Protokół Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Delegatów Związku
Stowarzyszeń „Federacja Kawalerii Ochotniczej”
Stara Miłosna 22-23.11.2014r.
•

Zjazd otworzył Prezes Tadeusz Kühn.

•

Delegaci obecni na rozpoczęciu, którzy podpisali listę obecności, stanowią większość
uprawnionych do głosowania, tj. 18/16. Prezes stwierdził ważność zjazdu.

•

Delegaci przyjęli Regulamin Zjazdu jednogłośnie.

•

Przed rozpoczęciem obrad przedstawiony został filmowy przekaz Pana ppłk. Zbigniewa
Makowieckiego z Londynu, w związku z inicjatywą przekazania zadań i kompetentności
Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii i Artylerii Konnej IIRP do Kapituły, która powstała w
Londynie i ma działać na terenie Polski.

•

Przyjęto jednogłośnie jedynego zgłoszonego kandydata na przewodniczącego zjazdu
rtm.kaw.och.Jana Znamca. Na sekretarza wybrano jednogłośnie rtm.kaw.och. Jakuba
Czekaja.

•

Wybrano jednogłośnie Komisję Skrutacyjno-Mandatową: por.kaw.och. Adam Sujeckiprzewodniczący, oraz por.kaw.och. Paweł Żmudzki, st.wachm.kaw.och.Marek Piasecki.

•

Wybrano większością głosów Komisję Uchwał i Wniosków: por.kaw.och. Mirosław First,
rtm.kaw.och.Roman Kusz, rtm.kaw.och.Robert Mazur.

•

Przyjęto jednogłośnie program Zjazdu:

•

•

Podjęcie uchwały w sprawie Honorowego Członkostwa oraz Honorowego Prezesa dla
Pana ppłk. Zbigniewa Makowieckiego.

•

Powołanie Dowódcy Kawalerii Ochotniczej rtm.kaw.och.Roberta Woronowicza.

•

Przyjęcie uchwały o wsparciu ochrony Pola Bitwy Pod Komarowem.

•

Dyskusja nad inicjatywą powołania Kapituły Barw i Tradycji Kawalerii i Artylerii Konnej II
RP.

•

Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, dyskusja i absolutorium.

•

Obrady i dyskusja programowa.

•

Wybór władz.

•

Przyjęcie innych uchwał.

Na początku obrad przyjęto uchwały:
- z pkt. 8.1 - Uchwała nr 1 w głosowaniu jawnym: na 16 głosów ważnych, wszyscy za, Uchwała nr 2 w głosowaniu jawnym: na 16 głosów ważnych, wszyscy za,

- z pkt. 8.2. - Uchwała nr 3 w głosowaniu jawnym: na 16 głosów ważnych, 15 za, 1
wstrzymujący.
•

Otwarto dyskusję na temat ochrony Bitwy Pod Komarowem.
Temat referowali rtm.kaw.och. Jakub Czekaj oraz gość Zjazdu Tomasz Dudek, którzy
prowadzą projekt ochrony prawnej oraz zagospodarowania pola bitwy. Głos zabrał
rtm.kaw.och. Jan Znamiec, wskazał na konieczność czynnego wsparcia i uczestnictwa w
obchodach i uczestnictwa w obchodach Rocznicy Bitwy zarówno w Komarowie jak i w
czasie Święta Kawalerii Polskiej w Warszawie.
Przyjęto jednogłośnie Uchwałę nr 4 o poparciu działań w zakresie ochrony Pola Bitwy Pod
Komarowem.

•

Otwarto dyskusję na temat Barw i Tradycji w związku z powołaniem przez Zrzeszenie Kół
Pułkowych w Londynie Kapituły. Głos zabrał rtm.kaw.och. Jan Znamiec, wskazał na
odpowiedzialność sprawy ochrony i sposobu prowadzenia w przyszłości kwestii nadawania
i kontrolowania Barw i Tradycji Pułków Kawalerii II RP.
•

Głos zabrał rtm. Robert Woronowicz, wskazując na wysoki sens istnienia kapituły,
podając podział kompetencji ze względu na przynależność organizacyjną jej członków
na sprawy: cywilne, wojskowe i kawalerii ochotniczej.

•

Głos zabrał rtm. Dariusz Waligórski, przedstawiając tło i motywy do podjęcia inicjatywy
pomocy Panu płk. w powstaniu Kapituły, zwłaszcza że wcześniej nie udało się właściwie
wesprzeć decyzję zrzeszenia przez opiniowanie wniosków ze środowisk w kraju.
Podkreślił rolę FKO jako organizacji wspierającej działania Kapituły.

