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Warszawa, 30 września 2022 
 
 
 
 

Polski Związek Squasha z siedzibą w Warszawie 
Zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy 

w Warszawie pod numerem 0000714718 
 
 
 
 

Protokół 
z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Polskiego Związku Squasha z dnia 30 września 2022 
 
 
 
W dniu 30 września 2022 roku, w Sali konferencyjnej AS-BUD na 15 piętrze biurowca przy Alejach 
Jerozolimskich 81 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Polskiego Związku Squasha 
(PZSQ) za rok 2021. 
 
Spotkanie rozpoczęło się w pierwszym terminie o godzinie 11:00  
 
 
Punkt 1 
Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków PZSQ zostało dokonane przez Prezesa Zarządu 
Wojciecha Kaliskiego, który pełnił funkcję Tymczasowego Przewodniczącego Walnego Zebrania. 
Tymczasowy Przewodniczący stwierdził, że Walne Zebranie Sprawozdawcze zostało zwołane prawidłowo. 
Uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu jest 9 przedstawicieli Członków, a w dniu 
dzisiejszym na Sali było ich 8, co stanowi powyżej 50% Członków PZSQ. Wymagane kworum zostało 
osiągnięte.  
 
 
Punkt 2 
Tymczasowy Przewodniczący przechodzi do pkt 2. Projektu Porządku Obrad – wyboru Przewodniczącego 
Walnego Zebrania Członków, Przedstawiciel Członka Rosanna Radlińska Tyma zgłosiła kandydaturę 
Andrzeja Uryga na tę funkcję, który wyraził zgodę na kandydowanie. Zgłoszono tylko jednego kandydata 
na funkcję Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków. Do chwili wybrania Komisji Mandatowo-
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Skrutacyjnej głosowania przeprowadza Waldemar Kobus – Członek Zarządu i przedstawiciel Członka Hasta 
la Vista. 
 
Przystąpiono do głosowania w trybie tajnym.  
Głosowanie numer 1 – wybór Andrzeja Urygi na Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków PZSQ 
(w trybie tajnym, na kartce do głosowania numer 1) 
Za: 8   Przeciw: 0   Wstrzymało się: 0 
W wyniku głosowania Uchwały nr 1 Przewodniczącym zostaje Andrzej Uryga, który przejmuje 
prowadzenie obrad. 
 
W tym momencie do Walnego Zebrania dołącza Bartomiej Wojtunik przedstawiciel Akademii Legia, 
zwiększając liczbę obecnych Członków na Walnym do 9 czyli 100% uprawnionych. 
 
Przewodniczący przystępuje do wyboru Sekretarza Walnego Zebrania. Przewodniczący zaproponował 
kandydaturę Łukasza Piaseckiego przedstawiciela Członków S4S Squash for Silesia oraz Orzech. 
Przedstawiciel Członka Łukasz Popko zgłasza kandydaturę Kingi Popko – gościa. Oboje kandydaci wyrażają 
zgodę.  
 
Głosowanie numer 2 - wybór Sekretarza Walnego Zebrania Członków PZSQ. (w trybie tajnym, na kartce 
do głosowania numer 2) 
Łukasz Piasecki – głosów 5 
Kinga Popko – głosów 4 
W wyniku głosowania Uchwały nr 2 Sekretarzem Walnego Zebrania zostaje Łukasz Piasecki 
 
Przewodniczący przystępuje do wyborów na członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Zgłoszeni zostają 
Rosanna Radlinska-Tyma reprezentująca Squash Point Bydgoszcz, Michał Szostek reprezentujący 
Sportlandię oraz Bartłomiej Wojtunik reprezentujący Akademię Squasha. Kandydaci zgadzają się na 
pełnienie funkcji. 
 
