Protokół z Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów FKO RP
Warszawa 21/22 października 2017r.

























Lista delegatów w dniu: 21 października 2017r.
1PSzwol – por. kaw. och. PIEKARCZYK Piotr x2
2PSzwol - ------------------------------------------3PSzwol – ppor. kaw. och. HUBERT Marcin x2
1PU – rtm. kaw. och. SUJECKI Adam
1PU – chor. kaw. och. DURAKIEWICZ Piotr
3PU – por. kaw. och. SZPULAK Andrzej
5PU - ------------------------------------------------8PU – chor. kaw. och. GODEK Mariusz
9PU – chor. kaw. och. GALARA Robert x2
12PU - -----------------------------------------------13PU – rtm. kaw. och. MAZUR Robert x2
15PU – rtm. kaw. och. KUSZ Roman
20PU – rtm. kaw. och. GUZY Paweł
23PU – ppor. ŁANKOWSKI Arkadiusz x2
2PSK - -----------------------------------------------P3SK – por. kaw. och. FIRST Mirosław
Stowarzyszenie “Przysiecz” - ---------------------8PU – rtm. kaw. och. ZNAMIEC Jan – Prezes
P3SK – rtm. kaw. och WALIGÓRSKI Dariusz - V-ce Prezes
3PSzwol – rtm. kaw. och. SZAKACZ Piotr - -------------------8PU – por. kaw. och. ŻMUDZKI Franciszek - Skarbnik
20PU – chor. kaw. och. WLAZŁO Dariusz - --------------------Ułan – ANDRZEJAK Michał – Przewodniczący Kom. Rew.









II. Lista Gości :
1PSzwol rtm. kaw. och. – WORONOWICZ Robert – Dowódca FKO
1PU – por. WP KOWALCZYK Kamil
P3SK – por. kaw. och. – WIEŃĆ Paweł
13PU – chor. kaw. och. KOWALSKI Mariusz
15PU – ułan kaw. och. WACHOWIAK Bartosz
20PU – rtm. kaw. och. URBAN Jan
P3SK – ppor. kaw. och. URBAN Paweł

I.

III. Głosownie nad wyborem:
a. Przewodniczącego,
b. Sekretarza,
c. Komisji wniosków,
d. Komisji skrutacyjnej,
Ad. a.
Głosów biorących udział w głosowaniu: 21 ( dwadzieścia jeden )
„za” uchwałą oddano 12 ( dwanaście )
„przeciw” uchwale oddano 0 ( zero )
„ wstrzymało się” 9 ( dziewięć )
Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów FKO RP
wybrano rtm. kaw. och. Jana Znamca.
Ad. b.
Głosów biorących udział w głosowaniu: 21 ( dwadzieścia jeden )
„za” uchwałą oddano 12 ( dwanaście )
„przeciw” uchwale oddano 0 ( zero )
„ wstrzymało się” 9 ( dziewięć )
Na Sekretarza Zjazdu wybrano por. kaw. och. Franciszka Żmudzkiego.
Ad. c.
Głosów biorących udział w głosowaniu: 21 ( dwadzieścia jeden )
„za” uchwałą oddano 12 ( dwanaście )
„przeciw” uchwale oddano 0 ( zero )
„ wstrzymało się” 9 ( dziewięć )
Do Komisji Wniosków wybrano: por. WP Kamila Kowalczyka, ppor.
kaw. och. Pawła Urbana i chor. kaw. och. Mariusza Kowalskiego.

Ad. d.
Głosów biorących udział w głosowaniu: 21 ( dwadzieścia jeden )
„za” uchwałą oddano 12 ( dwanaście )
„przeciw” uchwale oddano 0 ( zero )
„ wstrzymało się” 9 ( dziewięć )
Do Komisji Skrutacyjnej wybrano: por. kaw. och. Andrzeja Szpulaka,
chor. kaw. och. Mariusza Godka i ułana Michała Andrzejaka.

