
Protokół z Walnego Zebrania Członków FPL z dn   31  .0  1  .201  5  

Walne  Zebranie  Członków  FPL  odbyło  się  w  sali  konferencyjnej  hotelu 
Gromada  Warszawa  Lotnisko  przy  ul.  17  Stycznia  32  w  Warszawie.  W 
pierwszym  terminie  o  godz.  10.00  nie  osiągnięto  kworum,  wobec  czego 
ogłoszono zebranie w II terminie o godz. 10.30. 

Zebranie otworzył Prezes Zarządu FPL Sebastian Pruchniak. Sprawdził listę 
obecności  i  zgodność  z  listą  delegatów  i  listą  wydanych  mandatów.  Na 
Zebraniu obecni byli delegaci klubów – członków FPL, zgodnie z załączoną 
listą, osoby towarzyszące delegatom oraz radca prawny – Adam Mazurek. 

Sebastian Pruchniak ogłosił wybory przewodniczącego zebrania. Zgłoszono 
jednego kandydata – Sebastiana Pruchniaka. Kandydat wyraził zgodę i  został 
przez  aklamację  powołany  na  funkcję  Przewodniczącego  Walnego 
Zebrania Członków.

Przewodniczący  ogłosił  wybory  Komisji  Skrutacyjnej.  Zgłoszono  dwóch 
kandydatów  Adama  Sragę i  Marcina  Manka Zebrani  poprzez  aklamację 
wybrali obu kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.

Następnie  obradowano  nad  punktem  5  zebrania,  tj.  programem  zebrania. 
Przewodniczący  złożył formalny  wniosek  o  przeniesienie  dyskusji  nad 
sprawozdaniami do punktu 12, a głosowanie nad absolutorium dla Zarządu do 
punktu  13.  Przedstawiciel  klubu  Supreme  zgłosił  wniosek  o  wcześniejsze 
głosowanie  nad  przyjęciem  klubu  do  FPL  w  celu  umożliwienia  udziału  w 
głosowaniach. Wyjaśniono, że głosowanie w tej sprawie jest przewidziane w 
punkcie 15, a karty wniosków dołączono do agendy zebrania w przypadkowej 
kolejności.  Przewidziano  w  pierwszej  kolejności  głosowanie wniosku 
dotyczącego  klubu  Supreme.  W  trakcie  dyskusji  do  zebranych  dołączyli 
delegaci klubu CC Amber i pobrali mandaty do głosowania. W tym momencie 
delegaci obecni na zebraniu posiadali 28 ważnych głosów. Zebrani zatwierdzili 
przez aklamację program zebrania, jak poniżej:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków FPL.
Godz. 10.00 – pierwszy termin, godz. 10.30 – drugi termin.

2. Odczytanie listy obecności delegatów.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Zatwierdzenie programu zebrania.
6. Ustalenie ważności zebrania.
7. Wybór protokolanta.
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8. Sprawozdania z działalności Zarządu FPL w 2014. r.
9. Sprawozdanie finansowe.
10.Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej FPL/
11.Zatwierdzenie bilansu.
12.Dyskusja nad sprawozdaniami.
13.Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi FPL.
14.Propozycje uchwał zgłoszonych przez Zarząd FPL.
15.Propozycje uchwał zgłoszonych przez Członków.
16.Zamknięcie zebrania.

Delegat  SKM Jedynka poprosił  radce Adama Mazurka o wyjaśnienie,  czy 
statut przewiduje tajne głosowanie.  Adam Mazurek  odpowiedział, że statut 
przewiduje  tajne  głosowanie  w  przypadku  wyborów  do  władz  federacji. 
Przewodniczący ogłosił 2 minuty przerwy na sprawdzenie przez radcę stanu 
prawnego  odnośnie  do  głosowania  tajnego.  Radca przywołał  i  wyjaśnił 
przepisy obowiązujące w FPL.  Po przerwie przeliczono liczbę wydanych 
ważnych mandatów do głosowania. Stwierdzono, że wydano 30 mandatów 
do  głosowania,  przy  czym  aktualnie  ważnych  mandatów  było  28. 
Przewodniczący stwierdził ważność zebrania.

Następnie  wybrano  przez  aklamację  protokolantów  zebrania  –  Izoldę 
Staszak i Dorotę Szadurską.

