 

11. Dyskusja nad sprawozdaniami. Jako pierwszy głos zabrał Benedykt Mroziński, 

który podziękował członkom Zarządu KPZSzach za czteroletni okres działalności. 

Wyraził też swoje niezadowolenie z braku ujęcia w sprawozdaniu Prezesa KPZSzach 
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Jarosława Wiśniewskiego informacji o prowadzonym w województwie programie 

„Edukacja poprzez szachy w szkole”. Prezes stwierdził, że sprawozdanie dotyczyło 

głównie 2019 roku, a w tym czasie w województwie nie prowadzono żadnych szkoleń 

w tym zakresie. Dodatkowo w okresie czteroletniej kadencji w województwie 

przeprowadzono jedynie 3 kursy dla nauczycieli. Jarosław Wiśniewski podkreślił, że 

widzi potencjał w tym programie dla rozwoju szachów w województwie, jednak 

wcześniej z braku czasu, nie było możliwości bardziej propagować program.                     

W najbliższym okresie, „Edukacja” będzie kontynuowana w województwie. 

Ponadto Benedykt Mroziński wytknął Prezesowi KPZSzach, że nie dopełnił 

formalności związanych z uzyskaniem przez poszczególne klubu punktacji 

współrywalizacji sportowej, które nigdzie nie były też opublikowane. Prezes 

Wiśniewski przyznał, że istotnie doszło do swojego rodzaju zaniedbania, jednak 

spowodowane było to zmianą na przełomie miesięcy przepisami szczegółowymi,                  

co skutkowało przeoczeniem dosłania dodatkowych informacji do Polskiego Związku 

Szachowego. Relacje z zawodów MMM-ek w Bydgoszczy ukazały się na stronie 

internetowej KPZSzach, a sprawozdanie zostało w terminie wysłane do Kujawsko-

Pomorskiego Związku Stowarzyszeń Sportowych w Bydgoszczy, jednak później 

okazało się to niewystarczające.  Prezes wziął też całą winę na siebie, wyraził 

ubolewanie ewentualnymi ujemnymi konsekwencjami dla klubów, jak też zobowiązał 

się, że w przyszłości już podobne sytuacje nie będą miały miejsca. Województwo 

kujawsko – pomorskie znalazło się na X miejscu w zestawieniu punktowym 

współzawodnictwa sportowego juniorów. 

Benedykt Mroziński przypomniał także o Międzynarodowym Turnieju Szachowym                              

w Kowalewie Pomorskim. Festiwal ten, jego zdaniemm, powinien stać się perłą w 

koronie imprez organizowanych w województwie, z czym nie zgodził się Jarosław 

Wiśniewski. Prezes KPZSzach wyraził zdziwienie, że Kujawsko-Pomorski Związek 

Szachowy był rzekomym współorganizatorem imprezy, o czym nikt z organizatorów 

festiwalu nie raczył Zarządu poinformować, ani zaprosić na otwarcie czy 

zakończenie. Tym bardziej pretensje byłego Prezesa KPZSzach wydają się 

nieuzasadnione. 

Prezes KPZSzach Jarosław Wiśniewski także zwrócił uwagę, iż frekwencja na 

Walnych Zebraniach Delegatów jest najczęściej znikoma, co świadczy o braku 

zainteresowania życiem szachowym w regionie działaczy klubowych. Tutaj też 

wywiązała się polemika z byłem Prezesem KPZSzach, który stwierdził, że z przyczyn 
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osobistych, nie zawsze jest możliwość dotarcia na Walne. Janusz Augustowski 

wysnuł wniosek, że prezesi klubów mogą delegować innych przedstawicieli swojego 

klubu na WZD, o ile im samym nie pasuje dany termin, więc tłumaczenie Benedykta 

Mrozińskiego do niego nie trafia. 

 

Andrzej Karpiński zauważył, iż punkty za współzawodnictwo sportowe są kluczowe 

dla każdego klubu, gdyż te przekładają się na pozyskiwane fundusze. Nie opłaca się 

wystawiać drużyny na Drużynowe Mistrzostwa Województwa juniorów, gdyż i tak 

zespół z powodu braku funduszy nie będzie uczestniczył w rozgrywkach II ligi 

juniorów. Zasugerował też, że wpisowe do zawodów (120 zł od czteroosobowej 

drużyny) jest również zbyt wysokie. Prezes KPZSzach Jarosław Wiśniewski 

stwierdził, że takie podejście klubów nie pomaga w rozwoju tych zawodów. Istotą 

współrywalizacji juniorów w III lidze czy innych imprezach rangi Mistrzostw 

Województwa Juniorów jest uzyskanie tytułu mistrzowskiego. Nie powinno się tutaj 

kierować chłodną kalkulacją, co się opłaca, a co nie, ponieważ liczyć się powinien 

tytuł indywidualny lub drużynowy dla klubu czy zawodnika. Z taką sytuacja mieliśmy  

do czynienia w ubiegłym roku podczas Mistrzostw Województwa Juniorów w Solcu 

Kujawskim, gdzie kluby w dużej części odpuściły zawody ponieważ one rzekomo nic 

nie dają. Prezes KPZSzach zaproponował powrót do pomysłu z eliminacyjnym 

charakterem tych zawodów, co może zmusić kluby do delegowania swoich juniorów 

na te mistrzostwa. 