IV. W dalszej części Zjazdu nastąpiło przedstawienie projektu nowego
statutu Zawiązku Stowarzyszeń Federacji Kawalerii Ochotniczej RP i
dyskusja nad treścią nowego Statutu FKO RP. Po jej zakończeniu
poddano pod głosowanie zmiany i podjęto następującą uchwałę.
Uchwałę poddano pod głosowanie w głosowaniu bezpośrednim na
posiedzeniu NWZD w dniu: 21 października 2017r.
Głosów biorących udział w głosowaniu: 19 ( dziewiętnaście )
„za” uchwałą oddano 18 ( osiemnaście )
„przeciw” uchwale oddano 1 ( jeden )
„ wstrzymało się” 0 ( zero )

Uchwała NWZD Nr 1/10/2017
z dnia: 21 października 2017r.
związku stowarzyszeń pod nazwą
„Federacja Kawalerii Ochotniczej RP”
w sprawie przyjęcia statutu FKO RP po poprawkach
Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów przyjęło zmiany statutu
FKO RP zawarte w nowej wersji statutu stanowiącej załącznik nr 1
protokołu.
V. Następnie Zarząd tymczasowy złożył sprawozdanie ze swojej
działalności, referował: rtm. kaw. och. Jan Znamiec oraz skarbnik por.
kaw. och. Franciszek Żmudzki.

VI. Tymczasowy Prezes rtm. kaw. och. Jan Znamiec przedstawił
propozycję działania w przyszłości Zawiązku Stowarzyszeń Federacji
Kawalerii Ochotniczej RP.
VII. Odbyła się dyskusja, jej pierwszy punktem było odniesie się do
wystąpienia rtm. kaw. och. Roberta Woronowicz i jego uwag co do
działania Zarządu tymczasowego, do których odniósł się rtm. kaw. och.
Jan Znamiec, rtm. kaw. och. Dariusz Waligórski, por. kaw. och.
Franciszek Żmudzki, por. kaw. och. Mirosław First, rtm. kaw. och.
Adam Sujecki. Większości przedstawionych opinii w prezentacji rtm.
kaw. och. Roberta Woronowicza była nie zasadna i nie poparta
żadnymi dowodami.

Niedziela: 22-10-2017r.
Lista delegatów w dniu: 22 października 2017r.


















1PSzwol – por. kaw. och. PIEKARCZYK Piotr
2PSzwol - ------------------------------------------3PSzwol – ppor. kaw. och. HUBERT Marcin
1PU – -----------------------------------------1PU – chor. kaw. och. DURAKIEWICZ Piotr
3PU – rtm. kaw. och. KAMCZYK-GODOWSKI Zbigniew
5PU - ------------------------------------------------8PU – chor. kaw. och. GODEK Mariusz
9PU – chor. kaw. och. GALARA Robert
12PU - -----------------------------------------------13PU – rtm. kaw. och. MAZUR Robert
15PU – ----------------------------------------------20PU – rtm. kaw. och. GUZY Paweł
23PU – ppor. ŁANKOWSKI Arkadiusz
2PSK – chor. Kaw. och. WLAZŁO Dariusz
P3SK – por. kaw. och. FIRST Mirosław
Stowarzyszenie “Przysiecz” – chor. kaw. och. BROSZ Tomasz

Lista Gości :














3PSzwol – ppor. kaw. och. IŻYKOWSKI Jacek
3PSzwol – st. szwol. kaw. och. GRZYBOWSKI Piotr
8PU – rtm. kaw. och. ZNAMIEC Jan
8PU – por. kaw. och. ŻMUDZKI Franciszek
13PU – chor. kaw. och. KOWALSKI Mariusz
20PU – rtm. kaw. och. URBAN Jan
P3SK – rtm. kaw. och WALIGÓRSKI Dariusz
P3SK – por. kaw. och. – WIEŃĆ Paweł
P3SK – ppor. kaw. och. URBAN Paweł
Ułan – ANDRZEJAK Michał
ppłk WP GŁADYSZ Andrzej
por. WP KOWALCZYK Kamil
por. kaw. och. SZPULAK Andrzej