Prezes  Zarządu  FPL  Sebastian  Pruchniak.  odczytał sprawozdanie  z 
działalności Zarządu Polskiej Federacji Felinologicznej Felis Polonia za rok 
2014. 

Wiceprezes  ds.  Hodowlanych  Irena  Nalewaj  przedstawiła  sprawozdanie 
Biura Rodowodowego FPL. 

Skarbnik  FPL  Rafał  Lewandowski  przedstawi  sprawozdanie  finansowe  i 
bilans za 2014 r. Dodatkowo poinformował o obchodach 10-lecia powstania 
FPL.  W planie  jest  rocznicowa  gala  w Teatrze  Roma  w Warszawie  pod 
koniec sierpnia 2015 r.  Na imprezę  przewidziano budżet  w wysokości  60 
tysięcy złotych.  W planach jest  również bezpłatne zaopatrzenie klubów w 
teczki,  książeczki  zdrowia  kotów,  torby  z  logo  FPL.  Jeżeli  będą  takie 
możliwości,  zaopatrzenie  klubów  w  wymienione  artykuły  będzie 
kontynuowane w kolejnych latach.

Sprawozdanie  Komisji  Rewizyjnej  przedstawiła  Ewa  Kosycarz. Komisja 
Rewizyjna rekomendowała udzielenie absolutorium Zarządowi FPL. 
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Po  przedstawieniu  sprawozdań  rozpoczęła  się  dyskusja.  Pierwsze  pytanie 
dotyczyło  pozycji  „Wynagrodzenia”  w  bilansie.  Rafał  Lewandowski 
poinformował,  że  jest  to  wynagrodzenie  pracownika  FPL  –  Aleksandra 
Nalewaja.  Kolejne  pytanie  z  sali  dotyczyło  wyjaśnienia,  co  jest  usługami 
obcymi i kosztami rodzajowymi. Rafał Lewandowski wyjaśnił, że dotyczy to 
usług, które federacja kupuje, na przykład praca prawników, usługi murarskie 
w  biurze,  dostawcy  internetu,  usług  telefonicznych.  Dokładniejszych 
informacji może udzielić księgowa -  Rafał Lewandowski zobowiązał się, że 
zwróci  się  do  niej  po  informacje.  Głos  z  sali  z  zapytaniem  o  zużycie 
materiałów i energii, wskazano  duży wzrost wartości w stosunku do 2013 r. 
Rafał Lewandowski oświadczył, że energii elektrycznej federacja nie opłaca, 
nie  jest  w stanie  udzielić  szczegółowych  informacji,  zwróci  się  o  nie  do 
księgowej.  Anna  Adamczyk  zaproponowała,  aby  bilans  był  rozsyłany  do 
klubów  meilem,  jeszcze  przed  zebraniem.  Zebrani  zaczęli  dyskutować 
między  sobą,  pytania  się  powtarzały.  W  związku  z  tym udzielono  głosu 
Komisji Rewizyjnej. Rafał Lewandowski oświadczył, że wyciąga z dyskusji 
dwa wnioski. Jeden to przesunięcie terminu przyszłego zebrania walnego na 
połowę lutego, drugi to wysłanie bilansu do klubów przed walnym. Kolejny 
głos wyjaśnił, że koszty rodzajowe są wymienione i opisane w załącznikach 
do  sprawozdania  finansowego,   zawierających  zestawienia  obrotów  kont. 
Anna  Adamczyk  zadała  pytanie  o  działalność  gospodarczą.  Udzielono 
wyjaśnienia, że bilans jest sporządzany na standardowym druku, nawet jeżeli 
nie  jest  prowadzona  działalność  gospodarcza.  Kolejne  pytania  dotyczyły 
działalności operacyjnej, kosztów rodzajowych, co konkretnie znajduje się w 
tych kosztach. Głos z sali: przedstawiono definicje kosztów rodzajowych, że 
są  to  wszystkie  koszty,  jakie  ponosi  stowarzyszenie,  np.  koszty 
zakwaterowania,  opłaty  FIFe,  podróże  służbowe,  koszty  statutowe.  Iwona 
Krepa zapytała się, jaki był przychód i rozchód.  Przewodniczący odczytał tą 
informację  ze  sprawozdania  finansowego.  Podtrzymał  stanowisko,  że  w 
przyszłym roku  na zebranie zostanie zaproszona księgowa.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem bilansu za 2014 
rok. Komisja Skrutacyjna podała wyniki głosowania:
za – 20 głosów
przeciw – nie było
wstrzymało się  - 8.

