
 

 

Zebranie Zarządu: 30 listopada 2018r.  

  Zebranie odbyło się w Przyborowie 383. Zebranie rozpoczął Prezes Federacji 
FKO RP rtm. kaw. och. Jan Znamiec, który zaproponował zastanowić się: co dalej z 
Federacją RP, gdyż sytuacja w oddziałach jest tragiczna. 

1. co dalej z Federacją RP, 
2. sytuacja w oddziałach,  
3. co robimy z „zawieszeniem” działalności oddziału P3SK, 
4. wrócić do zjednoczenia oddziałów i zmobilizować do działania na nowo, 
5. Regulamin mundurowy, 
6. Bal + „Gala Wieniawy” – organizacja, 
7. Złota Odznaka FKO RP. 
 
  

 Ad. 1  
 Powinna być nadal wiodącą organizacją w kraju. 

 Ad. 2  
 W 2018 tylko trzy oddziały zrobiły popis: 12PU, 15PU i P3SK, dwa kolejne: 8PU i 

3PSzwol mają jeszcze w tym roku zrobić popis. 3PU i 23PU mają jeszcze ważne, 
reszta nie wywiązała się z postanowień statutowych. Działalność i aktywność oddziału 
jest bardzo słaba i niewidoczna. 

 
 Ad. 3 
 Sprawa zawieszenia działalności oddziału jest nie uregulowana zapisami statutu i 

decyzję co dalej z oddziałem P3SK musi podjąć Walne Zgromadzenie. 

 

 Ad. 4 
 Należy odbyć spotkania z oddziałami, które są w FKO RP i zmobilizować ich do 

aktywniejszej działalności na polus kawaleryjskim. 

 

 Ad. 5 
 Musi być odrębne posiedzenie Zarządu FKO RP dla uchwalenia nowego Regulaminu 

Mundurowego i Troczenia. 

 

 Ad. 6 
 Miejsce Kraków, ul. Zyblikiewicza - Kasyno Kraków, termin: 02 luty 2019r i 

połączenie z „Galą Wieniawy”. Kategorie: film – G. Gajewski, malarstwo: Marian 
Stefański, żołnierz – gen. Jarosław Gromadziński, jednostka wojskowa: 15GBZ, 
dziennikarz – Urszula Żółtowska, popularyzator – mjr Piotr Półbratek, społeczność – 
Gmina Adamów. 



 

 

 Ad. 7 
 Nie podjęto decyzji o przyznaniu Złotej odznaki FKO RP, gdyż jeszcze nie wpłynęły 

kandydatury od Kapituły Odznaki. 

 

Na tym zakończono zebranie Zarządu. 

 

Obecni:  

rtm. kaw. och. Jan Znamiec 
 
rtm. kaw. och. Piotr Szakacz 
 
rtm. kaw. och. Jan Urban  
 
por. kaw. och. Franciszek Żmudzki 
 
 
Goście:  

rtm. kaw. och. Dariusz Waligórski 
 
ppor. kwa. och. Jacek Iżykowski 
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