Warszawa 2-3.04.2016r.
Protokół Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów Związku Stowarzyszeń
„Federacja Kawalerii Ochotniczej”
1. Zjazd otworzył prezes kpt. Tadeusz Kühn,
2. Delegaci obecni na rozpoczęciu, którzy podpisali listę obecności, stanowią większość
uprawnionych do głosowania, tj. 17/27. Prezes stwierdził ważność zjazdu.
3. Delegaci przyjęli regulamin zjazdu jednogłośnie. W głosowaniu stwierdzono, że forma
głosowania tajnego obowiązuje w przypadku spraw osobowych, w pozostałych
sprawach głosowanie jawne – 16 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący.
Drugi rozpatrywany wariant wszystkich głosowań tajnych uzyskał - 1 głos za, 15
głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący. Ten wariant przepadł.
4. Przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym jedynego kandydata na
przewodniczącego zjazdu kpt. Tadeusza Kühna Na sekretarza wybrano przy jednym
głosie wstrzymującym por.kaw.och. Tadeusza Kowalskiego.
5. Wybrano jednogłośnie Komisję Skrutacyjno-Mandatową: podcho.kaw.och. Marcin
Hubert – przewodniczący, rtm.kaw.och. Adam Sujecki, oraz por.kaw.och. Franciszek
Żmudzki.
6. Wybrano jednogłośnie Komisję Uchwał i Wniosków: rtm. Robert Woronowicz przewodniczący, rtm.kaw.och. Zbigniew Kamczyk-Godowski, chor.kaw.och. Robert
Galara.
7. Przyjęto jednogłośnie program zjazdu zgodny z zaproszeniem na zjazd.
7.1.

Sprawozdanie zarządu za 2015r. i dyskusja

Sprawozdanie zarządu przedstawił kpt. Tadeusz Kühn.
Rtm.kaw.och. Dariusz Waligórski spytał ile odbyło się zebrań jaka była frekwencja
w 2015r. Tadeusz Kowalski odpowiedział, że zebrań odbyło się 6 w tym dwa
wyjazdowe a 4 w Warszawie. Frekwencja powyżej 80%.
Rtm.kaw.och. Dariusz Waligórski przedstawił problem na styku wójt Komarowa i
Potrzeba Komarowska (wiatraki) oraz odpowiedniości wcześniej podjętej uchwały
w zakresie wsparcia Potrzeby Komarowskiej.
7.2.

Sprawozdanie komisji rewizyjnej za 2015r.,i dyskusja

Ponieważ zabrakło na posiedzeniu przedstawiciela Komisji Rewizyjnej,
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytał sekretarz zjazdu.
Skarbnik chor.kaw.och. Wojciech Lisiecki przedstawił szczegóły finansowe FKO i
ustosunkował się do negatywnych wniosków Komisji Rewizyjnej.
Rtm.kaw.och. Dariusz Waligórski podkreślił, że Komisja Rewizyjna wnioskuje o nie
uznanie sprawozdania finansowego jako całości. 3 sprawozdania dotyczące
Święta Kawalerii, finansów CWKO i akcja mundury wz.93 należy uznać za
poprawne, natomiast 3 sprawozdania dotyczące Olszynki Grochowskiej,
Kałuszyna i 100-lecia 1 Pułku Ułanów za niepoprawne, gdyż są to tylko
zestawienia płatności.
Skarbnik chor.kaw.och. Wojciech Lisiecki przedstawił rachunki za Kałuszyn.
Ppor. Kamil Ciesielczuk poprosił o wyjaśnienie kolejnych faktur i ich
uporządkowanie.
Kpt. Tadeusz Kühn przyjął uwagi i zalecił poprawienie zestawień z podziałem na
kategorie w działaniach finansowo-księgowych.
7.3.

Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania zarządu FKO: 10 głosów za
przyjęciem sprawozdania, 4 głosy przeciw, 2 głosy wstrzymujące, jedna osoba
chwilowo nieobecna.
Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej: 5 głosów za
przyjęciem sprawozdania, 7 głosów przeciw, 5 głosów wstrzymujących.