Delegaci podjęli uchwałę nr 1:
„Walne  Zebranie  Członków  Polskiej  Federacji  Felinologicznej  Felis 
Polonia  zatwierdza  sprawozdanie  finansowe wraz  z  bilansem za 2014 
rok.”
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Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy – do godz. 12.00.

Po  przerwie  Przewodniczący  wznowił  obrady  i  zarządził  dyskusję  nad 
sprawozdaniami.  Delegat  SMK  Jedynka zaproponował,  aby  schemat 
kojarzenia kotów, znajdujący się na stronie FPL, dawał informację hodowcy.
Rafał  Lewandowski  odpowiedział,  że  program  zawiera  dane  dotyczące 
współczynnika  inbreedu  i  innych  i  to  hodowca  musi  podjąć  decyzję  na 
podstawie  tych  informacji.  Trzeba  znać  historię  kotów,  występujących  w 
rodowodzie i informacje ze strony połączyć z ta historią. Program historii nie 
zna.  Program ma  wyłącznie  charakter  pomocniczy.  Ten program to  tylko 
kalkulator,  który  podaje  wynik.  Izolda  Staszak  poinformowała,  że  klub 
Amber  organizuje  aktualnie  seminaria  na  temat  genetyki.  Ostatnie 
seminarium  dotyczyło  czytania  i  rozumienia  informacji  ze  strony  Biura 
Rodowodowego.  Zaproponowała,  że  prześle  do  federacji  skrypty  z  tego 
seminarium, jak tylko te materiały otrzyma. Rafał Lewandowski podkreślił, 
że te materiały nadal nie dadzą odpowiedzi, jaką decyzję podjąć odnośnie do 
określonego  kota.  Przewodniczący  przywołał  zebranych do porządku,  aby 
dyskutowali na temat sprawozdań.  Delegat z Felis Posnania zadała pytanie 
dotyczące uchwały nr 20 WZC z 2013 r. Przewodniczący poinformował, że 
ten problem znajduje się we wnioskach klubów i tam będzie dyskutowany. 
Kolejne pytanie dotyczyło kart  dyskwalifikacyjnych kotów na wystawach. 
Irena Nalewaj poinformowała, że dotychczas wpłynęły 3 takie karty.

Przewodniczący  zarządził głosowanie  nad  przyjęciem  absolutorium  dla 
Zarządu FPL. Komisja Skrutacyjna podała wynik głosowania:
za – 28 głosów.
przeciw – nie było
wstrzymało się - nie było.

Delegaci podjęli uchwałę nr 2:
„Walne  Zebranie  Członków  Polskiej  Federacji  Felinologicznej  Felis 
Polonia udziela Zarządowi federacji absolutorium za rok 2014”.

Przewodniczący podziękował delegatom za zaufanie, po czym przeszedł do 
następnego punktu programu, tj. propozycji Zarządu FPL.

Przewodniczący  przedstawił  wniosek  nr  1  Zarządu  FPL  i  zarządził 
głosowanie. Komisja Skrutacyjna przedstawiła rezultat głosowania:
za – 28 głosów
przeciw – nie było
wstrzymujących się – nie było.
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Delegaci przyjęli uchwałę nr 3:
„ Polską Federację Felinologiczną Felis Polonia reprezentują na Walnym 
Zebranie FIFe w 2015 r. delegat Sebastian Pruchniak i doradca Anna 
Duraj”

Przewodniczący  przedstawił  wniosek  nr  2  Zarządu  FPL  i  zarządził 
głosowanie. Komisja Skrutacyjna przedstawiła rezultat:
za – 22 głosy
przeciw – nie było
wstrzymujących się – 6 głosów.

Delegaci przyjęci uchwałę nr 4:
„Walne Zgromadzenie Delegatów Federacji Felis Polonia na zebraniu w 
dniu  31  stycznia  2015  roku  nadaje  Panu  Ireneuszowi  Pruchniakowi 
godność:  Honorowy  Prezes  Polskiej  Federacji  Felinologicznej  Felis 
Polonia”.

Przewodniczący  zarządził  obradowanie  nad  wnioskami  klubów.  Jako 
pierwszy skierował pod obrady wniosek SHK Supreme Cat Club o przyjęcie 
o FPL. Komisja Skrutacyjna przedstawiła rezultat:
za – 20 głosów
przeciw – nie było
wstrzymujących się – nie było.

