
Protokół z Walnego Zebrania Delegatów FKO RP 
Warszawa 06 kwietnia 2019r. 

 
Zjazd odbył się w Klubie Garnizonowym DGW, w Warszawie przy al. Niepodległości 141a. 
Obrady rozpoczął Prezes Federacji FKO RP rtm. kaw. och. Jan Znamiec i powitał przybyłych.  

Prezes JZ rozpoczął zebranie i zaproponował poruszenie następujących tematów: 

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Delegatów  
2. Rejestracja i weryfikacja Delegatów na Walne Zebranie Delegatów  
3. Wybór Przewodniczącego  
4. Wybór Sekretarza  
5. Przyjęcie porządku obrad  
6. Wybór Komisji Wnioskowej oraz Skrutacyjnej 
7. Złożenie przez Zarząd FKO RP sprawozdania z działalności merytorycznej za rok 

2018 i sprawozdania finansowego przez Zarząd FKO RP 
8. Złożenie sprawozdania przez Komisję Rewizyjną 
9. Dyskusja i głosowanie ws. przyjęcia sprawozdania Zarządu FKO RP 
10. Dyskusja i głosowanie ws. przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej 
11. Przedstawienie przez Zarząd FKO RP programu działania Federacja Kawalerii 

Ochotniczej RP w roku 2019 
12. Wybory uzupełniające do organów FKO RP 
13. Wolne wnioski- dyskusja 
14. Wolne wnioski- głosowanie 
15. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania  Delegatów  

Ad. 2 Lista delegatów- Załącznik, nr1: ”Lista obecności”. 

Ad. 3 Głosownie nad wyborem Przewodniczącego 
 
Głosów biorących udział w głosowaniu:  27 ( dwadzieścia siedem ) 

„za” uchwałą oddano 27 ( dwadzieścia siedem ) 
„przeciw” uchwale oddano 0 ( zero ) 
„ wstrzymało się” 0 ( zero ) 

Na Przewodniczącego Walnego Zebrania Delegatów FKO RP wybrano rtm. kaw. och. 
Franciszka Żmudzkiego. 
 
Ad. 4 Głosownie nad wyborem Sekretarza 
 
Głosów biorących udział w głosowaniu: 27 ( dwadzieścia siedem ) 
„za” uchwałą oddano 27 ( dwadzieścia siedem ) 

„przeciw” uchwale oddano 0 ( zero ) 
„ wstrzymało się” 0 ( zero ) 
 

Na Sekretarza Walnego Zebrania Delegatów FKO RP wybrano ppor. kaw. och. Pawła 
Urbana. 



Ad. 5 Głosownie nad przyjęciem porządku obrad 
 
Głosów biorących udział w głosowaniu: 31 ( trzydzieści jeden ) 

„za” uchwałą oddano 31 ( trzydzieści jeden )  
„przeciw” uchwale oddano 0 ( zero ) 
„ wstrzymało się” 0 ( zero ) 
 

Porządek obrad został przyjęty. 
 

Ad. 6. Wybór komisji Wnioskowej oraz Skrutacyjnej 
 

Do Komisji Wnioskowej zgłoszono kandydaturę następujących osób: Arkadiusz 
Łankowski, Mariusz Godek, Mirosław First. 

 
Głosów biorących udział w głosowaniu: 31 ( trzydzieści jeden ) 

„za” uchwałą oddano 30 ( trzydzieści  ) 
„przeciw” uchwale oddano 0 ( zero ) 
„ wstrzymało się” 1 ( jeden ) 

 
W skład Komisji Wnioskowej weszli: Arkadiusz Łankowski, Mariusz Godek, Mirosław 
First. 

 
Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydaturę następujących osób: Adam Bednarz, 
Dariusz Wlazło, Jacek Iżykowski. 

 
Głosów biorących udział w głosowaniu: 31 ( trzydzieści jeden ) 

„za” uchwałą oddano 29 ( dwadzieścia dziewięć ) 
„przeciw” uchwale oddano 0 ( zero ) 
„ wstrzymało się” 2 ( dwa ) 

 
 W skład Komisji Wnioskowej weszli: Adam Bednarz, Dariusz Wlazło, Jacek Iżykowski. 