Ponadto Andrzej Karpiński zwrócił się z pytaniem o rozliczanie kadry młodzików               

za poprzedniego wiceprezesa Karola Jarocha. Prezes Jarosław Wiśniewski 

wyjaśnił, że przeprowadził postępowanie wyjaśniające wspólnie z Prezesem KPZSS             

i panem Mirosławem Bednarczykiem. W spotkaniu uczestniczył też pan Andrzej 

Maciejewski oraz Janusz Kutowski i Karol Jaroch. Ustalono, że były wiceprezes 

miał dokładnie wyjaśnić poszczególne imprezy udziałem kadry młodzików,                           

a w przypadku braków w dokumentacji, miał być ewentualnie zobowiązany                       

do zwrotu otrzymanych dotacji. Dalsze wyjaśnienia są niemożliwe z uwagi na brak 

kontaktu z Karolem Jarochem wynikający z przyczyn obiektywnych..  

 

Przemysław Szmidt zauważył, że Karol Jaroch pomimo problemów związanych               

z rozliczaniem kadry młodzików, pojechał do Łazów jako trener. Jak się okazało nie 

było wówczas innego kandydata na to stanowisko, a ktoś z województwa musiał 
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jechać, więc wybór padł na trenera, który akurat tam jechał ze swoimi 

podopiecznymi. Karol Jaroch nie pobierał z tej okazji gratyfikacji finansowych. 

Prezes Jarosław Wiśniewski stwierdził, iż doświadczenie wyniesione ze współpracy 

z Karolem Jaroch skutkowały wypracowaniem szczegółowych ścieżek dalszego 

prowadzenia kadry młodzików przez Damiana Śliwickiego, który dobrze poradził 

sobie w roli wiceprezesa KPZSzach ds. szkoleniowych (pod nadzorem Prezesa 

KPZSzach).  

 

12. Wniosek Komisji Rewizyjnej – przedstawiony został przez jej 

przewodniczącego Jacka Górnego. W obliczu nie stwierdzenia uchybień formalnych 

czy błędów księgowych, Komisja wnioskowała za udzieleniem Zarządowi KPZSzach 

absolutorium za czteroletnią kadencję. Za udzieleniem absolutorium głosowali 

wszyscy delegaci (13 głosów). 

 

13. Wybory do władz KPZSzach. Wybory Prezesa Zarządu KPZSzach. Wybór 

członków Zarządu PZSzach, delegatów na walne PZSzach i członków Komisji 

Rewizyjnej KPZSzach. Do sprawowania funkcji prezesa KPZSzach zgłoszono 

Jarosława Wiśniewskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. W wyniku tajnego 

głosowania prezesem KPZSzach został Jarosław Wiśniewski, na którego głos 

oddało 11 delegatów. Przeciw głosowało 2 delegatów. 

 

Następnie rozpoczęto zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu KPZSzach. 

Zgłoszeni zostali: Piotr Jarosz, Piotr Szybowicz, Jacek Górny, Mirosław 

Kozielski, Andrejus Sivickis, Przemysław Szmidt, Mateusz Budnik, Adam 

Musiał, Damian Śliwicki, Tomasz Śliwicki, Piotr Doliński. Zgromadzeni głosowali 

na liczbę członków Zarządu. Głosowano w następujący sposób: Prezes i 6 członków 

– 8 głosów, prezes i 7 członków – 3 głosy, prezes i 8 członków – 2 głosy. Następnie 

rozpoczęło się głosowanie na poszczególnych członków Zarządu KPZSzach – 6 lub 

mniej skreśleń.  

Wyniki głosowania: Piotr Szybowicz – 10 głosów, Damian Śliwicki – 9 głosów, 

Mirosław Kozielski – 8 głosów, Tomasz Śliwicki – 7 głosów, Andrejus Sivickis – 7 

głosów, Adam Musiał – 7 głosów, Jacek Górny – 6 głosów, Piotr Doliński – 4 

głosy, Przemysław Szmidt – 3 głosy, Mateusz Budnik – 3 głosy, Piotr Jarosz – 2 

głosy. Skład Zarządu KPZSzach – Piotr Szybowicz, Damian Śliwicki, Mirosław 
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Kozielski, Tomasz Śliwicki, Andrejus Sivickis, Adam Musiał. W kładzie Zarządu 

znalazło się zatem 4 przedstawicieli Torunia (3 – UKS OPP Toruń, 1 – AZS UMK 

Toruń) i 3 przedstawicieli z powiatu nakielskiego (1 – NOK Nakło, 1 – UKS Szachowa 

Dwójka Szubin, 1 – LUKS Feniks Mrocza). 