Delegaci przyjęli uchwałę nr 5:
„Z dniem 31 stycznia 2015 roku Walne Zebranie Delegatów  Federacji 
Felis Polonia przyjmuje klub SHK Supreme Cat Club w poczet członków 
Federacji”.

Przewodniczący  pogratulował  klubowi.  W  związku  z  przyjęciem  wyżej 
wymienionego  klubu  do  FPL  dokonano  przeliczenia  głosów.  Z  chwilą 
przyjęcia  uchwały  nr  5  w  zebraniu  uczestniczą  delegaci  posiadający  31 
ważnych mandatów.

Delegat SHK Supreme Cat Club podziękował zgromadzonym i przedstawił 
swoją organizację.

Izolda Staszak przedstawiła wniosek nr 1 CC Amber. W dyskusji delegat CC 
Wrocław  stwierdził,  że  przy  mniejszej  ilości  wystaw  hodowcy  będą 
wcześniej zgłaszać koty, a nie po wystawie o tydzień wcześniejszej. Delegat 
CC Bydgoszcz: Łamiemy regulaminy, ponieważ zgłaszamy koty po jednej 
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wystawie  na  drugą,  w terminie  jednego tygodnia  przez  wystawą.  Delegat 
SMk Żory  powiedział,  że można to w przyszłości  przeprowadzić.  Delegat 
klubu  Unicat  zaproponował   zmianę  terminu  wprowadzenia  wniosku,  z 
wyłączeniem wystaw, które już zgłoszono, ponieważ w sprawie tych wystaw 
kluby przyjęły już różne zobowiązania.  Przewodniczący poinformował,  że 
nie można głosować tego wniosku, ponieważ jest on niezgodny ze statutem. 
Radca Adam  Mazurek  poinformował,  że  w  statucie  nie  ma  zapisu, 
uprawniającego do ograniczania ilości wystaw dla każdego klubu. Dopiero 
jednogłośna  zgoda  wszystkich  klubów  uprawniałaby  do  przekazania  tego 
dalej.  Delegat CC Wrocław powiedział,  że już kilka lat temu ograniczono 
ilość wystaw do dwóch dla każdego klubu.  Przewodniczący powiedział, że 
Zarząd stoi na stanowisku, że kluby same powinny decydować, ile wystaw są 
w stanie zorganizować. Głos z sali: Główny powód małego zainteresowania 
wystawami  to  duży koszt.  Nie zgadza  się  z  ograniczeniami,  taniej  jest  w 
Polsce  niż  za  granicą.  Ambitny  wystawca  odwiedza  dużo  wystaw i  przy 
ograniczeniu  liczby  wystaw  do  1  na  klub  wystawca  ma  ograniczone 
możliwości w zdobyciu tytułów. Delegat klubu Unicat: Nie widzi możliwości 
ograniczeń.  Już  teraz  20  klubów  to  20  wystaw.  Mały  klub  działający  w 
otoczeniu dużych klubów ma trudności w przejęciu terminów. Zaproponował 
wprowadzenie warunku o przejęciu terminów. Odbyła się dyskusja na temat 
możliwości przejmowania terminów wystaw. Delegat CCS: Mamy taki sam 
wniosek. Głos z sali: Niech federacje organizują się, rozwijają. Zrobimy im 
miejsce.  Delegat  klubu  Unica:  Mamy  już  terminy  zarezerwowane, 
zarezerwowane  sale.  Nie  ograniczać  liczby  wystaw,  ale  zrobić  zapis  o 
pierwszeństwie w uzyskaniu terminu dla klubu z mniejsza ilością wystaw w 
przyszłości.  Delegat  klubu Felis  Posnania:  Należy  myśleć  o  atrakcyjności 
wystawy, hodowcy wybierają sobie wystawy.

Przewodniczący zamknął dyskusję i zarządził głosowanie nad wnioskiem nr 
1 CC Amber. Komisja Skrutacyjna przedstawiła wynik głosowania:
za – 13 głosów
przeciw – 16 głosów
wstrzymujących się – 1 głos.

Delegaci odrzucili wniosek klubu CC Amber w sprawie ograniczenia liczby 
wystaw w roku do jednej wystawy z 2 certyfikatami lub dwóch wystaw z 1 
certyfikat dla każdego klubu.