Głosowanie numer 3 wybór Rosanny Radlinskiej – Tymy na Członka Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej 
PZSQ podczas Walnego Zebrania Członków PZSQ. (w trybie tajnym, na kartce do głosowania numer 3 ) 
Za: 9  Przeciw: 0   Wstrzymało się: 0 
 
Głosowanie numer 4 wybór Michała Szostek na Członka Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej PZSQ 
podczas Walnego Zebrania Członków PZSQ. (w trybie tajnym, na kartce do głosowania numer 4) 
Za: 9  Przeciw: 0   Wstrzymało się: 0 
 
Głosowanie numer 5 wybór Bartłomieja Wojtunika na Członka Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej PZSQ 
podczas Walnego Zebrania Członków PZSQ. (w trybie tajnym, na kartce do głosowania numer 4) 
Za: 9  Przeciw: 0   Wstrzymało się: 0 
 
W wyniku głosowania Uchwał nr 3,4,5 Członkami Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej PZSQ zostają 
Rosanna Radlinska-Tyma, Michał Szostek oraz Bartłomiej Wojtunik.  
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Punkt 3 
Przewodniczący Andrzej Uryga przedstawił Porządek Obrad Walnego Zebrania Członków Polskiego 
Związku Squasha w pierwszej wersji przesłanej przez Zarząd wraz z dodanymi punktami, które pojawiły 
się w wersji drugiej oraz punktem zgłoszonym mailowo przez Rosannę Radlińską-Tyma przedstawicielkę 
Squash Point Bydgoszcz (uzupełnienie statutu) i poprosił o propozycje lub uzupełnienia Porządku Obrad, a 
przy ich braku  następnie poddał Porządek Obrad Walnego Zebrania pod głosowanie jawne.  
W głosowaniu numer 6 (Uchwała nr 6), wszyscy obecni głosowali za przyjęciem Porządku Obrad – 9 
głosów za. 
 
 
Punkt 4 
Przewodniczący przedstawił Regulamin Walnego Zebrania Członków PZSq i poddał go pod jawne 
głosowanie.  
Głosowanie numer 7 jawne Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków PZSQ 
Za: 8  Przeciw: 0   Wstrzymało się: 1 
W wyniku głosowania (Uchwała nr 7) Regulamin Walnego Zebrania Członków został przyjęty. 
 
 
Punkt 5, 6 
Przewodniczący Andrzej Uryga zdecydował o łącznym przedstawieniu sprawozdań Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej a następnie o przeprowadzeniu łącznej dyskusji. 
 
Waldemar Kobus przedstawił Sprawozdanie Zarządu oraz Sprawozdanie Finansowe 
 
Zarząd PZSq działał w 2021 roku w dwóch składach 
1 okres 1 stycznia - 10 lutego 2021. Zarząd Tomasz Kwiatkowski, Stanisław Leszczyński, Waldemar Kobus. 
2 okres 10 lutego – 31 grudnia 2021. Zarząd Wojciech Kaliski, Stanisław Leszczyński, Waldemar Kobus. 
 
Dotacja Ministerstwa Sportu 
Zarząd w 2021 roku pozyskał z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dotację w kwocie 
125 tysięcy złotych na cele sportowe w ramach programu wspierania sportów nieolimpijskich na starty 
reprezentacji polski w Imprezach Mistrzowskich i pomimo licznych odwołanych imprez zrealizował jej 
wydatkowanie w całości. Reprezentacja Polski w ramach programu nie zagrała w żadnym turnieju 
Mistrzostw Europy i Świata. Wszystkie imprezy międzynarodowe ESF tysięcy WSF zostały w 2021 roku 
odwołane. Na świecie odbywały się jedynie w trybie obostrzeń sanitarnych turnieje PSA (zawodowe) w 
tym Mistrzostwa Świata Kobiet (USA) w których w polskich barwach wystartowała Karina Tyma. Środki z 
dotacji zostały przeznaczone (zgodnie z katalogiem kosztów programu) na współorganizację IMP/DMP 
oraz na organizację imprez szkoleniowych – trzech zgrupowań w ramach przygotowań do startu męskiej 
Reprezentacji w Drużynowych Mistrzostwach Świata Seniorów w Malezji – ta ostatnia impreza została 
odwołana na 4 dni przed wylotem polskiej ekipy z powodu (oficjalnie) pandemii Covid19/Omikron. 
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System Sportu Młodzieżowego Ministerstwa Sportu 
Zarząd zgłosił do Ministerstwa Sportu squash jako dyscyplinę sportu w celu włączenia jej do Systemu 
rozgrywek spartakiadowych - tzw SSM (System Sportu młodzieżowego). Ministerstwo podjęło 
warunkową decyzję o możliwości przeprowadzenia zawodów pokazowych na tzw. okresie próbnym. 
Funkcjonowanie każdej dyscypliny w ramach SSM jest o tyle istotne, że ewentualne decyzje organów 
samorządowych o przyznawaniu uzdolnionej sportowo młodzieży stypendiów są uzależnione od 
obecności danej dyscypliny sportu w systemie sportu młodzieżowego. Ponadto Squash jako pełnoprawna 
dyscyplina stworzy klubom lepsze relacje ze szkołami w danym regionie, co może się przełożyć na większe 
możliwości zachęcenia dzieci i młodzieży do uprawiania squasha. 
 