•

Głos zabrał Michał Andrzejak, wskazując na konieczność skierowania sprawy do wojska,
a także Prezydenta RP, jako właścicieli tradycji pułków kawalerii. Podał przykład działań
związanych z obecnością tradycji i barw 15 PU we współczesnych jednostkach WP.
Przeczytał projekt listu do Prezydenta RP.

•

Głos zabrał Tomasz Dudek popierając rolę wojska polskiego oraz FKO.

•

Głos zabrał por.kaw.och. Paweł Żmudzki, wskazując na trudną rolę Kapituły w
przekonaniu grup, które nie są w FKO. A także wskazał na konieczność uwzględniania
działających w kraju kół i rodzin pułkowych.

•

Głos zabrał por.kaw.och. M.First, wskazując, że Kapituła jest umocowana do
rozszerzania i kształtowania składu i sposobu działania.

•

Głos zabrał rtm. T. Kühn, podkreślając, że wojsko polskie posiada tytuł do barwy i
tradycji pułków kawalerii, a więc rolą kapituły jest wsparcie wojska oraz pomoc w
kontaktach i współpracy z innymi środowiskami.

•

Głos zabrał rtm. J. Znamiec, podsumowując dyskusję o roli kapituły, wskazując że jego
zdaniem FKO nie może mieć roli wiodącej. Omówiono tezy do podjęcia uchwały w tej

sprawie z perspektywy FKO, nie wskazując co ma robić Kapituła, ale co FKO może
zrobić, żeby projekt wesprzeć.
•

Głos zabrał rtm. R.Woronowicz podkreślając, że ewentualne uwagi i pomysły z
oddziałów FKO uzgadniać wcześniej, żeby FKO mówiło jednym głosem.

•

Zjazd przyjął Uchwałę nr. 5 jednogłośnie w sprawie poparcia przez FKO dla działań
Kapituły.

13.1. Sprawozdanie Zarządu przedstawione przez Prezesa Tadeusz Kühna oraz uzupełnione o
podsumowanie szkolenia przez rtm. R. Woronowicza.
13.2. Sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawione przez przewodniczącego Michała
Andrzejaka, który uznał, że dokumenty finansowe nie budzą zastrzeżeń, natomiast brakuje
dokumentów i uchwał zarządu i zjazdów, jednolitej treści statutu, a także zwrócił uwagę, że w
przyszłości musi zostać utworzony sprawniejszy system zbierania składek członkowskich.
13.3. Uwagi zgłosił rtm. J. Znamiec:
- polityka informacyjna, prezentacja dla oddziałów efektów pracy/protokołów z posiedzeń,
- nie jasna kompetencja członków zarządu brak, podziału zadań i dobrania sobie zespołów do
prezentacji swoich zadań,
- brak wykazu popisów i znajomości stanu oddziałów,
- brak kalendarza imprez na dany rok, w tym koordynacja terminów, żeby nie było kolizji.
13.4. Na wniosek Komisji Rewizyjnej, przyjęto Uchwałę nr 6, w której udzielono absolutorium
Zarządowi; liczba głosujących 14, przyjęto jednogłośnie.
14. Planowanie merytoryczne: w dyskusji określono główne kierunki działania na podstawie analizy
SWOT (w załączeniu).
15. Przewodniczący Zjazdu dokonał korekty w programie, polegającej na przeniesieniu głosowania
na Prezesa i wyboru władz przed glosowaniem wszystkich uchwał programowych w celu
wprowadzenia do wytycznych zjazdu także propozycji przedstawianych przez nowy skład władz.
16. Głosowanie nad wyborem władz.
16.1. Zgłoszono, za zgodą kandydatów, dwóch kandydatów na prezesa zarządu:
- Tadeusz Kühn,
- Dariusz Waligórski.
Zgłoszenia dokonali delegaci.
16.2. Kandydaci przedstawili swoje wizje działania FKO:
D. Waligórski oczekuje na kolejną kadencję poparcia ze strony kadry w sprawie zwiększenia