Izolda  Staszak  przedstawiła  wniosek  nr  2  klubu  CC  Amber  o 
przedyskutowaniu  przywrócenia  licencji  hodowlanych.  Przewodniczący 
zaproponował  przeredagowanie  wniosku  na  uchwałę.  Głos  z  sali: 
Wprowadzenie  licencji  spowoduje  ucieczkę  do  innych  klubów.  Izolda 
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Staszak  wyjaśniła,  że  inne  federacje  na  terenie  Polski  mają licencje 
hodowlane.  W  wyniku  dyskusji,  wielu  propozycji  uzupełnienia  wniosku, 
zaproponowała  wycofanie  wniosku  i  zajęcie  się  tą  uchwałą  na 
przyszłorocznym  zebraniu.  Delegaci  jednak  chcieli  projektu  uchwały. 
Delegat zaproponował, aby dać czas na zredagowanie uchwały i przesunięcie 
dyskusji  nad  propozycją,  ponieważ  poprawne  zredagowanie  wniosku 
wymaga zastanowienia.

Anna Adamczyk przedstawiła wniosek nr 1 klubu No Problem w sprawie 
zniesienia opłaty za wystawy na rzecz FPL. Rafał Lewandowski wyjaśnił, że 
w celu zatrzymania lawiny wystaw wprowadzono progresywne uchwały za 
kolejne  wystawy.  W  późniejszym  czasie  opłaty  obniżono  do  aktualnego 
poziomo 500 zł za jedną wystawę. Delegat SMK Żory wystąpił z pytaniem, 
czy zniesienie opłaty spowoduje brak świadczeń FPL na rzecz wystaw. Rafał 
Lewandowski powiedział, że to nie ma wypływu na te świadczenia, bo celem 
wprowadzenia  opłat  było  powstrzymanie  lawiny  wystaw.  Przewodniczący 
zarządził głosowanie. Komisja Skrutacyjna przedstawiła rezultat:

Delegaci przyjęli uchwałę nr 6:
„Z dniem 01 stycznia 2016 roku znosi się opłaty za wystawy na rzecz 
FPL”.

Przewodniczący  zarządził  kontynuację  dyskusji  nad  licencjami 
hodowlanymi.  Izolda Staszak przedstawiła projekt uchwały. Wywiązała się 
dyskusja.  W jej  wyniku  uwzględniono  wnioski  o  licencji  hodowlanej  dla 
kotki  za  dwie  oceny  Excellent  i  3  oceny  Excellent  dla  kocura  od  dnia 
01.01.2016 r. dla kotów rejestrowanych od 2016 r. Głos z sali: Po ogłoszeniu 
licencji hodowcy przejdą do pseudoklubów. Anna Adamczyk: Co zrobić z 
kotami, które nie nadają się na wystawy, a sprawdzają się w hodowli. Głos z 
sali: Rozmawialiśmy o tym w klubie. Proszę pamiętać, jaki jest cel licencji 
hodowlanej. Kot powinien być oceniany pod względem ewentualnych wad 
anatomicznych  wykluczających  z  hodowli,  na  przykład  przez  lekarza 
weterynarii.  Druga  ocena  to  ocena  sędziego,  stwierdzająca,  jaka  jest 
zgodność kota ze standardem rasy.  Przewodniczący zakończył dyskusję w 
celu kolejnego przeredagowania wniosku.
 
Delegat klubu Felis Posnania wycofał wniosek nr 1. Następnie przedstawił 
wniosek  nr  2  o  wprowadzeniu  systemu  weryfikującego  ilość  uzyskanych 
certyfikatów. Rafał Lewandowski poparł ducha propozycji. Poinformował, że 
są już takie próby i nie ma kłopotu, aby takie informacje wprowadzić do 
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systemu rejestracji  na wystawy. Przewodniczący zarządził  głosowanie nad 
wnioskiem. Komisja Skrutacyjna przedstawiła rezultat głosowania:
za – 27 głosów
przeciw – nie było
wstrzymujących się – 2 głosy.

Delegaci przyjęli uchwałę nr 7:
„FPL wprowadzi system, weryfikujący liczbę uzyskanych certyfikatów 
przez  członków  zwyczajnych  na  wystawach  krajowych  w  celu 
uniemożliwienia łamania punktu 4.7 Regulaminu Wystawowego FIFe”.