 

W kolejnym głosowaniu wybrano delegatów na Walne Zebranie Delegatów Polskiego 

Związku Szachowego. Zgłoszeni zostali: Janusz Augustowski, Jarosław 

Wiśniewski, Benedykt Mroziński, Andrzej Karpiński, Jacek Górny, Piotr 

Szybowicz. Damian Śliwicki, Andrejus Sivickis. Wyniki głosowania: Janusz 

Augustowski – 13, Jarosław Wiśniewski – 13, Andrejus Sivickis – 7, Piotr 

Szybowicz – 5, Andrzej Karpiński – 4, Jacek Górny – 4, Benedykt Mroziński – 4, 

Damian Śliwicki – 1.  

W skład delegatów KPZSzach weszli zatem: Janusz Augustowski, Jarosław 

Wiśniewski, Andrejus Sivickis, Piotr Szybowicz. Na liście rezerwowej znaleźli się: 

Jacek Górny, Andrzej Karpiński, Benedykt Mroziński. 

 

Na koniec wybrano Komisję Rewizyjną. Zgłoszeni zostali: Kamila Urbańska, 

Andrzej Karpiński, Piotr Doliński. Wyniki głosowania: Kamila Urbańska – 13 

głosów, Andrzej Karpiński – 13 głosów, Piotr Doliński – 13 głosów. 

 

14. Zmiany w statucie. Benedykt Mroziński, który wcześniej zaproponował zmiany 

w porządku obrad odnoście wprowadzenia punktu dotyczącego zmian w statucie, 

zaproponował, aby do tego dokumentu dodać punkt, mówiący o prowadzeniu przez 

Związek szkolenia dla nauczycieli w ramach „Edukacja poprzez Szachy w Szkole”. 

Ze stanowiskiem tym, nie zgodził się Prezes KPZSzach Jarosław Wiśniewski, który 

tłumaczył, że ilości różnego rodzaju programów szkoleniowych z zakresu szachów 

może być w przyszłości znacznie więcej, więc nie należy zamykać się na jeden 

konkretny. W skutek ożywionej dyskusji przegłosowano, że wniosek Benedykta 

Mrozińskiego nie będzie ujęty w statucie, po czym były Prezes KPZSzach go 

wycofał. Wypracowano zatem tekst zmiany w rozdziale II, punkt 3, statutu 

KPZSzach, gdzie dodany zostanie podpunkt 12 o treści: „Prowadzenie szkoleń 

szachowych dla placówek edukacyjnych lub innych instytucji zewnętrznych                 

w ramach projektów wspierających rozwój szachów na terenie województwa 
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kujawsko-pomorskiego”. Za projektem tekstu autorstwa Jarosława 

Wiśniewskiego głosowało 12 delegatów, a 1 delegat zagłosował przeciw. 

 

15. Dyskusja programowa i wnioski. Kazimierz Jurkiewicz – Delegat PKS LEŚNY 

Bydgoszcz odniósł się do niełatwych relacji pomiędzy poszczególnymi osobami, 

działającymi na terenie KPZSzach. Ewentualne sprawy sporne, powinna rozstrzygać 

Komisja Dyscyplinarna KPZSzach, jednak jak zauważył, obecnie Komisja ta, działa 

jedynie na papierze. 

 

Piotr Doliński i Tomasz Śliwicki zaproponowali Zarządowi KPZSzach, aby 

uwzględnił przyciągnięcie zawodników grających w ramach projektu Edukacja przez 

Szachy w Szkole do klubów KPZSzach. Prezes KPZSzach Jarosław Wiśniewski 

wyjaśnił, że takie działania czynione są na bieżąco, ale też duża w tym rola samych 

działaczy szachowych czy organizatorów Międzyszkolnej Ligi Szachowej. Ponadto 

Prezes KPZSzach napomniał mniej zorientowanych działaczy klubowych, aby wielu 

potrzebnych im informacji, szukali na stronie internetowej Związku. 

 

Oskar Rosłon przedstawił sprawozdanie z dotychczasowego przebiegu DMR 

KPZSzach. Sędzia główny zwrócił uwagę na nieczytelność zapisów partii, które 

wpisywał Mikołaj Włoch. Dodatkowo połowa osób nie dopełniła swoich czynności 

względem rozgrywek. Wynikła tez sytuacja braku wysłania wyników przez klub PKS 

Leśny Bydgoszcz w dniu rundy, przez co arbiter musiał podjąć trudną decyzje                     

o przyznaniu walkowera gościom meczu PKS LEŚNY – LUKS Feniks Mrocza.  

