Protokół
z Walnego Zebrania
Delegatów Klubu Rasy Owczarek Niemiecki
w dniu 17.04.1999r.
Zebranie otworzył dotychczasowy Przewodniczący Zarządu kol. Piotr śliwka. Stwierdził,
że zebranie jest prawomocne, zwołane zgodnie z regulaminem ZKwP po czym na
przewodniczącego zebrania zaproponował kol. Zbigniewa Grzesiaka. Z sali został zaproponowany kol. Jerzy Nejman. W wyniku głosowania przewodniczącym zebrania wybrano kol.
Z.Grzesiaka (za 63 głosy, przeciw 1, wstrzymujących się 11).
Przewodniczący zebrania postawił wniosek o zatwierdzenie porządku obrad. Kol. Ziemecki
zaproponował aby przed wyłonieniem kandydatów do Władz Klubu (pkt. 7 porządku obrad)
ustalić ilość osób w Zarządzie klubu oraz sposób głosowania.
Kol. Nejman proponuje zamienić z sobą pkt. 8 i 9.
Kol. E. Bukład proponuje przeprowadzenie dyskusji przed wyborami do władz. Po krótkiej
dyskusji padł wniosek o przyjęcie porządku obrad przy poszerzeniu pkt. 6 o ustalenie ilości
członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz sposobu głosowania. Za tak postawionym
wnioskiem głosowało 77 delegatów na ogólna liczbę 93. Wniosek został zatwierdzony.
Następnie zgodnie z pkt. 5 porządku obrad wybrano Komisje:
Mandatową w składzie:
Małgorzata Gietka
Barbara Czasławska
Daniel Mądrzak
Skrutacyjną w składzie:
Marek Dmochowski
Marek Koliński
Iwona Magdziarska
Jarosław Zajdler
Janusz Mackiewicz
Aleksandra Świniarska
Jacek Zydzik
Ryszard Gesinowski
Wnioskową w składzie:
Zbigniew Baran
Gabriela Łakomik-Kaszuba
Paweł Tiahnybok
Wiesław Ziemecki
Zbigniew Milewski
Zaproponowane składy Komisji zostały przyjęte jednogłośnie w głosowaniu.
Komisja Mandatowa stwierdziła obecność na sali 95 osób z ważnym mandatem wyborczym,
zatem zwykła większość głosów wynosi 48.