8. Nieoczekiwanie w ramach wolnych wniosków por.kaw.och. Franciszek Żmudzki
podzielił się swoimi uwagami o niestarannym przygotowaniu udziału FKO na
pogrzebie inż. Lesława Kukawskiego.
Kpt. Tadeusz Kühn podkreślił, że niektóre oddziały przybyły zbyt późno na
uroczystości i nie zachowywały powagi miejsca.
9. Sprawozdanie komendanta CWKO
Rtm.kaw.och. Piotr Szakacz przedstawił podjęte przez CWKO podjęte zagadnienia:
- konferencja nt. militari dla całego środowiska kawaleryjskiego wykraczając poza
FKO. Efektem spotkania są poprawki do regulaminów militari.

- CWKO stara się o możliwość kultywowania przedwojennych tradycji CWK Grudziądz.
Przygotowano odpowiednie dokumenty i podjęto rozmowy z Panią Karolą
Skowrońską prezesem Fundacji na rzecz Tradycji Jazdy Polskiej , która poparła podjęte
działania. Jednak dysponentem barw jest Wojsko Polskie.
- organizacja kursów CWKO- zajęcia i egzaminy. Podkreślono, że nowe kadry są b.
dobrze wyszkolone. Zrealizowano dokumentację filmową. Rozpoczęto typowanie
nowych słuchaczy szkoły podchorążych, założono że będą to 4 osoby.
- uzyskiwanie stopni w tym stopni uznaniowych. Przygotowano nowy system, który
uzależnia jeszcze mocniej stopnie od wyszkolenia. Przyjęto, że pierwszy stopień
uznaniowy oficerski to podporucznik kaw.och., kolejny awans na porucznika kaw.och.
możliwy po 3 latach i kolejny na rotmistrza kaw.och. po następnych 5 latach.
- kursy sędziowskie militari dla min. wachmistrzów kaw.och plus kurs sędziowski PZJ 3
klasy WKKW uprawnia do sędziowania prób kawaleryjskich. Sędzią głównym militari
może być oficer FKO z uprawnieniami sędziowskim. Jest przygotowywana odznaka
sędziego FKO.
- odznaki CWKO. Złota odznaka dla prymusów, odznaka Instruktora Wyszkolenia
Kawaleryjskiego wzorowana na CWK.
- poprawki do regulaminów FKO. POPIS zmiana regulaminów (np. 2 instruktorów
przyjmujących POPIS), POPIS jako forma szkolenia. Potrzeba uporządkowania
informacji o POPISach.
- wniosek o założenie dwóch subkont: dla CWKO i dla Kapituły Barw i Tradycji
Kawalerii i Artylerii Konnej II RP powołanej przez Zrzeszenie Kół Pułkowych w
Londynie i przekazanej do Federacji.
Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania komendanta CWKO: 16 głosów za
przyjęciem sprawozdania, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący.
10. Wręczenie złotych odznak FKO i patentu oficerskiego
Na wniosek kapituły złotej odznaki FKO rtm. Roberta Woronowicza o rtm.kaw.och.
Dariusza Waligórskiego przyznano odznaki o numerze 2 rtm.kaw.och. Piotrowi
Szakaczowi i por.kaw.och. Pawłowi Wieńciowi. Nowo odznaczeni poszerzyli kapitułę
złotej odznaki FKO do wymaganych 4 osób.
Na mocy uchwały zarządu FKO wręczono patent oficerski podporucznika Panu
Kamilowi Ciesielczukowi. Patent ten przyznano po raz pierwszy zgodnie z
poprawionym regulaminem FKO.