VIII. Ułan Michał Andrzejak pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z jej prac za okres 02.04 – 21.10.
2017r. Po krótkiej dyskusji nad sprawozdaniem ustępującego Zarządu i
Komisji Rewizyjnej odbyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium
dla ustępującego Zarządu.
Uchwałę poddano pod głosowanie w głosowaniu bezpośrednim na
posiedzeniu NWZD w dniu: 22 października 2017r.
Głosów biorących udział w głosowaniu: 11 ( jedenaście )
„za” uchwałą oddano 10 ( dziesięć )
„przeciw” uchwale oddano 0 ( zero )
„ wstrzymało się” 1 ( jeden )
Uchwała NWZD Nr 2/10/2017
z dnia: 22 października 2017r.
związku stowarzyszeń pod nazwą
„Federacja Kawalerii Ochotniczej RP”
w sprawie udzielenia absolutorium ustępującego Zarządu
Delegaci Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów udzielili
zarządowi absolutorium.

Po zakończeniu głosowania tymczasowy Zarząd podał się do dymisji.
IX. Następnie rtm. kaw. och. Jan Znamiec przedstawił propozycje i
strategię działania w przyszłości Federacji Kawalerii Ochotniczej RP.
„FKO RP to nie my i wy, jesteśmy tyko MY i jej przyszłość zależy
tylko od nas.” Zostały zgłoszone dwie kandydatury na Prezesa FKO w
osobach: rtm. kaw. och. Jan Znamiec i rtm. kaw. och. Dariusz
Waligórski, drugi zgłoszony kandydat tj. Dariusz Waligórski nie
przyjął kandydatury. W związku z tym, że nie było innych kandydatur
odbyło się tajne głosowanie na wybór Prezesa FKO. Komisja
skrutacyjna po przeliczeniu głosów stwierdziła, że oddano 12 głosów
w tym 10 było za 0 przeciw i 2 wstrzymujące. Tym samym rtm. kaw.
och. Jan Znamiec został wybrany na Prezesa FKO.

Uchwała NWZD Nr 3/10/2017
z dnia: 22 października 2017r.
związku stowarzyszeń pod nazwą
„Federacja Kawalerii Ochotniczej RP”
w sprawie wyboru Prezesa Zarządu FKO RP
Na funkcję prezesa Federacji Kawalerii Ochotniczej wybrano rtm. kaw.
och. Jana Znamca.
W dalszej części posiedzenia zgłaszano kandydatury na Komendanta CWKO,
jednocześnie V-ce Prezesa FKO, w osobach rtm. kaw. och. Piotr Szakacz i rtm.
kaw. och. Dariusz Waligórski, ten drugi jednak odmówił kandydowania.
Prezes J. Znamiec poprosił o zmianę porządku obrad tak, aby najpierw wybrać
członków Zarządu FKO RP, a następnie V-ce Prezesa FKO RP - Komendanta
CWKO. Zostało przeprowadzone głosowanie w sprawie zmiany programu
NWZD.
Wniosek poddano pod głosowanie w głosowaniu bezpośrednim na posiedzeniu
NWZD w dniu: 22 października 2017r.

Głosów biorących udział w głosowaniu: 12 ( dwanaście )
„za” uchwałą oddano 6 ( dziesięć )
„przeciw” uchwale oddano 3 ( trzy )
„ wstrzymało się” 3 ( trzy )
Porządek obrad został zmieniony zgodnie z wnioskiem rtm. kaw. och.
Jana Znamca.
Prezes FKO J. Znamiec zaproponował następujące osoby do Zarządu:
1. por. kaw. och. Franciszek Żmudzki - sekretarz
2. rtm. kaw. och. Robert Mazur
3. ppłk. rez. WP Andrzej Gładysz
4. por. kaw. och. Piotr Piekarczyk
5. rtm. kaw. och. Zbigniew Kamczyk-Godowski
6. rtm. kaw. och. Jan Urban – skarbnik
7. rtm. kaw. och. Dariusz Waligórski
oraz
rtm. kaw. och. Szakacz V-ce Prezesa FKO RP - Komendanta CWKO
Uchwałę poddano pod głosowanie w głosowaniu tajnym na posiedzeniu NWZD
w dniu: 22 października 2017r.
por. kaw. och. Franciszek Żmudzki
„za” wyborem oddano 11( jedenaście )
„przeciw” oddano 0 ( zero )
„ wstrzymało się” 1 ( jeden )
rtm. kaw. och. Robert Mazur
„za” wyborem oddano 11( jedenaście )
„przeciw” oddano 0 ( zero )
„ wstrzymało się” 1 ( jeden )
ppłk Andrzej Gładysz
„za” wyborem oddano 12 ( dwanaście )
„przeciw” oddano 0 ( zero )
„ wstrzymało się” 0 ( zero )