Delegat  klubu Feniks przedstawił  wniosek nr  1 swojego klubu w sprawie 
zakazu  krycia  kotki  lub  kocurem,  których  właściciel  jest  członkiem 
organizacji  nienależącej  do  World  Cat  Congress  lub  innej  organizacji 
uznawanej przez FPL.  Celem tej uchwały jest ograniczenie pseudohodowli. 
Radca Adam Mazurek wyjaśnił, że federacja zrzesza osoby prawne, a kluby 
osoby  fizyczne.  Prawa  osób  fizycznych  mogą  ograniczyć  tylko  kluby  i 
federacja  nie  może  wypowiadać  się  w  sprawie  osób  fizycznych. 
Przewodniczący  wezwał do zachowania porządku głosowania i  zajęcia się 
najpierw  wnioskiem   nr  1.  Delegat  klubu  Pomerania  powiedział,  że  z 
wniosku  nie  wynika,  o  jakie  organizacje  chodzi.  Delegat  klubu  Feniks 
powiedział,  które  organizacje  należą  do  WCC.  Ograniczenie  dotyczyłoby 
natomiast organizacji, które nie są zrzeszone w WCC. Rafał Lewandowski 
wyjaśnił  charakter  World  Cat  Congress,  zrzeszającej  czołowe  federacje. 
Stwierdził,  że  informacja  we  wniosku  jest  bardzo  precyzyjna,  o  jakie 
organizacje  chodzi.  Członków  WCC  przedstawił  na  ekranie.  Są  tam 
organizacje, które znamy i o których nic nie wiemy.  Ewa Jankowska: Kluby, 
wydające dokumenty miotu, mają kontrolę, jak odbywają się krycia. To jest 
sprawa poszczególnych klubów. Delegat CC Bydgoszcz: Są kluby, w których 
nie  ma  skierowania  do  krycia.  O  kryciu  wiadomo  dopiero  wtedy,  gdy 
hodowca występuje o dokumenty. Co do wniosku nr 1, ograniczenie powinno 
dotyczyć  kota  lub  kotki,  a  nie  członka  klubu,  Tak  samo  w  przypadku 
wniosku  nr  2  klubu  Feniks.  Mecenas  poparł  stanowisko  delegata  CC 
Bydgoszcz  i  przywołał  przepisy  dotyczące  stowarzyszeń  i  swobody 
stowarzyszania się. Irena Nalewaj powiedziała, że  Biuro Rodoodowe może 
kontrolować jedynie kocura i odmówić uznania dokumentu miotu, jeżeli są 
wątpliwości po stronie kocura. Można zastanowić się nad wprowadzeniem 
skierowania  do  krycia.  Przewodniczący  na  podstawie  wyjaśnień  radcy 
stwierdził, że wniosek jest poprawny i zarządził głosowanie nad wnioskiem 
nr 1 klubu Feniks. Komisja Skrutacyjna przedstawiła rezultat:
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za – 26
przeciw – 2 głosy
wstrzymujących się – 2 głosy.

Delegaci podjęli uchwałę nr 8:
„Zabrania  się  członkom  indywidualnym  stowarzyszeń  zrzeszonych  w 
FPL krycia kotki lub krycia kocurem, których właściciel nie należy do 
stowarzyszenia zrzeszonego w Polsce w World Cat Congress lub innej 
organizacji, uznawanej przez Felis Polonię”.