11. Kpt. Tadeusz Kühn poinformował, że złożone zapotrzebowanie na sprzęt wojskowy
nie będzie chwilowo rozpatrywane. Agencja Mienia Wojskowego określi tryb
składanych zamówień i wówczas ponownie zwrócimy się z zapotrzebowaniem.
Zarząd oczekuje pełnej informacji od Stowarzyszeń – oddziałów kto otrzymał mundur
wojskowy wz.93 z podpisem kawalerzysty. Dotyczy mundurów dostarczonych przez
zarząd w 2016 r.
12. Rtm.kaw.och. Marek Magowski, rtm.kaw.och. Jakub Czekaj i
podchor..kaw.och.Marcin Hubert przedstawili regulamin mundurowy wz.93 oraz
następne wzory stosowane w FKO.
Uzgodniono, że uwagi dotyczące tego regulaminu zostaną dostarczone do zespołu
tych 3 osób i w ciągi 2 tygodni. Następnie zespół przedstawi ostateczne wnioski.
Zasady oraz wzory oznaczeń na mundury Wojska Polskiego, zgodnie z wytycznymi
MON, są dostępne w sklepie www.sortmund.pl
13. Por.kaw.och. Tadeusz Kowalski przedstawił projekt zmian statutu.
- Uczestnicy zjazdu zobowiązali się do przesłania propozycji preambuły.
Zaproponowano:
- Wprowadzić do statutu CWKO jako jednostkę FKO.
- Wprowadzenie proporcjonalności reprezentacji stowarzyszeń w FKO w zależności od
liczby sekcji w stowarzyszeniu. Por.kaw.och. Tadeusz Kowalski wyjaśniał, że art.10
pr.stow. wyróżnia główne zasady funkcjonowania: zasada praworządności, zasada
równości stowarzyszeń, zasada demokracji wewnętrznej, zasada równości członków
stowarzyszeń. Wszyscy członkowie stowarzyszenia są równi wobec władz i względem
siebie; wynika z tego prawo do równego traktowania. Podstawowym przejawem
równości członków jest równość głosów na walnym zebraniu członków, wyrażająca
się w formule „jeden członek – jeden głos. (Stowarzyszenia i fundacje. Paweł Suski.
LexisNexis. Warszawa 2011).
- Kto ustala wysokość składek. Czy walne?
- Wykreślić sąd koleżeński.
- Wprowadzić kapitułę złotej odznaki.
Uczestnicy sprawozdawczego zjazdu delegatów prześlą poprawki do statutu w ciągu
30 dni.
Po wprowadzeniu poprawek i przedyskutowaniu internetowym nowej wersji
zostanie zwołany walny nadzwyczajny zjazd delegatów w sprawie zmiany statutu.

14.Uchwały
Konrad Głuchowski, rtm.kaw.och. Jakub Czekaj i rtm.kaw.och. Dariusz Waligórski
scharakteryzowali działania Potrzeby Komarowskiej w sprawie upamiętnienia pola bitwy i
objęcie terenu bitwy ochroną. Stwierdzono, że nie ma zaufania do działań Tomasza
Dudka, który wplątuje nas w spór pomiędzy mieszkańcami a nim. Należy podjąć rozmowy
FKO z lokalnymi społecznościami . Wspieramy ochronę prawną tego miejsca przy
akceptacji mieszkańców, współpracujemy ze wszystkimi, którzy mogą pomoc.
Uchwała nr. 1

Walny zjazd zobowiązuje zarząd do ścisłej współpracy ze wszystkimi organizacjami
działającymi na rzecz wprowadzenia ochrony prawnej terenu oraz organizacji
obchodów rocznicowych bitwy pod Komarowem 1920. Należy prowadzić aktywne
działania promocyjne i wydawnicze w tych sprawach. Należy wspierać zbiórkę
pieniędzy na pomnik, zagospodarowanie pola bitwy oraz dalszych prac nad studium
uwarunkowań przy poszanowaniu interesów lokalnej społeczności.
Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr. 1: 17 głosów za przyjęciem uchwały, 0
negatywnych i 0 wstrzymujących.
Kpt. Tadeusz Kühn postawił wniosek o 100% zwiększenie składki członkowskiej,
motywując to brakiem pieniędzy na podstawowe działania zarządu, w tym na
specjalistę przygotowującego wnioski konkursowe na rzecz stowarzyszeń FKO.
Uchwała nr. 2
Ustanawia się składkę członkowską roczną w wysokości 1000,00 zł. Za wdrożenie
odpowiada Zarząd.
Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr. 2: 7 głosów za przyjęciem uchwały, 5
negatywnych i 4 wstrzymujące.
15. Na tym obrady zakończono

przewodniczący obrad

kpt. Tadeusz Kühn

sekretarz obrad

por.kaw.och. Tadeusz Kowalski