 
Ad. 7 Sprawozdanie z działalności FKO za 2018 rok 
 

W dalszej części Zebrania nastąpiło sprawozdanie z działalności merytorycznej, które 
przedstawił Prezes Federacji rtm. kaw. och Jan Znamiec, Piotr Szakacz oraz Franciszek 
Żmudzki. 
JZ  W 2018 Zorganizowano: Wielki Bal Kawaleryjski w Krakowie, Konferencje ws. 
Zawodów Militari, Eliminacje do Mistrzostw Militari WDK, Toporzysko, Wierzawice oraz 
Mistrzostwa w Warszawie, Konferencję programową. Udział FKO RP w Świętach 
oddziałów WP: 25 BKP, 15 GBZ w Giżycku, 19 BZ. FKO RP wzięła udział w Wielkiej 
Defiladzie z okazji święta WP, jako uczestnik oraz organizator komponentów. 
Zorganizowano 4 edycje Obozów Proobronnych dla członków FKO RP oraz uczniów klas 



mundurowych ze środków MON. W 2018 roku rozliczono dofinansowanie z MON za rok 
2016, które zostało zakwestionowane przez organ kontroli MON. 
Ponadto przybliżył przebieg ww. działań oraz ocenił pracę poszczególnych członków 
Zarządu.  
FŻ Przedstawił przebieg pracy Zarządu. Odbyło się 6 zebrań Zarządu, na których podjęto 
23 uchwały. Zarząd nominował 5 chorążych. Przedstawił harmonogram odbytych Popisów 
oraz podał informację nt. ważności Popisów w poszczególnych oddziałach. 
PS Przedstawił sprawozdanie nt. działalności szkoleniowej w ramach CWKO. 
Zorganizowano 2 kursy CWKO ze środków FIO oraz MON, jeden kurs nie doszedł do 
skutku. W ich ramach odbyły się szkolenia I, II, III stopnia oraz SPKO. Wskazał on także 
ilość kursantów poszczególnych szkoleń. Zaznaczył on, iż trwają ciągłe prace nad 
programem i formą szkolenia z uwzględnieniem pomocy WP. Zorganizowano także kurs 
Instruktorski PZJ dla słuchaczy SPKO oraz dla kadry podoficerskiej FKO szkolenie dla 
sędziów militari. CWKO przyjęło do kadry szkoły pomocników instruktorów wyszkolenia 
kawaleryjskiego- podoficerów.  
JU Następnie sprawozdanie finansowe za 2018 rok zreferował skarbnik rtm. kaw. och Jan 
Urban. Sprawozdanie w załączniku, nr 2. Zwrócił on uwagę na fakt nie uiszczenia składek 
przez część organizacji członkowskich. 

 
Ad. 8  Sprawozdanie komisji rewizyjnej 
 

Chor. kaw. och. Robert Galara pełniący funkcję Członka Komisji Rewizyjnej przedstawił 
sprawozdanie z jej prac za rok 2018r. Rekomendował on zatwierdzenie sprawozdania 
finansowego Zarządu przez WZD. Zwrócił uwagę na fakt, iż Zarząd boryka się z 
problemami, w tym finansowymi, pozostawionymi przez poprzedni Zarząd. Poprosił on, 
aby obecny Zarząd wyjaśnił ww. problemy, a ponadto przedstawił informację nt. 
weryfikacji stopni. Sprawozdanie Komisji w załączniku, nr 3. 

 
Ad.9 Dyskusja i głosowanie ws. przyjęcia sprawozdania Zarządu 
 

Po krótkiej dyskusji nad sprawozdaniem Zarządu FKO RP odbyło się głosowanie nad 
zatwierdzeniem sprawozdania. 
Głos w dyskusji zabrał:  
- rtm. kaw. och. Dariusz Waligórski w sp. uściślenia sprawozdania finansowego oraz 
zwróceniu uwagi na sposób nazywania członków Federacji ( ich nazwami, a nie pułkami ), 
- rtm. kaw. och. Paweł Guzy przypomniał o zorganizowanym szkoleniu w Wierzawicach  
JZ „Była to inicjatywa OKO Wierzawice, przez oddział ten zorganizowana, a nie przez 
Zarząd, nie jest więc zasadne przypisywania tego wydarzenia Zarządowi”, 
- rtm. kaw. och. Zbigniew Kamczyk-Godowski- „Obóz organizowany przez 3 PU był 
najlepszym od 2 lat, nie jest jego winą złe rozliczenie obozu, z racji nieznajomości umowy 
z MON” JZ „ZKG jako członek zarządu otrzymał takową, w momencie jej podpisania” 
JU „Co do merytoryczności kursu nie ma zastrzeżeń”,  
 



Uchwałę poddano pod głosowanie w głosowaniu bezpośrednim na posiedzeniu WZD w 
dniu: 06 kwietnia 2019r. 