W kolejnym punkcie porządku obrad kol. B. Czasławska przedstawiła w skrócie nowy, zatwierdzony przez Zarząd Główny ZKwP Regulamin Klubów Ras, po czym rozpoczęła się
dyskusja nad liczebnością władz Klubu i zasad wyborów.
Kol. W. Ziemecki zaproponował, aby obok Zarządu powołać Komisję Hodowlaną będącą
organem opiniodawczym, a Zarząd Klubu powołać w składzie 7 osób. W wyborach wybierałoby się najpierw Prezydenta, a następnie w głosowaniu zatwierdzałoby się zgłoszonych przez
niego kandydatów na V-ce Prezydentów.
Kol. Z. Milewski proponuje ustalić ilość osób w Zarządzie na 11. W czasie dyskusji z sali
padły propozycje popierające w zasadzie te dwa wnioski. Przewodniczący zebrania zarządził
przerwę na ukonstytuowanie się komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej i zebranie konkretnych
propozycji dotyczących dyskutowanych spraw.
Po przerwie Kol. B. Czasławska stwierdziła, że ilość uprawnionych do głosowania osób wzrosła
do 96.
Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej wybrano kol. I. Magdziarska, natomiast przewodniczącym komisji wnioskowej został wybrany kol. W. Ziemecki. Przedstawił on następujące wnioski dotyczące sposobu wyboru władz:
1) Wniosek kol. P. Śliwki, aby wybierać jedynie Przewodniczącego, który sam dobierze
sobie resztę potrzebnych w Zarządzie osób.
2) Wniosek kol. W. Zięmeckiego, aby wybierać najpierw Przewodniczącego, a następnie
w głosowaniu zatwierdzić zgłoszonych przez niego 2 zastępców, po czym dokonać
wyboru pozostałych członków Zarządu
3) Wniosek kol. W. Federaka, aby wybrać 11 członków Zarządu, który następnie sam się
ukonstytuuje.
Pod głosowanie poddano wniosek 1). Za głosów 24, przeciw głosów 63.
Następnie poddano pod głosowanie wniosek 2). W trakcie głosowania zauważono, że głosują
również te osoby, które głosowały za wnioskiem 1). Kol. A. Woda zaproponował powtórzenie
głosowania, gdyż nie wyjaśniony był sposób głosowania. Jeżeli wniosek upadł, to w głosowaniu
nad drugim wnioskiem mogą brać udział również wszystkie osoby uprawnione.
Przegłosowano kolejno wnioski.
Wniosek 1): za 31, przeciw 56 - wniosek odrzucono.
Wniosek 2): za 20, przeciw 58 - wniosek odrzucono
Wniosek 3): za 64 - wniosek przyjęto.
Przewodniczący zebrania stwierdził, że wybory do władz Klubu będą odbywały się w głosowaniu na wszystkich członków Zarządu.
Z kolei kol. Ziemecki przedstawił wnioski dotyczące ilości członków Zarządu.
1)
5 członków
2)
7 członków
3)
11 członków.
Głosowanie rozpoczęto od wniosku, aby ilość członków Zarządu wynosiła 11 osób. Za głosowało 68 osób, czyli większość uprawnionych, a zatem wniosek ten został przyjęty. W
związku z tym pozostałych wniosków nie poddawano pod głosowanie.
Następnie przewodniczący zebrania poprosił o podawanie kandydatów do Zarządu.
Kol. W. Woźnica zgłosił kolegów
Z. Szcześniaka, W. Federaka, M. Gątkowskiego i Z. Milewskiego.
Kol. W. Piechna zgłosił:
T. Roszkiewicza i B. Weselskiego obaj nie wyrazili zgody na kandydowanie.
Kol. B. Weselski zgłosił P. Śliwkę.
Kol. T. Roszkiewicz zgłosił kol. Z. Grzesiaka, który nie wyraził zgody na kandydowanie.
Kol. Bagrowski zgłosił kol. W. Kosmalskiego
Kol. M. Gątkowski zaproponował kol. :
-