dyscypliny. Poprawi i ujednolici umundurowanie, zmieni zasady współpracy z wojskiem na
partnerskie, zmieni zasady rekrutacji do oddziałów i udziału w imprezach FKO, określając i
przestrzegając zasad przyjętych w FKO i w ten sposób zachęcając do wstępowania do FKO, dążąc
do zwiększenia stanu.
Proponuje zmienić zasady informacji wewnętrznej i zewnętrznej przez lepszy przepływ informacji,
utożsamianie się władzami i strukturą FKO, lepszą promocję na zewnątrz.
Na poprawę finansów wskazuje pozyskanie zewnętrznego wsparcia na zasadach udziału sukcesie.
Proponuje wprowadzić projekty centralne FKO z podziałem na trzy grupy:
- sport/ mistrzostwa poprzedzone eliminacjami, przygotowanie przepisów i sędziowania,
-promocja/święto kawalerii(lub inna impreza), połączona ze służbą honorową,
-szkoleniowa/manewry wraz ze szkoleniami CWKO oraz wizytacja oddziałów.
Przedstawił swa propozycje składu zarządu, zapraszając także innych chętnych, zaproponowano
też kolejny zjazd doprowadzający do zmiany statutu i przyjęcie zadań merytorycznych.
- T. Kühn
1. ścisła współpraca z wojskiem,
2. zewnętrzne pozyskiwanie środków,
3. zwiększenie szkoleń wobec kadry i oddziałów,
4. nie ma potrzeby ujednolicenia mundurów, gdyż jest to dobra strona FKO
5. skład zarządu to wszyscy dowódcy FKO
16.3. W głosowaniu tajnym na prezesa FKO wybrano Tadeusz Kühna; liczba głosów 16 (w tym 10
głosów za, 6 głosów przeciw).
16.4. Prezes T.Kühn zaproponował skład zarządu:
v-ce prezes Robert Woronowicz,
Krzysztof Landowski,
Adam Sujecki,
Romuald Moczydłowski,
Marek Magowski,
Wojciech Lisiecki,
Tadeusz Kowalski,

Jakub Czekaj.
Sumarycznie 9 członków zarządu.
16.5. Kandydaci przedstawili swoje wizje działania:
- A. Sujecki chce pomóc w interesie środowisk spoza FKO oraz pomocy w szkoleniu.
- R.Woronowicz dalej będzie prowadzić szkolenia głównie w aspekcie szkolenia kadry oraz
wyszkolenia podstawowego jeździeckiego.
- T.Kowalski potwierdził kandydaturę pracy biura oraz sędziowania militari z uprawnieniami PZJ.
- J.Czekaj przedstawił nowy zakres działania czyli nacisk formalny na poszanowanie tradycji i barw.
- M.Magowski chce kontynuować działanie przy tworzeniu regulaminów, w tym ujednolicenia
spraw kobiet w kawalerii.
- W.Lisiecki chce wspierać szkolenie, głównie podoficerów, zacieśnić współpracę i informację
między oddziałami. Zwłaszcza regionalnie. A także chce wspierać integrację z innymi organizacjami
spoza FKO.
- R.Moczydłowski chce pomóc w pracy oddziałów w zakresie pracy szkoleniowej i pomocy ze
strony kobiet oraz współpracy z innymi historycznymi organizacjami.
Wybór Zarządu nastąpił poprzez przyjęcie Uchwały nr 7, w głosowaniu tajnym na 15 głosów
ważnych, wszyscy za.
16.6. Wybór Komisji Rewizyjnej.
Zgłoszeni kandydaci, którzy wyrazili na to zgodę:
- Michał Andrzejak,
- Jan Znamiec,
- Robert Mazur.
Wybór Komisji Rewizyjnej nastąpił poprzez przyjęcie Uchwały nr 8, w głosowaniu tajnym na 15
głosów ważnych, wszyscy za.
16.7. w toku dyskusji zgłoszono potrzebę powołania Sądu Honorowego, jako organu nie
statutowego, do czasu przygotowania i przeprowadzenia zmian statutu, w składzie:
- Jan Znamiec,
- Mirosław First
- Roman Kusz,
- Michał Andrzejak,

- Robert Woronowicz.
Za zgodą wszystkich zaproponowanych kandydatów, Sąd Honorowy został wybrany Uchwałą nr 9:
na 16 głosów ważnych, 14 za, 2 wstrzymujace.
17. Komisja uchwał i wniosków przedstawiła przyjęte od delegatów projekty uchwał dotyczących
wytycznych do dalszej pracy:
Uchwała Nr 10 - Intencja wprowadzenia tabliczki „promemoriam” na groby kawalerzystów – Zjazd
przyjął uchwałę - na 15 głosów, za oddano 15 głosów.
Uchwała Nr 11 - która zobowiązuje Zarząd do rozwiązania zasad udziału kobiet w działaniach FKO.
Zjazd przyjął uchwałę - na 15 głosów, za oddano 14, wstrzymało się 1.
18. Przewodniczący zamknął obrady Zjazdu.

Opracował (-) Sekretarz