por. kaw. och. Piotr Piekarczyk
„za” wyborem oddano 10 ( dziesięć )
„przeciw” oddano 1 ( jeden )
„ wstrzymało się” 1 ( jeden )
rtm. kaw. och. Zbigniew Kamczyk-Godowski
„za” wyborem oddano 10 ( dziesięć )
„przeciw” oddano 0 ( zero )
„ wstrzymało się” 2 ( dwa )
rtm. kaw. och. Jan Urban
„za” wyborem oddano 12 ( dwanaście )
„przeciw” oddano 0 ( zero )
„ wstrzymało się” 0 ( zero )
rtm. kaw. och. Dariusz Waligórski
„za” wyborem oddano 12 ( dwanaście )
„przeciw” oddano 0 ( zero )
„ wstrzymało się” 0 ( zero )
Uchwała NWZD Nr 4/10/2017
z dnia: 22 października 2017r.
związku stowarzyszeń pod nazwą
„Federacja Kawalerii Ochotniczej RP”
w sprawie wyboru członków Zarządu FKO RP
W skład zarządu FKO weszli:
1. por. kaw. och. Franciszek Żmudzki - sekretarz
2. rtm. kaw. och. Robert Mazur
3. ppłk. rez. WP Andrzej Gładysz
4. por. kaw. och. Piotr Piekarczyk
5. rtm. kaw. och. Zbigniew Kamczyk-Godowski
6. rtm. kaw. och. Jan Urban – skarbnik
7. rtm. kaw. och. Dariusz Waligórski

Następnie odbyło się kolejne głosowanie i po ogłoszeniu jego
wyników, podjęto kolejną uchwałę.
Uchwałę poddano pod głosowanie w głosowaniu tajnym na
posiedzeniu NWZD w dniu: 22 października 2017r.
Głosów biorących udział w głosowaniu: 12 ( dwanaście )
rtm. kaw. och. Piotr Szakacz
„za” oddano 11 ( jedenaście )
„przeciw” oddano 0 ( zero )
„ wstrzymało się” 1 ( jeden )
Uchwała NWZD Nr 5/10/2017
z dnia: 22 października 2017r.
związku stowarzyszeń pod nazwą
„Federacja Kawalerii Ochotniczej RP”
w sprawie wyboru V-ce Prezesa FKO RP - Komendanta CWKO
Na komendanta CWKO- V-ce Prezesa FKO RP wybrano rtm. kaw. och. Piotra
Szakacza
Kolejnym punktem spotkania było zgłoszenie
Honorowego FKO RP, którymi zostali:
1. por. kaw. och. Mirosław First
2. por. WP Kamil Kowalczyk
3. ppor. rez. Bartłomiej Czech – Kosiński
4. chor. kaw. och. Dariusz Wlazło
5. chor. kaw. och. Mariusz Kowalski
6. ppor. kaw. och. Paweł Urban

kandydatów

do

Sądu

Rtm. kaw. och. Jan Znamiec ppor. kaw. och. Paweł Urban nie wyraził zgody na
kandydaturę.
Przeprowadzono głosowanie i po ogłoszeniu jego wyników podjęto uchwałę.