W Wożnixę i K. Dobrzańskiego, W. Pustelnika i R. Kłapkowskiego
Kol. M. Czernikaowski zgłasza:
kol. P. Bożko, A. Piwowara, który nie wyraża zgody i R. Gesinowskiego.
Kol. M. Gietka zgłasza kol. M. Strzeleckiego i W. Ziemeckiego
Następnie padają jeszcze kandydatury kol. A.Woda, M. Czerniakowski, B. Czasławska,
S. Abłamowicz, Z. PiotrowSki. Z tych osób jedynie kol. Z. Piotrowski wyraża zgodę na
kandydowanie, pozostali zgody nie wyrażają.
Co do kandydatury kol. W. Pustelnika wywiązuje się dyskusja, ale przewodnicząca Komisji
Skrutacyjnej wyjaśnia, że kol. W. Pustelnik nie może kandydować do władz Klubu, ponieważ
nie został wybrany delegatem na Walny Zjazd Klubu i nie ma go na liście członków Klubu
przesłanej przez jego Oddział.
• Przewodniczący Zebrania jeszcze raz pytał zgłoszonych kandydatów, czy wyrażają zgodę na
kandydowanie. Zgodę taka wyrazili następujący koledzy: P. Bożko, K. Dobrzański, W. Federak, M. Gątkowski, R. Gesinowski, R. Kłapkowski, W. Kosmalski, W.Kramarski, Z. Milewski, Z. Piotrowski, M. Strzelecki, P. Świniarski, Z. Szcześniak, W. Woźnica, W. Ziemecki i
oni zostali wpisani na listę wyborczą do Zarządu Klubu.
W związku ze zgodą na kandydowanie do władz klubu kol. R. Gesinowski złożył pisemną
rezygnację z funkcji członka komisji Skrutacyjnej.
Następnie zdecydowaną większością głosów ustalono, że Komisja Rewizyjna Klubu będzie
liczyć 5 osób.
Do Komisji Rewizyjnej podano następujące kandydatury: kol. R. Bagrowski, Struk, P. Tiahnybok, B. Czasławska, K. Salomon, E. Bukład, W. Piechna, M. Mateja, M. .Czerniakowski,
G. Łakomik-Kaszuba, P. Śliwka, W. Kolasiński, B. Andrzejewski, R. Szmyd, A. Domański, Z.
Wiśniewski, J. Żydzik.
Zgodę na kandydowanie wyrazili R. Bagrowski, M. Czerniakowski, A. Domański, W. Kolasiński, G. Lakomik-Kaszuba, W. Piechna, K. Salamon, P. Tiahnybok i oni zostali wpisani na
listę wyborczą do Komisji Rewizyjnej Klubu.
Po ustaleniu list wyborczych kol. W. Ziemecki przedstawił wniosek kol. Z. Milewskiego co do
poszczególnych funkcji w Zarządzie:
• - przewodniczący (względnie prezydent)
- v-ce d/s organizacyjnych i współpracy zagranicznej
- v-ce d/s hodowli
- v-ce d/s szkolenia
- sekretarz
- skarbnik
- 5-ciu członków
- 3- zastępców członków
Kol. Piwowar chce aby na dzisiejszym zebraniu ustalić podział terytorialny klubu i wybrać I
przewodniczących okręgów, a także ustalić wysokość składki.
! Kol. Z. Grzesiak proponuje tę sprawę przenieść na drugą część obrad, która odbędzie się
w terminie późniejszym.
Kol. M. Gątkowski - należy ustalić, czy nowa struktura terytorialna jest potrzebna.
Kol. P. Śliwka postuluje, aby dać czas nowemu Zarządowi na opracowanie propozycji i dzisiejszego zebrania nie kończyć, a jedynie przerwać. Wniosek ten popiera kol. E. Bukład.
Kol B. Czasławska proponuje skupić się najpierw na wnioskiem referowanym przez kol.
Ziemeckiego w sprawie poszczególnych funkcji w Zarządzie Klubu i stwierdza, że nie może
być z-ców członków, bo o tym nie mówiono przed ustalaniem listy. Kol. E. Bukład pyta, kto
z Zarządu Klubu będzie się zajmował sędziami i asystentami. Kol. W. Federak proponuje, aby
te sprawy przyporządkować V-ce d/s organizacyjnych. Po uwzględnieniu tych propozycji kol.