 
 

 
Uchwała WZD FKO RP Nr 01/04/2019 

z dnia: 06 kwietnia 2019r.  
w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu FKO za rok 2018. 

 
Walne Zabranie Delegatów Federacji Kawalerii Ochotniczej RP zatwierdza 
sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe Zarządu FKO RP, za 2018 r. 
 
Uchwałę poddano pod głosowanie w głosowaniu bezpośrednim na posiedzeniu WZD w 
dniu: 06 kwietnia 2019 roku. 
 
Głosów biorących udział w głosowaniu: 33 ( trzydzieści trzy ) 
„za” uchwałą oddano 16 ( szesnaście ) 
„przeciw” uchwale oddano 16 ( szesnaście ) 
„wstrzymujących” się oddano 1 ( jeden ) 
 
Głos Przewodniczącego - ZA 

 
Mając na uwadze powyższe uchwała została podjęta. 

 
Ad.10 Dyskusja i głosowanie ws. przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej 
 

Po krótkiej dyskusji nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej odbyło się głosowanie nad 
zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. 
 
Uchwałę poddano pod głosowanie w głosowaniu bezpośrednim na posiedzeniu WZD w 
dniu: 06 kwietnia 2019r. 

 
Uchwała WZD FKO RP Nr 02/04/2019 

z dnia: 06 kwietnia 2019r.  
w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej FKO za rok 2018. 

 
Walne Zabranie Delegatów Federacji Kawalerii Ochotniczej RP zatwierdza 
sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe Zarządu FKO RP za 2018 r. 
 
Uchwałę poddano pod głosowanie w głosowaniu bezpośrednim na posiedzeniu WZD w 
dniu: 06 kwietnia 2019 roku. 
 
Głosów biorących udział w głosowaniu: 33 ( trzydzieści trzy ) 

„za” uchwałą oddano 32 ( trzydzieści dwa ) 
„przeciw” uchwale oddano 0 ( zero ) 
„wstrzymujących” się oddano 1 ( jeden ) 



 
Uchwała została podjęta. 

 
 
Ad. 11 Przedstawienie przez Zarząd FKO RP programu działania Federacja Kawalerii 
Ochotniczej RP w roku 2019 

 Przyjęcie nowego regulaminu mundurowego FKO RP 
 Opracowanie propozycji troczenia defiladowego 
 Organizacja Zawodów militari w sezonie 2019  
 Potrzeba uzupełnienia zarządu FKO RP zwłaszcza osoby młode 
 Wrześniowy szlak 2019 
 Składajmy wnioski o odznaczenie złotą odznaką FKO RP - PŻ 

Ad. 12 Wybory uzupełniające do organów 
 
Zgłoszono następujące kandydatury do zarządu FKO: 

 ppor. kaw. och. Paweł Urban, nie wyraził zgody 
 wach. kaw. och. Jakub Jeznach - nieobecny, natomiast jego bezpośrednio przełożony, 

dowódca oddziału ( ppor. kaw. och. Arkadiusz Łankowski ) wyraził zgodę na jego 
pracę w Zarządzie FKO RP oraz przedstawiono jego pisaną zgodę  

Więcej kandydatur nie zgłoszono.  
 
Zarządzono głosowanie ws. włączenie wach. kaw. och. Jakub Jeznach w skład zarządu FKO 
RP.  
 

Głosów biorących udział w głosowaniu tajnym: 32 ( trzydzieści dwa ) 
„za” uchwałą oddano 18 (osiemnaście ) 
„przeciw” uchwale oddano 3 ( trzy ) 
„wstrzymujących” się oddano 11 ( jedenaście ) 

 
Uchwała została podjęta. 