Przewodniczący  zarządził  obrady  nad  wnioskami  CC  Sopot,  ponieważ 
przeredagowany wniosek nr 2 klubu Feniks nie był jeszcze gotowy.
Delegat  C Sopot wycofał  wniosek nr  1,  ponieważ wniosek był tożsamy z 
wnioskiem nr  1  klubu Amber  i  był  już  procedowany.  W związku  z  tym 
przeszedł do wniosku nr 2  w sprawie podjęcia działań i udzieleniu pomocy 
w przeprowadzeniu inicjatywy ustawodawczej mającej na celu ograniczenie 
działalności pseudohodowli. Zreferował dotychczasowe działania, odnosząc 
się  do  stosownej  uchwały  zebrania  walnego  z  2013  r.  Poinformował,  że 
fundacja  VIVA  wycofała  się  ze  współpracy,  ponieważ  zajmuje  się 
zwierzętami  bezdomnymi.  Poseł  Suski,  pomimo  zobowiązania  się, 
dotychczas nie przysłał projektu stosownej uchwały sejmowej. Tak więc w 
posiadaniu  klubu  jest  jedynie  nieoficjalny  projekt  ustawy.  Parlamentarny 
Zespół Przyjaciół  Zwierząt  odrzucił  nasze  propozycje  uczestnictwa  w 
pracach  klubu.  Aktualnie  zaplanowane  jest  spotkanie  z  przewodniczącym 
zespołu  i  posłanką Iwoną Guzowską,  żeby przedstawić  wadliwe działanie 
ustawy  o  ochronie  zwierząt  w  odniesieniu  do  pseudohodowli,  które 
dopuszczają  się  nawet  oszustw  i  wykorzystywania  danych  hodowli  FPL. 
Współpraca z posłem Suskim nie jest udana. Nadszedł czas, abyśmy podjęli 
wspólny wysiłek i  zrealizowali  wniosek.  Delegat  odczytał  tekst  petycji  w 
sprawie  ograniczenia  pseudohodowli.  Przedstawił  procedurę  inicjatywy 
ustawodawczej. Maciej Sieczkowski, pełnomocnik w tej sprawie, poprosił o 
doprecyzowanie, czy chodzi o inicjatywę obywatelską czy petycję do sejmu 
o zmianę  ustawy.  Delegat  odpowiedział,  że chodzi  o  pomoc,  na przykład 
prawną, ponieważ posłowie nie są zainteresowanie. Postawiono pytanie, czy 
chodzi o nowa ustawę, czy o zmianę w ustawie obowiązującej. Głos z sali: 
Sprawa  jest  ważna,  bo  prokuratura  uzasadnia  odmowę  wszczęcia 
dochodzenia,  gdy  są  wykorzystywane  dane  hodowli,  że  nie  ma  znamion 
przestępstwa.  Przewodniczący  zarządził  głosowanie.  Komisja  Skrutacyjna 
przedstawiła rezultat głosowania:
za – 29 głosów
przeciw – nie było
wstrzymujących się – 1 głos.
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Delegaci przyjęli uchwałę nr 9:
„Zarząd FPL i  wszystkie  zrzeszone Stowarzyszenia podejmą działania 
oraz  udzielą  pomocy  w  przeprowadzeniu  obywatelskiej  inicjatywy 
ustawodawczej mającej na celu ograniczenie działalności pseudohodowli 
poprzez:
- przyjęcie treści petycji dotyczącej zmian w ustawie o ochronie zwierząt
-  zobowiązanie  wszystkich  zrzeszonych  stowarzyszeń  do  aktywnego 
udziału w zbieraniu podpisów pod petycją
-  zamieszczenie  treści  petycji  na  stronach  internetowych  FPL  i 
zrzeszonych klubów
-  nawiązanie  współpracy  z  innymi  organizacjami  felinologicznymi  i 
kynologicznymi w celu wspólnego przedstawienia petycji
-  pomoc  organizacyjną  związaną  z  utworzeniem  obywatelskiej 
inicjatywy ustawodawczej”.

Przewodniczący  zarządził  kontynuację  obrad  nad  wnioskiem  nr  2  klubu 
Feniks. Delegat klubu przedstawił przeredagowany wniosek. Przewodniczący 
zarządził głosowanie. Komisja Skrutacyjna przedstawiła rezultat głosowania:
za – 28 głosów
przeciw – nie było
wstrzymujących się – 2 głosy.
Delegaci przyjęli uchwałę nr 

Delegaci przyjęli uchwałę nr 10:
„Osoba, będąca członkiem indywidualnym stowarzyszenia zrzeszonego 
w Felis Polonii nie może równocześnie posiadać zarejestrowanej hodowli 
w organizacji felinologicznej niezrzeszonej w World Cat Congress.