W.Ziemecki zaproponował następujący skład Zarządu Klubu:
- Prezydent
- V-ce Prezydent d/s hodowlanych
- V-ce Prezydent d/s szkolenia
- V-ce Prezydent d/s/ organizacji, sędziów i asystentów oraz kontaktów zagranicznych
- Sekretarz
- Skarbnik
- 5-ciu członków
Wniosek ten poddano pod głosowanie: za 53 głosy, zatem wniosek przyjęto.
Kol. Grzesiak poprosił kol. CzasłaWską o wytłumaczenie, że albo dzisiaj trzeba zakończyć
wszystkie sprawy, a to potrwa być może długo, albo przełożyć dalszy ciąg zebrania na inny
termin, kiedy będziemy bardziej wypoczęci.
Kol. Czasławska zacytowała fragment Regulaminu Klubów Ras, który mówi, że na 1-szym
zebraniu trzeba opracować strukturę administracyjno finansową. Zarząd Główny ZKwP nie
może zatwierdzić części, dlatego też postuluje, aby dzisiejsze zebranie zawiesić, a termin dokończenia zebrania ustali nowy Zarząd Klubu, gdyż jest sporo czasu do zebrania Plenum ZG
ZKwP, które odbędzie się prawdopodobnie dopiero w połowie lipca.
Kol. Gątkowski: nowy Ząrząd nie może działać, dopóki jest stary. Trzeba odwołać poprzedni.
Należy poruszyć sprawę podziału terytorialnego i składki. Każdy Oddział poda wysokość
składki i przegłosujemy. Na co ma iść składka, nie może iść cała na biuletyn. Dzisiaj trzeba
załatwić jak najwięcej. Dzisiejsze zebranie trzeba doprowadzić do końca, aby uprawomocnić
nowo wybrany Zarząd i Klub.
Kol. Grzesiak - dopiero Zarząd Główny uchwali przepływ pieniędzy. Trzeba wszystkie sprawy
zamknąć wprowadzenie okręgów zmienia przepływ składki. Zebranie trzeba albo przeprowadzić do końca, albo je zawiesić na jakiś czas.
Kor Bukład - wyczuwa niechęć kol. Gątkowskiego do tego, aby stary Zarząd jeszcze trochę
podziałał. Postuluje poczekać z zamknięciem zebrania.
Kol. Swiniarski: głosować czy odłożyć dokończenie zebrania.
Federak: Chce aby dzisiaj przeprowadzić zebranie do końca wg planu.
Kol Milewski stwierdził, że nie padł jeszcze formalny wniosek o przełożenie dokończenia
zebrania, więc nie ma co głosować.
Kol. Grzesiak wycofuje swoją propozycję przełożenia zebrania i prosi o uwagi na temat struktury
terytorialnej.
Kol. Ziemecki informuje, że do Komisji Wnioskowej wpłynęło 5 wniosków dotyczącej proponowanego podziału na Okręgi - trzy przedstawione przez ustępujący Zarząd na odwrocie
planu zebrania, wniosek kol. Milewskiego z załączona mapką i wniosek kol. Gesinowskiego,
aby pódział na okręgi był zgodny z administracyjnym podziałem kraju na województwa i aby
połączyć ze sobą po dwa sąsiednie województwa, tworząc tym samym osiem okręgów.
Kol. Tiahnybok postawił wniosek, aby w pierwszej kolejności zagłosować czy chcemy podziału na okręgi, czy też pozostajemy przy strukturze oddziałowej ZKwP. W głosowaniu 22
głosy za podziałem na okręgi, 44 głosy przeciw podziałowi, zatem struktura terytorialna Klubu
będzie zgodna z podziałem na Oddziały ZKwP.
Następnie rozpoczęto dyskusję nad wysokością składki. Padły trzy propozycje 100, 30 i 25
złotych rocznie.
Kol. Szcześniak postawił problem co będzie jeżeli składka nie wystarczy na wydawanie biuletynu.
Kol. Czerniakowski wyliczył, że jeżeli w tej chwili jest 1200 członków to na druk jednej sztuki
pozostawałoby 3 zł 25 gr, a żadna drukarnia nie wydrukuje za tę cenę biuletynu.
Kol. Dobrzański stwierdził, że on wydaje pismo Owczarek Niemiecki w Ilości 1000 egz i to
się opłaca.
-

