Koleżanki i Koledzy, Członkowie ZKwP
W przestrzeni publicznej krąży wiele teorii, opinii, analiz na temat
obecnej sytuacji Związku i wybranego przez Zjazd Delegatów nowego
Zarządu Głównego.
Otóż Drodzy Państwo wbrew temu, co pewne kręgi forsują na
forach publicznych, to nie był „zamach majowy”. Najwyższa władza
ZKwP, jaką jest Zjazd Delegatów Związku, 31 maja br. przyznała
„czerwoną kartkę” sprawującemu od 2 lat władzę Zarządowi
Głównemu i poparła stanowisko Głównej Komisji Rewizyjnej
w kwestii nieudzielenia absolutorium Zarządowi.
Zjazd przyjął uchwałę o udzielaniu absolutorium poszczególnym
członkom Zarządu. Otrzymało je tylko 7 osób. Konieczne więc były
wybory uzupełniające, gdyż Zarząd Główny liczy 25 członków plus
5 zastępców członków. Wyniki wyborów wszyscy dobrze znamy.
Zostały podane do publicznej wiadomości.
Zapewne ciekawi Państwa przyczyna nieudzielenia absolutorium
Zarządowi.
Ta najważniejsza, to brak przejrzystej polityki finansowej
i niegospodarność w zarządzaniu środkami finansowymi Związku.
Do tego doszły jeszcze zaniedbania w pracach komisji hodowlanej,
szkoleniowej, często niezrozumiałe zmiany w regulaminach naszego
Stowarzyszenia. Trudna do zaakceptowania była też arogancja
władzy, która zapomniała, że jest powołana, by służyć Członkom
Związku.
Delegaci na Zjazd starali się wszystkie działania Zarządu oceniać
kompleksowo, nie tylko widzieć złe rzeczy. Były też słowa pochwały
np. za dobrze zorganizowaną Europejską Wystawę Psów Rasowych
w październiku 2018 roku. Szkoda tylko, że cały wysiłek organizacyjny
i finansowy nie przełożył się na dalsze sukcesy Związku.
FCI nie przyznało Polsce organizacji wystawy światowej.

Obecnie sprawujący władzę Zarząd zdaje sobie sprawę z wyzwania
jakie przed nim stoi. Czuje i rozumie oczekiwania Członków Związku,
którzy chcieliby jak najszybciej poznać prawdę i działania
uzdrawiające.
Drogie Koleżanki i Koledzy, wszystkie sprawy wymagają
gruntownego zbadania, przejrzenia tomów dokumentów,
wysłuchania członków byłego Zarządu i podjęcia sprawiedliwych,
wyważonych, pozbawionych emocji, najbardziej obiektywnych,
jak to tylko jest możliwe, decyzji. To wymaga czasu. Prosimy zatem
o cierpliwość.
Przed nami dużo ważnych spraw. Przede wszystkim musimy
uzdrowić mocno nadszarpnięte finanse Związku, zająć się polityką
hodowlaną i szkoleniową, przywrócić wiarę w prawdziwie społeczną,
pełną pasji i zaangażowania pracę członków Zarządu.
To bardzo trudne zadanie, które wymaga czasu, bardzo
przemyślanych działań i decyzji. Zdajemy sobie sprawę, że nie mogą
one obciążać Państwa, Członków naszego Związku. Będziemy starali
się też uregulować wszystkie prawne zaniedbania, powstałe nie tylko
w ostatnim okresie.
Wierzymy, że z pomocą Zarządów Oddziałów i Członków naszego
Związku uda się nam odbudować dobrą reputację ZKwP zarówno
w kraju, jak i zagranicą.
Liczymy na Państwa pomoc, Drogie Koleżanki i Koledzy!
Wasz Zarząd Główny