Aktywność sportowa w warunkach pandemii i postpandemii. 
W grudniu 2020 Zarząd powołał wszystkich trenerów oraz zawodników zgłoszonych do rozgrywek 
drużynowych (PLS) do składu rozszerzonej kadry Polski co umożliwiło formalnie tym zawodnikom udział w 
turniejach (rywalizacji sportowej dopuszczonej przez ówczesne władze jako dopuszczalną formę rekreacji 
ruchowej podczas lockdownu) oraz możliwość świadczenia usług trenerskich. W związku z powyższym 
odbyła się większość kluczowych imprez cyklu eliminacji (Turnieje A - Seniorskie i Juniorskie) do 
Indywidualnych Mistrzostw Polski. W ramach eliminacji do Drużynowych Mistrzostw Polski – 
zrealizowano pełne regionalne rozgrywki PLS. 
Zgodnie z planowanym kalendarzem odbyły się IMP i DMP Seniorów i Juniorów. IMP Seniorów i Juniorów 
przeprowadził klub Hasta La Vista (Wrocław). Tradycyjne podsumowanie sezonu czyli DMP przeprowadził 
klub Wrocław Squash Club na koniec czerwca 2021. Obie imprezy odbyły się w reżimie sanitarnym. 
Ponieważ WSF odwołał zaplanowane na sierpień Mistrzostwa Świata Mastersów - Zarząd zdecydował o 
przeniesieniu na ten termin Mistrzostw Polski, które zazwyczaj rozgrywane były w listopadzie. Była to 
jednocześnie okazja do zmiany dotychczasowego kalendarza turniejów weteranów na cykl jesień/wiosna 
tak, aby w kolejnym roku rozegrać MIMP w końcu maja 2022 roku. 
Turnieje amatorskie – B i C. Turnieje amatorskie niższego szczebla do czerwca 2021 odbywały się w 
obiektach, które nie zawiesiły (ograniczyły) działalności w związku ze pomocą rządowa (tzw. tarcza). Od 
września ruszył normalny sezon turniejowy czyli turnieje A Masters, Senior i Junior, jak również rozgrywki 
drużynowe czyli Polska Liga Squasha która wystartowała tradycyjnie w pierwszym tygodniu grudnia. 
 
Komunikacja 
Zarząd nawiązał stałą współpracę z Klaudyną Zarówną w dziedzinie SM. Klaudyna przejęła komunikację ze 
środowiskiem na Instagramie, FB i stronie związkowej. 
 
Komisja Trenerska 
Komisja trenerska działała aktywnie w składzie trzyosobowym: Maciej Kliś (Przewodniczący), Maciej 
Chądzyński, Dominik Kowalski. Przeprowadziła w 2021 roku 3 kursy przygotowawcze (06/Kahuna, 
10/11Punkt, 12/Squash4You oraz jeden egzamin trenerski na stopień WSF L1 07/Kahuna. W ramach 
kursów przeszkolono 34 kandydatów na trenerów, do egzaminu przystąpiło 10 wyselekcjonowanych 
kandydatów. 
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Sztab trenerski 
Zarząd powołał Marcina Szopę na Trenera Kadry Narodowej. Marcin Szopa koordynował powołania 
juniorów i seniorów do kadry Polski a w szczególności przygotowania do startu w Drużynowych 
Mistrzostwach Świata w Malezji które ostatecznie nie doszły do skutku. 
 