-

-

Kol. Spychalski - proponuje glosować, czy składka obejmie biuletyn, czy też nie.
Kol. Grzesiak - decyzję o oplacalności druku biuletynu powinien podjąć Zarząd Klubu. W
głosowaniu nad wysokością składki za propozycją 25 zł rocznie głosowało 58 osób. Kol.
Świniarski - cała składka powinna być przekazana do dyspozycji Zarządu Klubu. Kol.
Czasławska - a za co będą funkcjonować sekcje w poszczególnych Oddziałach
Kol. Gądkowski wszyscy jesteśmy członkami nie tylko Klubu, który nie ma osobowości
prawnej, ale przede wszystkim ZKwP, tam płacimy składki i jak psu miska zupy tak nam należą
się świadczenia od Związku.
Kol. Czasławska w niektórych Oddziałach jego Zarząd nie chciał nawet finansować wysyłki
pism do członków Klubu. Statut Związku jest bardzo ciężko zmienić, na stukilkunastu delegatów na Walny Zjazd ZKwP tylko kilkunastu było owczarkarzami, tak że.nie ma co mówić o
federacji klubów.
Kol. Grzesiak - komu opłacać składki w Oddziałach , te drobne sprawy trzeba dopracoWać
Kol. Milewski - Kasa przyjmie pieniądze na pewno, prosi, aby kol. Śliwka wypowiedział się w
imieniu Zarządu Głównego
Kol. Śliwka - jeżeli Zarząd Oddziału ma ponosić koszty, to musi mieć też udział w zyskach kol.
Świniarski - Oddział powinien zebrać pieniądze, a składka powinna być do dyspozycji Zarządu
Klubu, następnie,zacytował statut ZKwP „członek ma prawo do korzystania z dóbr Oddziału"
Kol. Grzesiak - powiedział o odpowiedzialności finansowej - pani kasjerka nie będzie chciała
brać pieniędzy. Zarząd Klubu powinien to załatwić z Zarządem Głównym ZKwP. Zaproponował aby dyskusję zakończyć konkretnymi wnioskami.
Kol. Gątkowski te sprawy ma zatwierdzić Zarząd Główny, bo Klub nie ma osobowości prawnej.
Kol. Tiahnybok - składkę można pobierać dopiero po lipcu, po zatwierdzeniu przez Plenum
ZG.
Kol. Struk należy ustalić na co ma być przeznaczona składka, bo nawet obsługa konta bankowego kosztuje, proponuje 20 zł na Klub 5 zł na Oddział
Kol. Milewski proponuje po połowie
Kol. Gesinowski - nie można za dużo na Oddział, bo Klub nic nie dostanie
Po krótkiej dalszej wieloosobowej dyskusji poddano pod głosowanie propozycję, aby 4/5, a
więc 80% składki pozostawało do dyspozycji Zarządu Klubu, a 1/5 czyli 20% pozostawało w
poszczególnych Oddziałach. Za tak postawionym wnioskiem głosowało 53 osoby, zatem
wniosek przyjęto.
Następnie kol. W. Ziemecki przedstawił dalsze wnioski, które wpłynęły do Komisji Wnioskowej
1) Kol. P. Percz proponuje ustalenie przez Klub regulaminu hodowli dla psów sportowoużytkowych. W ostatnich latach postęp w hodowli owczarków wystawowych jest
niezaprzeczalny czego nie ma w wynikach mistrzostw. Tu jest wyraźny regres. Wniosek
przekazano do rozpatrzenia nowo wybranemu Zarządowi.
2) Kol. M. Czerniakowski proponuje doprowadzić do sytuacji, aby odczyty zdjęć RTG dotyczące dysplazji były odczytywane jedynie przez dwóch doktorów wet.. J. Siembiedę z
Wrocławia i B. Blenau z Warszawy. W dyskusji nad tym wnioskiem poruszono sprawy
uznawania naszych zdjęć przez SV, oraz banku zdjęć, a także podrożenia kosztów hodowli.
Wniosek przekazano do rozpatrzenia przez Zarząd Klubu celem ujednolicenia wymagań
z SV.
3) Kol. Mądrzak proponuje przeprowadzanie testów psychicznych w czasie przeglądów na
starych zasadach. W czasie dyskusji nad tym wnioskiem przedstawiono szczegółowo
wymogi nowego regulaminu, zatwierdzonego w dniu 07.02.1999 przez ZG ZKwP.
gdyby tak nie było, to nie byłoby ani przeglądów, ani testów tak jak dla innych ras (kol.
Czaslawska), przedstawiono również niejasność sytuacji jaka jest w tej chwili, gdyż
Oddziały nie wiedzą czy mogą robić przeglądy hodowlane (kol. Milewski), nie jasne jest
-