Uchwałę poddano pod głosowanie w głosowaniu tajnym na posiedzeniu NWZD
w dniu: 22 października 2017r.
Głosów biorących udział w głosowaniu: 12 ( dwanaście )
por. kaw. och. Mirosław First
„za” wyborem oddano 11( jedenaście )
„przeciw” oddano 0 ( zero )
„ wstrzymało się” 1 ( jeden )
por. WP Kamil Kowalczyk
„za” wyborem oddano 12 ( dwanaście )
„przeciw” oddano 0 ( zero )
„ wstrzymało się” 0 ( zero )
ppor. rez. Bartłomiej Czech-Kosiński
„za” wyborem oddano 11 ( jedenaście )
„przeciw” oddano 0 ( zero )
„ wstrzymało się” 1 ( jeden )
chor. kaw. och. Dariusz Wlazło
„za” wyborem oddano 11 ( jedenaście )
„przeciw” oddano 0 ( zero )
„ wstrzymało się” 1 ( jeden )
chor. kaw. och. Mariusz Kowalski
„za” wyborem oddano 12 ( dwanaście )
„przeciw” oddano 0 ( zero )
„ wstrzymało się” 0 ( zero )

Uchwała NWZD Nr 6/10/2017
z dnia: 22 października 2017r.
związku stowarzyszeń pod nazwą
„Federacja Kawalerii Ochotniczej RP”
w sprawie wyboru członków Sądu Honorowego FKO RP
W skład Sądu Honorowego FKO weszli:
1.
por. kaw. och. Mirosław First
2.
por. WP Kamil Kowalczyk
3.
ppor. rez. Bartłomiej Czech – Kosiński
4.
chor. kaw. och. Dariusz Wlazło
5.
chor. kaw. och. Mariusz Kowalski

W następnej kolejności zgłoszono kandydatów do Komisji Rewizyjnej:
1. rtm. kaw. och. Paweł Guzy
2. ppor. kaw. och. Arkadiusz Łankowski
3. chor. kaw. och. Robert Galara
4. ułan Michał Andrzejak
W związku ze zgłoszoną kandydaturą Michała Andrzejaka w funkcji członka
komisji skrutacyjnej na czas wyboru członków komisji rewizyjnej zastąpił go
ppor. kaw. och. Paweł Urban.
Uchwałę poddano pod głosowanie w głosowaniu tajnym na posiedzeniu NWZD
w dniu: 22 października 2017r.
Głosów biorących udział w głosowaniu: 12 ( dwanaście )
Głosów ważnych oddano 11 ( jedenaście ), nie ważnych 1 ( jeden )
rtm. kaw. och. Paweł Guzy
„za” wyborem oddano 6 ( sześć )
„przeciw” oddano 1 ( jeden )
„ wstrzymało się” 4 ( cztery )
ppor. kaw. och. Arkadiusz Łankowski
„za” wyborem oddano 7 ( siedem )
„przeciw” oddano 1 ( jeden )

„ wstrzymało się” 3 ( trzy )
chor. kaw. och. Robert Galara
„za” wyborem oddano 9 ( dziewięć )
„przeciw” oddano 1 ( jeden )
„ wstrzymało się” 1 ( jeden )
ułan Michał Andrzejak
„za” wyborem oddano 9 ( dziewięć )
„przeciw” oddano 1 ( jeden )
„ wstrzymało się” 1 ( jeden )

Uchwała NWZD Nr 7/10/2017
z dnia: 22 października 2017r.
związku stowarzyszeń pod nazwą
„Federacja Kawalerii Ochotniczej RP”
w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej FKO RP
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
1. ppor. kaw. och. Arkadiusz Łankowski
2. chor. kaw. och. Robert Galara
3. ułan Michał Andrzejak

X. Komisja wnioskowa przedstawiła wnioski o przeprowadzenie głosowania
nad regulaminami FKO RP:
1. Regulaminem Popisu Oddziału
Regulamin Popisu, tj. sposobu weryfikacji liczebności członków
podmiotów zrzeszonych w Federacji, a opracowany przez kadrę CWKO
przedstawił por. kaw. och. Franciszek Żmudzki. Po prezentacji
przeprowadzono dyskusję nad projektem. Nie wniesiono zmian
merytorycznych.
Przeprowadzono głosowanie
Regulaminu Popisu Oddziału.