Zdarzyła się też jedna podpowiedź na szachownicy. Kazimierz Jurkiewicz 

przeprosił sędziego za niedopełnienie formalności ze swojej strony. Sędzia główny 

DMR ubolewał także, nad nierzetelnym podejściem kapitanów drużyn do swoich 

obowiązków, co skutkuje utrudnieniami w prowadzeniu serwisów ligowych. 

Przeprowadzono też dyskusję na temat rozważenia ponownego wprowadzenia 

systemu zjazdowego DMR, co niestety 2 lata wcześniej nie spotkało się z dobrym 

przyjęciem środowiska szachowego w województwie. Delegaci doszli też zgodnie do 

wniosku, że system rozgrywek DMR powinien zostać utrzymany w ramach 

rozwiązania zatwierdzonego wcześniej przez WZD w Toruniu w dniu 07.04.2019 r., 

aby nie powodować bałaganu regulaminowego. 
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16. Ogłoszenie wyników wyborów. Komisja Mandatowo – Skrutacyjna ogłosiła 

oficjalne wyniki wyborów do władz KPZSzach, potwierdzając zatem dane 

wymienione w punkcie 13 protokołu: 

A. Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego na lata 2020-2024: 

- Jarosław Wiśniewski – Prezes Zarządu KPZSzach (11 głosów za, 2 przeciw). 

- Piotr Szybowicz – członek Zarządu, kandydat na sekretarza (10 głosów za). 

- Damian Śliwicki – członek Zarządu, kandydat na wiceprezesa ds. szkoleniowych 

(9 głosów za). 

- Andrejus Sivickis – członek Zarządu, kandydat na wiceprezesa                                     

ds. organizacyjnych (7 głosów za). 

- Mirosław Kozielski – członek Zarządu, kandydat na skarbnika (8 głosów za). 

- Adam Musiał – członek Zarządu (7 głosów za). 

- Tomasz Śliwicki – członek Zarządu (7 głosów za). 

 

B. Komisja Rewizyjna KPZSzach: 

- Kamila Urbańska – Przewodnicząca (13 głosów). 

- Piotr Doliński – członek Komisji Rewizyjnej (13 głosów). 

- Andrzej Karpiński – członek Komisji Rewizyjnej (13 głosów). 

 

C. Delegaci KPZSzach na Walne PZSzach. 

- Jarosław Wiśniewski (13 głosów). 

- Janusz Augustowski (13 głosów). 

- Andrejus Sivickis (7 głosów). 

- Piotr Szybowicz (5 głosów). 

 Delegaci rezerwowi: 

- Jacek Górny (4 głosy). 

- Andrzej Karpiński (4 głosy). 

- Benedykt Mroziński (4 głosy). 

 

Do sposobu wyborów oraz samych wyborów wyżej wymienionych osób nie 

wniesiono żadnych zastrzeżeń. Prezes KPZSzach Jarosław Wiśniewski 

poinformował, że I Zebranie Zarządu KPZSzach VI kadencji odbędzie się w Toruniu 

w dniu 05.03.2020 roku. 
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17. Przyjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów KPZSzach. Komisja Uchwał 

i Wniosków przyjęła przegłosowane uchwały w zakresie: 

 

Uchwała nr 1 – „WZD KPZSzach wyraża zgodę na dodanie do Statutu KPZSzach 

zmiany w rozdziale II, punkt 3, statutu KPZSzach, podpunktu 12 o treści: 

„Prowadzenie szkoleń szachowych dla placówek edukacyjnych lub innych 

instytucji zewnętrznych w ramach projektów wspierających rozwój szachów na 

terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Za projektem tekstu autorstwa 

Jarosława Wiśniewskiego głosowało 12 delegatów, a 1 delegat zagłosował 

przeciw. 

 

Uchwała nr 2 – „WZD KPZSzach powołuje Kazimierza Jurkiewicza na stanowisko 

koordynatora KPZSzach ds. szachów osób niepełnosprawnych”. Za uchwałą 

głosowało 10 delegatów, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się.. 

 

18. Zakończenie Zebrania Walnego Zgromadzenia Delegatów KPZSzach. Prezes 

KPZSzach Jarosław Wiśniewski podziękował delegatom za przybycie, po czym 

zakończył zebranie po upływie około 6 godzin. 

 

Protokolant:                  Prezes Zarządu:               Przewodniczący Zabrania 

 

 

__________________     _____________________       ______________________ 

Piotr Szybowicz                 Jarosław Wiśniewski             Janusz Augustowski 

 

 

 