 
Ad. 13 Wolne wnioski 
 
Dyskusja: 
DW 1. Federacja powinna wprowadzić RODO i wspomóc w tej procedurze członków 
federacji.  
2. Kwestia kobiet w FKO RP - to kobiety chcące włączyć się w ruch powinny zaproponować 
formę swojej organizacji - to one powinny podać propozycję rozwiązania Swoich potrzeb, a 
nie Zarząd musie im to narzucić.  
3. Zapraszamy do przedsięwzięcia „Bitwa o honor” jako imprezy federacyjnej.  
PG Guzy: ”Wnoszę o włączenie kobiet do FKO RP, Zarząd powinien znaleźć formułę dla 
nich”. 
DW „ Nie znamy skutków weryfikacji grzecznościowej, jest to dyskryminacja, nie ma 
wymogów statutowych co do płci” 
PSZ „Ustaliliśmy z rtm. Guzym, że weryfikacja kobiet nie  ma skutków co do reprezentacji w 
FKO RP. Dla kobiet są inne organizacje, najpierw zajmijmy się pilniejszymi problemami 
naszej organizacji, a nie aktywizacją kobiet, również same mogą założyć własną organizację.” 
FŻ „Nie mamy pionu kobiet, statut FKO RP nie mówi o płci, ale robią to inne regulaminy” 



JZ Zostanie wprowadzona dyrektywa RODO. Kobiety mogą być członkami organizacji 
zrzeszonych w FKO RP, ale odróżnić należy organizacje te od oddziałów kawalerii 
ochotniczej, będącymi podmiotami stricte męskimi. Nie możemy narzucać kobietom formy 
ich działania czekamy na ich propozycje. 
Krakuska Frąk Statut nie określa płci członków 
JZ Statut odnosi się do osób prawnych 
12PU Nasze stowarzyszenie zrzesza kobiety, ale są one poza strukturami FKO RP 
AŁ  Łankowski oraz Radziwiłko „Pamiętajmy o drodze służbowej w kontaktach z członkami 
innych oddziałów, jako o zasadzie dobrych manier.” 
DW Waligórski „Proszę dowódców o włączenie się w prace w Zarządzie” 
PG „ Wnoszę o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu w sprawie Zmiany Zarządu” 
FŻ Statut FKO RP przewiduje w § 15, punkt 2 taką możliwość ale jest wymagana forma 
pisemna 1/3 liczby członków zwyczajnych i jeżeli takie pismo wpłynie Zarząd się do niego 
odniesie. 
 
W wyniku dyskusji do Komisji Wnioskowej wpłynęły następujące wnioski: 
 

1. Wprowadzenie przez zarząd instrukcji implementacji RODO 
2. Wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego działania kobiet w FKO RP oraz 

regulaminu ich umundurowania 
 

Głosowanie: 
 
Ad 1. Wprowadzenie przez zarząd instrukcji implementacji RODO 

 
Głosów biorących udział w głosowaniu tajnym: 32 ( trzydzieści dwa ) 

„za” uchwałą oddano 30 ( trzydzieści  ) 
„przeciw” uchwale oddano 0 ( zero ) 
„wstrzymujących” się oddano 2 ( dwa ) 

 
Uchwała została podjęta. 
 

Ad 2. Wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego działania kobiet w FKO RP oraz 
regulaminu ich umundurowania 

 
Głosów biorących udział w głosowaniu tajnym: 32 ( trzydzieści dwa ) 

„za” uchwałą oddano 22 ( dwadzieścia dwa ) 
„przeciw” uchwale oddano 5 ( pięć ) 
„wstrzymujących” się oddano 5 ( pięć ) 

 
Uchwała została podjęta. 
 

 
Ad. 14 Na tym zamknięto obrady Walnego Zebrania Delegatów FKO RP. 
 

Załączniki: 
 

1. Lista obecności 
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu 



3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 
4. Protokół Komisji Skrutacyjnej  
5. Protokół Komisji Wnioskowej  

 
 
 

…………………………….     …………………………………... 
 Przewodniczący             Sekretarz 
rtm. kaw. och. Franciszek Żmudzki    ppor. kaw. och. Paweł Urban 