nad

uchwałą

w

sprawie

przyjęcia

Uchwałę poddano pod głosowanie w głosowaniu jawnym na posiedzeniu
NWZD w dniu: 22 października 2017r.
Głosów biorących udział w głosowaniu: 12 ( dwanaście )
„za” uchwałą oddano 12 ( osiemnaście )
„przeciw” uchwale oddano 0 ( zero )
„ wstrzymało się” 0 ( zero )
Uchwała NWZD Nr 8/10/2017
z dnia: 22 października 2017r.
związku stowarzyszeń pod nazwą
„Federacja Kawalerii Ochotniczej RP”
w sprawie przyjęcia Regulaminu Popisu Oddziału FKO RP
Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów przyjęło Regulamin Popisu
Oddziału w brzmieniu zawartym w załączniku nr 2 protokołu.
2. Regulaminem Członkostwa FKO RP
Projekt Regulaminu Członkostwa FKO RP określającego wymogi
członkostwa w związku FKO RP przedstawił ułan Michał Andrzejak.
Po dyskusji nad projektem przeprowadzono głosowanie nad uchwałą w
sprawie przyjęcia ww. regulaminu.
Uchwałę poddano pod głosowanie w głosowaniu jawnym na posiedzeniu
NWZD w dniu: 22 października 2017r.
Głosów biorących udział w głosowaniu: 11 ( jedenaście )
„za” uchwałą oddano 11 ( jedenaście )
„przeciw” uchwale oddano 0 ( zero )
„ wstrzymało się” 0 ( zero )

Uchwała NWZD Nr 9/10/2017
z dnia: 22 października 2017r.
związku stowarzyszeń pod nazwą
„Federacja Kawalerii Ochotniczej RP”
w sprawie przyjęcia Regulaminu Członkostwa FKO RP
Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów przyjęło Regulamin
Członkostwa w brzmieniu zawartym w załączniku nr 3 protokołu.

3. Regulaminem Sądu Honorowego
Projekt Regulaminu Sądu Honorowego przedstawił jego przewodniczący
por. kaw. och. Mirosław First. Po prezentacji w trakcie dyskusji
wprowadzono zmiany w projekcie dostosowujące jego zgodność do
statutu.
Po dyskusji przeprowadzono głosowanie nad uchwałą w sprawie
przyjęcia ww. regulaminu.
Uchwałę poddano pod głosowanie w głosowaniu jawnym na posiedzeniu
NWZD w dniu: 22 października 2017r.
Głosów biorących udział w głosowaniu: 11 ( jedenaście )
„za” uchwałą oddano 11 ( jedenaście )
„przeciw” uchwale oddano 0 ( zero )
„ wstrzymało się” 0 ( zero )

Uchwała NWZD Nr 10/10/2017
z dnia: 22 października 2017r.
związku stowarzyszeń pod nazwą
„Federacja Kawalerii Ochotniczej RP”
w sprawie przyjęcia Regulaminu Sądu Honorowego FKO RP
Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów przyjęło Regulamin Sądu
Honorowego w brzmieniu zawartym w załączniku nr 4 protokołu.

XI. Po wyczerpaniu wniosków przedstawionych przez Komisję
Wnioskową oraz stwierdzeniu barku wolnych wniosków przewodniczący
zarządził dyskusję końcową, w której zabrał głos jako pierwszy. Wskazał
on na konieczność powstania nieformalnych komisji zajmujących się
konkretnymi kierunkami działania funkcjonowania Federacji. Postanie
ich motywował koniecznością podziału obowiązków w celu uniknięcia
zbytniego obciążenia członków zarządu oraz możliwość wykorzystania
wiedzy i doświadczenia osób spoza zarządu. Wskazał on potencjalnych
przewodniczących ww. komisji wchodzących w skład Zarządu oraz osoby
mogące wejść wziąć udział w ich pracach. Delegaci NWZD FKO RP
przychylnie przyjęli postulat Prezesa FKO RP.
XII. Po wystąpieniu Prezesa FKO RP żaden z delegatów nie zabrał głosu
w związku z czym przewodniczący zakończył posiedzenie
Nadzwyczajnego Wlanego Zebrania Delegatów FKO RP.

Załączniki:
1.
2.
3.
4.

Statut FKO RP
Regulamin Popisu Oddziału
Regulamin Członkostwa
Regulaminu Sądu Honorowego

…………………………….
Przewodniczący
rtm. kaw. och. Jan Znamiec

…………………………………...
Sekretarz
por. kaw. och. Franciszek Żmudzki