-

-

-

-

również co z psami, które maja już częściowo zaliczone przeglądy hodowlane (kol.
Piwowar) Ten wniosek jak i poprzednie przekazano do załatwienia prze Zarząd Klubu.
Po tej dyskusji kol. I. Magdziarska przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej ogłosiła wyniki
wyborów. Wydano 96 mandatów i 93 karty do głosowania. Na komisję Rewizyjną złożono 93
ważnych głosów, na Zarząd Klubu 92 ważne głosy.
Kandydaci do Komisji Rewizyjnej otrzymali następującą ilość głosów:
R. Bagrowski
60
M.Czerniakowski
39
A.Domański
60
W.Kolasiński
54
G.Lakomik-Kaszuba 32
W.Piechna
41
K.Salamon
40
P.Tiahnybok
47
Zatem do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali R.Bagrowski, A.Domański, W.Kolasiński,
W.Piechna i P.Tiahnybok.
Kandydaci do Zarządu Klubu otrzymali następującą ilość głosów:
P.Bożko
39
K.Dobrzański
67
W.Federak
66
M.Gątkowski
54
R.Gesinowski
44
R.Kłapkowski
61
W.Kosmalski
62
W.Kramarski
36
Z.Milewski
60
Z.Piotrowski
22
M. Strzelecki
42
P.Świniarski
32
Z.Szcześniak
66
W. Woźnica
29
W.Ziemecki
45
Zatem do Zarządu Klubu weszli P.Bożko, K.Dobrzański, W.Federak, M.Gądkowski,
R.Gesinowski, R.Kłapkowski, W.Kosmalski, Z.Milewski, M.Strzelecki, Z.Szcześniak i
W.Ziemecki
Po ogłoszeniu wyników do mikrofonu poszedł kol. Dmochowski, który stwierdził, że wśród
wybranych kandydatów jest dwóch którzy nie mogą kierować nim Jednym z nich jest kol
W.Ziemecki, który wystawiał w Warszawie psa Kastora bez tatuażu. Kol Grzesiak przerwał
tą wypowiedź stwierdzeniem, że jest na nią za późno. Mimo to Kol. Dmochowski nadal obstawał, że jest to istotne dla wybory przewodniczącego. Kol. Ziemecki stwierdził, że nie rozumie zrzutu, bo nie on wystawiał psa, a kol. J. Bułka, który jest jego właścicielem od szczeniaka. Z sali głosy że na jakiekolwiek zarzuty jest już za późno.
Kol. Z. Grzesiak ogłosił przerwę na ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Po przerwie kol. Z.Szcześniak podał podział funkcji w Zarządzie:
Prtezydent
Zbigniew Szcześniak
V-ce Prezydent d/s hodowli
Mieczysław Gątkowski
V-ce Prezydent d/s Szkolenia
Zbigniew Milewski
V-ce Prezydent d/s/organizacji i sędziów
Wiesław Ziemecki
Sekretarz
Krzysztof Dobrzański
-

Skarbnik
Członkowie

Waldemar Federak
Piotr Bożko, Ryszard Gesinowski,
Ryszard Kłapkowski, Waldemar Kosmalski,
Marek Strzelecki

Komisja Rewizyjna wybrała na przewodniczącego kol. Wiesława Piechnę
Na zakończenie zebrania głos zabrał nowo wybrany Prezydent Klubu kol. Z. Szcześniak, który przypomniał, że w swej karierze kynologicznej pracował pod kierownictwem kol. M. Szymankiewicza, który przez wiele lat kierował Klubem. Następnie podziekował ustępującemu
• zarządowi i oznajmił, że siedziba Klubu jest Bydgoszcz i pierwsze posiedzenie Zarządu Klubu odbędzie się przy okazji Wystawy Międzynarodowej w Łodzi.
Kol. P. Śliwka podziękował zebranym za przybycie i wyraził nadzieję, że nowo wybrany Zarząd będzie prężnie działał.
Na tym zebranie zakończono.

