Warszawa, 4 lipca 2020 r.

ODPIS
Uchwały Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce
Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce na posiedzeniu plenarnym
w dniu 04.07.2020 r., działając na podstawie § 29 pkt 21 Statutu ZKwP, podjął
uchwałę
o zawieszeniu w czynnościach Zarządu Oddziału w Rzeszowie:
Anna Rogowska
Katarzyna Gazda
Jacek Pazdan
Ewa Borkiewicz
Anna Grzesik
Renata Kruk
Katarzyna Wołowiec

Przewodnicząca
Wiceprzewodnicząca
Wiceprzewodniczący
Skarbnik
Sekretarz
Członek Zarządu
Członek Zarządu

oraz powołaniu Zarządu tymczasowego w składzie:
Beata Badura, Piotr Biliński
na okres od dnia 4 lipca 2020 r. do dnia wyboru nowych władz Oddziału podczas
najbliższego walnego zgromadzenia członków Oddziału w Rzeszowie.
Równocześnie Zarząd Główny określił kompetencje Zarządu Tymczasowego
zgodnie z zapisami § 46 pkt 1-11 Statutu ZKwP:
1. kierowanie pracą oddziału,
2. powoływanie komisji hodowlanej i komisji szkolenia psów, którym może być
powierzone prawo podejmowania w imieniu zarządu decyzji leżących w
zakresie ich kompetencji,
3. opracowywanie planu działalności oraz preliminarzy budżetowych oddziału,
4. opracowywanie sprawozdań z działalności zarządu oddziału dla walnego
zgromadzenia i Zarządu Głównego,
5. zarządzanie majątkiem Związku w ramach upoważnień udzielonych przez
Zarząd Główny,
6. przedstawianie Zarządowi Głównemu opinii i stanowisk w sprawach
przewidzianych obowiązującymi przepisami,
7. wykonywanie uchwał władz Związku,
8. wykonywanie zadań zleconych przez Zarząd Główny,
9. zwoływanie walnych zgromadzeń członków oddziału,
10. podejmowanie uchwał natychmiast skutecznych, zaskarżalnych w ciągu 14 dni
od powiadomienia do Głównego Sądu Koleżeńskiego o zawieszeniu w prawach