Komisja Dyscyplinarna 
Zarząd powołał w czerwcu 2021 Komisję Dyscyplinarną, której aktualnie przewodniczy Łukasz Piasecki 
(S4S Silesia) 
Współpraca międzynarodowa 
Zarząd powołał na stałego przedstawiciela ds. międzynarodowych Macieja Klisia. Maciej Kliś uczestniczył 
w rozmowach na poziomie ESF/WSF w kwestiach możliwości uruchomienia turniejów podczas pandemii 
oraz w wirtualnych zebraniach AGM - w tym w spotkaniu wyborczym na którym dokonany został wybór 
nowego prezydenta WSF Zeny Wooldridge. 
 
Sprawozdanie Finasowe 
Rok 2021 Związek zakończył zyskiem w kwocie 93112,23 zł. 
 
Andrzej Uryga przedstawił Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 
W szerokiej perspektywie Komisja pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 
2021, jako również doceniła wysiłek związany z działaniami w stale zmieniającej się sytuacji prawnej 
(zwłaszcza w pierwszej połowie roku 2021) na co nałożyła się dodatkowo zmiana Prezesa Zarządu po 
rezygnacji Tomasza Kwiatkowskiego na początku roku 2021. 
Z głównych tematów podnoszonych w sprawozdaniu Komisji za rok 2020 poprawie uległa komunikacja 
bieżących wydarzeń w wyniku zatrudnienia dedykowanej do tego osoby. Wzrosła również aktywność 
Kadry po powołaniu Trenera oraz wykorzystanie dotacji. Utworzona została Komisja Dyscyplinarna. Duży 
wysiłek został włożony w organizację i przeprowadzenie wszystkich krajowych imprez mistrzowskich. 
Komisja podkreśliła jednak, , że krytyczny dla funkcjonowania Związku obszar finansowo-prawno-
organizacyjny (np. terminowość sprawozdań, kontrola należności) pozostał zaniedbany. Również 
działalność wielu ciał Związku (praktycznie w całości opartych o wolontariat) pozostawała na 
niesatysfakcjonującym poziomie, co rodzi pytania w jaki sposób zapewnić ich skuteczne funkcjonowanie. 
Tematy powinny być przedmiotem szczególnej uwagi dla nowego Zarządu. 
Komisja zarekomendowała udzielenie całemu Zarządowi absolutorium. 
 
 
Punkt 7 
Po zakończeniu prezentacji rozpoczęła się dyskusja nad sprawozdaniami. 
 
Szczególnie intensywnie dyskutowano kwestię nieściągniętych należności, których większość stanowią 
należności z tytułu opłat za udział w PLS, na które została utworzona rezerwa. Zdaniem Członków nowy 
Zarząd powinien dokonać skutecznej akcji ściągania tych należności. 
 
Po ożywionej dyskusji zebrani przeszli do głosowań. 
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Punkt 8 
Głosowanie nr 8 jawne za przyjęciem Sprawozdania Finansowego Zarządu PZSq 
Za: 8  Przeciw: 0   Wstrzymało się: 1 
W wyniku głosowania (Uchwała nr 8) Sprawozdanie Finansowe Zarządu PZSQ zostało przyjęte. 
 
Głosowanie nr 9 jawne za przyjęciem Sprawozdania Merytorycznego Zarządu PZSq 
Za: 8  Przeciw: 0   Wstrzymało się: 1 
W wyniku głosowania (Uchwała nr 9) Sprawozdanie Merytoryczne Zarządu PZSQ zostało przyjęte. 
 
Głosowanie nr 10 jawne  
Wszyscy obecni głosowali (Uchwała nr 10) za przyjęciem Sprawozdania Komisji Rewizyjnej PZSq – 9 
głosów za.  
 
 
Punkt 9 
Przewodniczący Andrzej Uryga zarządził glosowania tajne nad absolutorium 
 
Głosowanie nr 11 (karta do głosowania tajnego nr 6)  
Absolutorium dla Prezesa Wojciecha Kaliskiego 
Za: 7  Przeciw: 2   Wstrzymało się: 0 
W wyniku głosowania (Uchwała nr 11) absolutorium zostało udzielone 
 
Głosowanie nr 12 (karta do głosowania tajnego nr 7)  
Absolutorium dla Członka Zarządu Waldemara Kobusa  
Za: 8  Przeciw: 1   Wstrzymało się: 0 
W wyniku głosowania (Uchwała nr 12) absolutorium zostało udzielone 
 
