Szanowni Państwo,
W dniu 4 września 2019 r. w Warszawie odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Związku
Kynologicznego w Polsce. Zwołanie tego Zjazdu było odpowiedzią na rekomendację organu
nadzorującego Stowarzyszenie wyrażone w piśmie z dnia 15 lipca 2019 r.
Delegaci Nadzwyczajnego Zjazdu podjęli uchwały o odwołaniu w całości Zarządu Głównego Związku
powołanego, zdaniem organu nadzorującego wadliwie, uchwałą z dnia 31.05. 2019 r., jak również
Zarządu działającego przed tą datą.
W celu uzdrowienia sytuacji w Związku Delegaci wybrali nowy Zarząd Główny.
Otrzymujecie Państwo różne informacje od różnych osób - członków Związku – publikowane w formie
kopii dokumentów i opatrzone komentarzami osób osobiście zainteresowanych w przywróceniu
Zarządu Głównego w składzie sprzed 31.05.2019 r. Informacje, które subiektywnie interpretowane
powodują jedynie poczucie chaosu i bezwładu organizacyjnego w Związku. Informacje, które pochodzą
od osób podających się za członków Zarządu, wobec którego to Główna Komisja Rewizyjna
przedstawiła szereg poważnych zastrzeżeń co do gospodarowania majątkiem i funduszem statutowym
Związku, zaś Delegaci nie przyjęli (po raz pierwszy w historii) sprawozdania finansowego tego Zarządu
za lata 2017-2019.
W imieniu Zarządu Głównego, wybranego w dniu 4 września 2019 roku pragnę Państwa
poinformować, że:
1. Toczą się postępowania związane z działaniami Zarządu Głównego, pełniącego swoje obowiązki do
dnia 31.05.2019;
2. Zakwestionowano zasadność wydatków zaaprobowanych przez ww. Zarząd;
3. Prezydent m.st. Warszawy jest organem nadzorującym a nie stroną. Kwestia ważności lub
nieważności uchwał podjętych przez Zjazd Delegatów podlegać będzie ocenie sądu, a opinie wyrażane
przez uczestników postępowania, organ nadzorujący i osoby trzecie, nie są dla sądu wiążące (co
znajduje potwierdzenie w ostatnim piśmie organu z dnia 5.09.2019 r.);
4. Strona internetowa zkwp.info została zakupiona przez Związek, a następnie dokonano na niej
nieuprawnionego przekierowania na stronę ilawyer.nazwa.pl. Związek podjął już stosowne działania
celem ochrony prawnej Związku.
Podsumowując, pragnę Państwa zapewnić, że prowadzone są obecnie intensywne prace nad
uzdrowieniem sytuacji prawno-majątkowej Związku. Prosimy Państwa o wsparcie i cierpliwość,
ponieważ wszelkie nasze działania mają na celu dobro Związku i jego członków. Nierozpowszechnianie
przez nas informacji i niewchodzenie w publiczną polemikę z osobami trzecimi wynika z potrzeby
ochrony dobrego imienia Związku, jak również stanowi wymóg toczących się postępowań (zwłaszcza
prokuratorskich).
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