członka osoby, w stosunku do której kierowany jest wniosek do rzecznika o
wszczęcie postępowania - na okres postępowania.
11. powoływanie i odwoływanie rzecznika dyscyplinarnego przy zarządzie
oddziału.
UZASADNIENIE
Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce zgodnie z § 29 pkt 21 Statutu
ZKwP uprawniony jest do podejmowania uchwał w sprawie zawieszenie
w czynnościach zarządów oddziałów lub poszczególnych członków zarządów
oddziałów, w razie stwierdzenia bezczynności lub działalności sprzecznej z ogólnie
obowiązującymi przepisami lub postanowieniami Statutu, ewentualnie nie
gwarantującej zabezpieczenia interesów Związku. Równocześnie na okres
zawieszenia zarządu oddziału Zarząd Główny powołuje zarząd tymczasowy - na
czas niezbędny, nie dłuższy jednak niż do najbliższego walnego zgromadzenia
członków oddziału – oraz określa jego kompetencje.
W dniu 10.06.2020 r.. do oddziałów Związku rozesłano mail z adresu
zg@zkwp.rzeszow.pl, utworzonego w ramach domeny używanej przez Oddział
w Rzeszowie. Adres ten przedstawiony został jako oficjalny adres poczty
elektronicznej Zarządu Głównego ZKwP. Wysyłka korespondencji mailowej
z adresu zg@zkwp.rzeszow.pl, podpisywanej w imieniu „Zarządu Głównego
ZKwP”, kontynuowana była w kolejnych dniach: 14.06.2020 r. (kondolencje dla
kol. Andrzeja Brabletza), 23.06.2020 r. (nekrolog kol. Magdaleny Musiał). Statut
Związku Kynologicznego w Polsce precyzyjnie reguluje kwestię prawa do
reprezentacji stowarzyszenia, które zastrzeżone jest zgodnie z § 29 pkt 1 do
wyłącznych kompetencji Zarządu Głównego. Zasady składania oświadczeń w
imieniu Zarządu Głównego określono z kolei w § 54 Statutu. Żaden z przepisów
Statutu Związku Kynologicznego w Polsce nie uprawnia zarządów oddziałów lub
jego poszczególnych członków do występowania w imieniu całej organizacji, a za
takie działanie należy uznać korespondencję, rozsyłaną ze wspomnianego wyżej
adresu poczty elektronicznej oraz podpisywaną przez kol. Annę Rogowską
przypisywaną sobie funkcją przewodniczącej Zarządu Głównego. Kol Anna
Rogowska w dniu 6 kwietnia 2019 roku złożyła rezygnację członkostwa w ZG ZKwP
i od tego momentu nie pełni żadnej funkcji we władzach naczelnych Związku
Kynologicznego w Polsce. Zarząd Oddziału w Rzeszowie, dopuszczając do
wykorzystywania domeny zkwp.rzeszow.pl do dystrybucji korespondencji, w
której kol. Anna Rogowska, kol. Mariola Agata Semik i inni podają się za członków
reprezentowania Związku i kierowania jego działalnością.
Zarząd Oddziału w Rzeszowie, organizując przeglądy hodowlane dla psów i suk,
zastępujące kwalifikację do hodowli w oparciu o oceny z wystaw psów rasowych,
ustalił samodzielnie stawki opłat za udział w przeglądzie, nie stosując się tym
samym do uchwały ZG z dnia 22.05.2020 r. Wspomniana uchwała określiła
wysokość opłaty za psa przystępującego do przeglądu w kwocie 580 zł (290 zł dla

psów ras polskich), nie przyznając zarządom oddziałów prawa do swobodnego
kształtowania wysokości opłat. Opłata za udział psa w przeglądzie hodowlanym
jest składką hodowlaną w rozumieniu § 15 pkt 6 Statutu Związku. Ustalanie
wysokości składek członkowskich jest kompetencją zastrzeżoną dla Zarządu
Głównego ZKwP, co wynika wprost z przepisów § 29 pkt 4 Statutu. Zarząd Główny
ZKwP może podjąć uchwałę, o przekazaniu prawa do ustalania wysokości
niektórych składek zarządom oddziałów, jak miało to miejsce w przypadku opłat
za wydanie karty krycia, karty miotu lub wysokości tzw. wpisowego, niemniej
w przypadku opłaty wnoszonej za przegląd kwalifikacyjny takiej decyzji nie podjął.
Oznacza to, że zarządy oddziałów nie zostały uprawnione do zmieniania stawek
ustalonych w uchwale ZG z dnia 22.05.2020 r. Zarząd Oddziału zarządza majątkiem
Związku jedynie w ramach upoważnienia Zarządu Głównego (Statut ZKwP § 46
pkt 5), a w kwestii wysokości opłaty za przegląd hodowlany – jak wspomniano
wyżej – Zarząd Główny takiego upoważnienia zarządom oddziałów nie udzielił,
o czym przypomniano oddziałom ZKwP pismem 910/2020 z dnia 01.06.2020 r.
Należy również uznać, że samowolne ustalenie opłaty za przegląd hodowlany
(przeprowadzone w dniach 14.06.2020 r. i 20.06.2020 r.) w wysokości niższej, niż
określona w uchwale Zarządu Głównego, stanowi działanie na szkodę Oddziału w
Rzeszowie.
Wobec opisanych wyżej działań Zarządu Oddziału w Rzeszowie, Zarząd Główny
ZKwP uznał za niezbędne wprowadzenie działań naprawczych w oddziale
w Rzeszowie - zdecydował o zawieszeniu w czynnościach Zarządu Oddziału
i powołał Zarząd Tymczasowy.

Adam Stasiak
Sekretarz Zarządu Głównego