Głosowanie nr 13 (karta do głosowania tajnego nr 8)  
Absolutorium dla Członka Zarządu Stanisława Leszczyńskiego 
Za: 6  Przeciw: 3   Wstrzymało się: 0 
W wyniku głosowania (Uchwała nr 13) absolutorium zostało udzielone 
 
Głosowanie nr 14 (karta nr 9)  
Absolutorium dla Prezesa Tomasza Kwiatkowskiego (za okres do 2021.02)  
Za: 7  Przeciw: 2   Wstrzymało się: 0 
W wyniku głosowania (Uchwała nr 14) absolutorium zostało udzielone 
 
Głosowanie nr 15 (karta do głosowania tajnego nr 10)  
Absolutorium dla Członka Komisji Rewizyjnej Marcina Ciszewskiego 
Za: 8  Przeciw: 1   Wstrzymało się: 0 
W wyniku głosowania (Uchwała nr 15) absolutorium zostało udzielone 
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Głosowanie nr 16 (karta do głosowania tajnego nr 11)  
Absolutorium dla Członka Komisji Rewizyjnej Andrzeja Uryga 
Za: 7  Przeciw: 2   Wstrzymało się: 0 
W wyniku głosowania (Uchwała nr 16) absolutorium zostało udzielone 
 
Głosowanie nr 17 (karta do głosowania tajnego nr 12)  
Absolutorium dla Członka Komisji Rewizyjnej Pawła Winiarczyka 
Za: 7  Przeciw: 2   Wstrzymało się: 0 
W wyniku głosowania (Uchwała nr 17) absolutorium zostało udzielone 
 
Wszyscy Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej uzyskali absolutorium.  
 
 
Punkt 10 
Wybór Prezesa PZSq na nową trzyletnią kadencję. 
Na stanowisko Prezesa Związku kandydowały dwie osoby: 
- Łukasz Popko – przedstawiciel Członka Powersquash 
- Andrzej Uryga – przedstawiciel Członka SquashCity 
 
Jako pierwszy zaprezentował swoją kandydaturę Łukasz Popko. W trakcie wyczerpującego ponad pół 
godzinnego wystąpienia przedstawił program, którego prezentacja stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. Łukasz Popko stawiał nacisk na: 
- aktywizację środowiska, 
- popularyzację Squasha, 
- wzrost liczby Członków Związku 
oraz wsparcie klubów. 
Przedstawił również proponowany skład Zarządu w osobach: Tomasz Fajfer, Kinga Popko, Iga Łaba, 
Monika Wycykał, Dariusz Filipowski oraz wsparcie przez szeroki Komitet Wspierający. 
 
Następnie Łukasz Popko udzielał odpowiedzi na pytania z Sali, doprecyzowując poszczególne punkty 
swojego programu. 
 
Jako drugi wystąpił Andrzej Uryga również wyczerpująco przedstawiając swój program, którego 
prezentacja stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Podkreślając podobieństwo programów w 
wielu obszarach wskazał na główne różnice: 
- wzrost nakładów na sport wyczynowy w celu odniesienia w perspektywie kilku lat sukcesów sportowych 
w skali europejskiej, które przyczynią się do popularyzacji dyscypliny, zwiększenia liczby juniorów czyli 
zwiększenie bazy dla Kadry Narodowej oraz ułatwią pozyskanie sponsorów, 
- podniesienie poziomu poprzez określenie standardów przez Związek (m.in. sędziowanie, streaming) i 
stabilizację organizacji głównych turniejów (MP i „A”) poprzez wieloletnie umowy na ich organizację oraz 
rebranding turniejów „A” jako Mistrzostw odpowiednich Regionów w celu zwiększenia zainteresowania 
mediów. 
- profesjonalizację biura i rozwój systemów IT 



 
 

8 
 

Przedstawił również kandydatów do Zarządu w osobach: Rosanny Radlińskiej-Tyma, Grzegorza Krysiaka, 
Igi Łaby oraz Łukasza Piaseckiego jako Sekretarza Generalnego. 
 