Przewodniczący  zarządził  obrady  nad  wnioskiem Unicat  Club  w  sprawie 
zwiększenia  kontroli  hodowców.  Delegat  klubu  przedstawił  wniosek. 
Powiedział,  że  zachowania  charakterystyczne  dla  pseudohodowli  są  także 
udziałem hodowców, zrzeszonych w klubach FPL. Dlatego należy zwiększyć 
kontrolę nad członkami indywidualnymi. Tracą na tym prawdziwi hodowcy. 
Na  pytanie  „Jak  to  przeprowadzić”  członkowie  klubu  zaproponowali 
umieszczenie w deklaracji członkowskiej zgody na przeprowadzanie kontroli 
kotów,  dokumentów.  Dotychczasowi  członkowie  złożyli  stosowne 
oświadczenia. Delegat CC Bydgoszcz: Dotychczasowe próby kontrolowania 
hodowców spowodowały ucieczki do innych klubów, gdzie nie ma żadnych 
kontroli itp. Irena Nalewaj powiedziała, że kontrole mogą robić tylko kluby, 
ponieważ  działania  wobec  członków  indywidualnych  mogą  podjąć  tylko 
kluby. Delegat powiedział, że chodzi o zobowiązane skierowane do klubów. 
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Głos  z  sali:  kontrole  w  hodowlach  są  wykonywane,  gdy  są  niepokojące 
informacje.  Głos  z  sali:  formą kontroli  jest  przestrzeganie  procedury 
obiegówki.  Delegat  Supreme  Cat  Club:  Mamy  komisję  hodowlaną.  Nasz 
hodowca ma obowiązek przyjechać na kontrole w 5 pierwszymi miotami do 
klubu. Od klubu zależy, jak będzie kontrolował swoich hodowców. Delegat 
SMK  Żory:  Pytanie  do  prawnika,  czy  można  przeprowadzić 
niezapowiedzianą kontrolę.  Radca Adam Mazurek  wyjaśnił,  że zasadnicza 
sprawa  sprowadza  się  do  tego,  że  każdy  członek  zobowiązuje  się  do 
respektowania regulaminów itp., w tym zapisu o udostępnieniu hodowli do 
kontroli. Jeżeli tego nie zrobi, można go wyrzucić, ale to należy do klubu. 
Kolejne głosy z sali dotyczą tego, że członkowie przenoszą się do klubów, 
które nie stosują rygorów, a kluby przyjmują takie osoby. Przewodniczący 
poprosił  o  odczytanie  przeredagowanego projektu uchwały.  Po odczytaniu 
zarządził głosowanie. Komisja Skrutacyjna przedstawiła rezultat głosowania:
za – 11 głosów
przeciw – 5 głosów
wstrzymujący się – 14 głosy.

Delegaci przyjęli uchwałę nr 11:
„Zarząd  Felis  Polonii  zobowiązuje  zarządy klubów  członkowskich  do 
zwiększenia kontroli swoich członków indywidualnych”.

Przewodniczący  zarządził  kontynuację  dyskusji  nad  licencjami 
hodowlanymi.  Izolda  Staszak  przedstawiła  przeredagowany  wniosek 
uchwały. Wywiązała się dyskusja na temat klas, w których liczą się oceny do 
licencji  hodowlanej  i  niuansów hodowlanych  dotyczących  niektórych  ras. 
Przewodniczący  zarządził  głosowanie.  Komisja  Skrutacyjna  przedstawiła 
rezultat:
za – 18 głosów
przeciw – 8 głosów
wstrzymujących się – 3 głosy.

Delegaci przyjęli uchwałę nr 12:
„ Z dniem 01.01.2016 r. organizacje – członkowie FPL stosują licencje 
hodowlane. Licencję hodowlaną otrzymuje:
- kotka,  która w klasie otwartej lub kontrolnej otrzymała minimum 2 
oceny Excellent
-  kocur,  który  w klasie  otwartej  lub kontrolnej  otrzymał  minimum 3 
oceny Excellent.
Tryb przyznawania licencji określają organizacje we własnym zakresie. 
Licencje hodowlane obowiązują dla kotów zarejestrowanych w klubach 
od dn. 01.01.2016 roku.” 
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Po głosowaniu wywiązała się dyskusja na tematy spoza programu zebrania. 
Przewodniczący ogłosił zamknięcie zebrania o godz. 14.40.

Załączniki: 
1. Lista delegatów   
2. Lista wydanych mandatów 
3. Sprawozdanie Zarządu za rok 2014
4. Sprawozdanie Wiceprezesa ds. Hodowlanych i Biura Rodowodowego. 
5. Sprawozdanie finansowe za 2014 r. z bilansem
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej      
7. Protokół Komisji Skrutacyjnej 
8. Nagranie obrad.
9.  Lista uchwał.

Podpisy protokolantów:

Izolda Staszak

Dorota Szadurska
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