W trakcie odpowiedzi na pytania z Sali, Andrzej Uryga potwierdził, że bazując na doświadczeniach 
poprzedniczki Związku czyli Polskiej Federacji Squasha gdzie duża liczba członków nie zjawiała się na 
Walnych Zebraniach, uniemożliwiając przez to zebranie kworum i wprowadzenie koniecznych zmian, jest 
raczej zwolennikiem organicznego wzrostu liczby solidnych Członków Związku, którzy prowadzą 
intensywną działalność w swoich regionach niż stawiania celów liczbowych w postaci konkretnej liczby 
nowych Członków. 
 
Głosowanie nr 18 (karta do głosowania tajnego nr 13)  
Wybór Prezesa Zarządu  
Łukasz Popko: 4 głosy  Andrzej Uryga: 5 głosów 
Andrzej Uryga został wybrany na Prezesa Zarządu. 
Nowy Prezes podziękował za wybór i podkreślił, że programy obu kandydatów w znacznej mierze 
pokrywały się i w związku z tym ma nadzieję na współpracę całego środowiska dla dobra i rozwoju 
polskiego Squasha. 
 
 
Punkt 11 
Wybór Członków Zarządu PZSq na nową trzyletnią kadencję. 
Nowy Prezes zgodnie z przedstawionym wcześniej programem zaproponował kandydatury Rosanny 
Radlińskiej-Tyma, Grzegorza Krysiak oraz Igi Łaby. Nie zostały zgłoszone żadne inne kandydatury. 
 
Głosowanie nr 19 (karta do głosowania tajnego nr 14)  
Wybór Grzegorza Krysiaka na Członka Zarządu  
Za: 6  Przeciw: 2   Wstrzymało się: 0  Głosy nieważne: 1 
Grzegorz Krysiak został wybrany do Zarządu. 
 
Głosowanie nr 20 (karta do głosowania tajnego nr 15)  
Wybór Rosanny Radlińskiej-Tyma na Członka Zarządu  
Za: 6  Przeciw: 2   Wstrzymało się: 0  Głosy nieważne: 1 
Rosanna Radlińska-Tyma została wybrana do Zarządu. 
 
Głosowanie nr 21 (karta do głosowania tajnego nr 16)  
Wybór Igi Łaba na Członka Zarządu  
Za: 5  Przeciw: 3   Wstrzymało się: 0  Głosy nieważne: 1 
Iga Łaba została wybrana do Zarządu. 
 
 
Punkt 12 
Wybór Członków Komisji Rewizyjnej PZSq na nową trzyletnią kadencję. 
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Na Członków Komisji Rewizyjnej zostali zaproponowani: 
- Maciej Kliś przez przedstawiciela Członka Łukasza Piaseckiego 
- Marcin Karwowski przez przedstawiciela Członka Andrzeja Uryga 
- Agata Pawluk przez przedstawiciela Członka Rosannę Radlińską-Tyma. 
Maciej Kliś oraz Agata Pawluk obecni na Sali wyrazili swoją zgodę na kandydowanie, Marcin Karwowski 
wyraził zgodę wcześniej w formie pisemnej co potwierdził Przewodniczący Zebrania. 
 
Głosowanie nr 22 (karta do głosowania tajnego nr 17)  
Wybór Macieja Klisia na Członka Komisji Rewizyjnej  
Za: 6  Przeciw: 2   Wstrzymało się: 0  Głosy nieważne: 1 
Maciej Kliś został wybrany do Komisji Rewizyjnej. 
 
Głosowanie nr 23 (karta do głosowania tajnego nr 18)  
Wybór Marcina Karwowskiego na Członka Komisji Rewizyjnej  
Za: 7  Przeciw: 1   Wstrzymało się: 0  Głosy nieważne: 1 
Marcin Karwowski został wybrany do Komisji Rewizyjnej. 
 
Głosowanie nr 24 (karta do głosowania tajnego nr 19)  
Wybór Agaty Pawluk na Członka Komisji Rewizyjnej  
Za: 6  Przeciw: 3   Wstrzymało się: 0 
Agata Pawluk została wybrana do Komisji Rewizyjnej. 
 
Przewodniczący pogratulował nowo wybranym Członkom Komisji i poprosił o sprawne przeprowadzenie 
pierwszego spotkania Komisji w celu wyboru jej Przewodniczącego 
 
W tym momencie z powodów osobistych Zebranie opuścił Bartłomiej Wojtunik i liczba głosujących 
zmniejszyła się do 8. Kworum pozostaje zachowane. 
 
Punkt 13 
Dyskusja nad zmianami w statucie i przyjęcie uchwał w tych sprawach 
Przedstawione przez Zarząd propozycje umożliwiające odbywanie zdalnych posiedzeń Władz Związku 
zostały powszechnie uznane za bardzo dobry pomysł, zwłaszcza w sytuacji, gdy większość Władz Związku 
składa się z osób zamieszkujących różne miasta. 
Propozycja zmiany dotycząca powołania Komitetu Doradczego o którym wspominał program kandydata 
Łukasza Popko została uznana za bezprzedmiotową, gdyż obecny Statut umożliwia Zarządowi 
powoływanie takich ciał w trybie par. 31 ust. 19 
Drugą z głosowanych poprawek była propozycja Rosanny Radlińskiej-Tyma doprecyzowująca godło i 
barwy Związku. 
 
Głosowanie nr 25  
Uchwała 25 w sprawie zmiany Statutu Związku: 
Na podstawie § 41 statutu Polskiego Związku Squasha Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 
postanawia o wprowadzeniu do statutu Polskiego Związku Squasha następujących zmian: 
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1) po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu następującym: 
„1. Organy Związku mogą odbywać wszelkie posiedzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
2. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach organów 
Związku odbywa się przy zapewnieniu co najmniej: 
1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym; 
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek 
organu Związku może wypowiadać się w toku obrad; 
3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia. 
3. W przypadku, gdy posiedzenie organu Związku ma odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji 
elektronicznej, w treści zawiadomienia o posiedzeniu zamieszcza się informację o możliwości 
uczestniczenia w posiedzeniu na odległość, wraz ze wskazaniem sposobu, w jaki można uczestniczyć w 
posiedzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ponadto do zawiadomienia należy dołączyć 
projekt uchwał, które mają być podejmowane podczas posiedzenia. 
4. W przypadku odbywania posiedzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej sporządza się 
protokół w formie pisemnej lub dokumentowej, w którym są zawarte uchwały podjęte podczas takiego 
posiedzenia”; 
2) uchyla się § 33 ust. 4; 
Za: 8  Przeciw: 0   Wstrzymało się: 0 
Zmiana Statutu wymagała 2/3 głosów i została przyjęta 
 
Głosowanie nr 26  
Uchwała nr 26 w sprawie zmiany Statutu Związku 
Na podstawie § 41 statutu Polskiego Związku Squasha Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 
postanawia o wprowadzeniu do statutu Polskiego Związku Squasha następujących zmian: 

1. § 7 pkt. 2 przyjmuje brzemiennie „Związek używa godła i barw Rzeczypospolitej Polskiej” 

Za: 7  Przeciw: 0   Wstrzymało się: 1 
Zmiana Statutu wymagała 2/3 głosów i została przyjęta 
 
Przewodniczący przypomniał, że zmiany w statucie przed ich rejestracją w KRS muszą zostać 
zaakceptowane przez Ministerstwo Sportu. 
 
 
Punkt 14 
Przewodniczący otworzył dyskusję nad wolnymi wnioskami Członków. 
Ze względu na późną porę podsumowano tematy pojawiające się wcześniej w dyskusjach: 
- potrzeba efektywnej kontroli należności i ściągnięcia zaległy kwot, 
- przeprowadzenie następnego Walnego w terminie wiosennym, 
- konieczność przygotowania aktualizacji wszystkich regulaminów rozgrywkowych po konsultacjach ze 
środowiskiem przed następnym sezonem 
 
Punkt 15 
Przewodniczący dziękuje wszystkim za przybycie i udział i tym samym zamyka Walne Zebranie. 
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Na tym protokół zakończono i podpisano. 
Protokół Sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Przewodniczący   Sekretarz 
 
 
Lista załączników: 
 1. Lista obecności Członków na Walnym Zebraniu Członków 
 2. Lista obecności gości na Walnym Zebraniu Członków 
 3. Regulamin Walnego Zebrania Członków 
 4. Porządek Obrad Walnego Zebrania Członków  
 5. Sprawozdanie Zarządu 
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 
 7. Prezentacje kandydatów na stanowisko Prezesa 
 8. Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej  
 9. Protokoły indywidualnych głosowań w liczbie 26 
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