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Protokół  
z Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego „Oszczep” w Szczecinku 

w dniu 25 maja 2019 roku 
 

Sekretarz Paweł Soroczyński 

Protokolant Mariola Kornas 

 

 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz wręczenie odznaczeń. 

 Rozpoczynając Walne Zgromadzenie Prezes Koła Kol. Wojciech Jachowski poprosił 

wszystkich zgromadzonych o powstanie. Przy dźwiękach sygnału "Powitanie", odegranego 

przez Kol. Macieja Kowalczyka, wprowadzony został sztandar koła przez poczet w składzie: 

Kol. Lech Adamski, Kol. Piotr Bogucki i Kol. Przemysław Koniarski.   

 Następnie Kol. Prezes powitał przybyłego gościa - przedstawiciela Zarządu Okręgowego 

PZŁ w Koszalinie Kol. Grzegorza Mozolewskiego oraz członków Koła obecnych w Zajeździe 

"Ostoja" w Sporyszu. 

 Prezes zakomunikował, iż Koło Łowieckie "Oszczep" w Szczecinku otrzymało 

szczególne odznaczenie, jakim jest Medal Świętego Huberta. Odznaczenie to otrzymało 

również inne Koło z naszego Okręgu, dlatego też nie zostanie ono wręczone podczas obecnego 

WZ, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami, może ono zostać wręczone przez 

Przedstawiciela Kapituł Odznaczeń Łowieckich. W związku z tym, że Przedstawiciel ten 

obecnie wręcza Medal Św. Huberta dla innego Koła, nasze Koło odznaczenie otrzyma w trakcie 

następnego WZ.  

 Następnie przystąpiono do wręczenia odznaczeń, które otrzymali członkowie Koła. 

Kol. Grzegorz Mozolewski poprosił Kol. Stanisława Jachowskiego, aby to on wręczył 

odznaczenia. Kol. Jachowski zgodził się, dziękując za wyróżnienie. Odznaczeń dokonano 

w asyście Kol. Wojciecha Jachowskiego i Kol. Jarosława Harasyma. Odznaczenia przy 

dźwiękach rogu (fanfara dekoracyjna) odgrywanych przez Kol. Macieja Kowalczyka, otrzymali: 

1) wyróżnienie OSZCZEP, przyznawane od 2016 r. dla Członków K.Ł. „Oszczep” 

w Szczecinku za zaangażowanie na rzecz Koła: 

a) Srebrny Oszczep (za 30 lat stażu i pracy na rzecz Koła):  

Kol. Andrzej Gackowski, Kol. Wojciech Jachowski, Kol. Bogdan Wysocki. 

b) Złoty Oszczep (za 40 lat stażu i pracy na rzecz Koła):  

Kol. Stanisław Jachowski. 

2) odznaczenie Zasłużony dla Łowiectwa Ziemi Koszalińskiej: 

Kol. Lech Adamski, Kol. Maciej Kowalczyk, Kol. Wojciech Jachowski.  
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3) Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej:  

Kol. Adam Dąbrowski, Kol. Grzegorz Majkowski, Kol. Rafał Kujawski.  

4) Złoty Medal Zasługi Łowieckiej:  

Kol. Ryszard Kowalczyk.  

Ze względu na nieobecność na WZ następujących odznaczeń nie odebrano: 

- Brązowy Oszczep Kol.: Bolesłąw Zielski, Piotr Matyjaszczyk; 

- Srebrny Oszczep Kol. Zbigniew Kowcun; 

- Złoty Oszczep Kol. Ryszard Rudnik. 

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 Po zweryfikowaniu listy uczestników (zał. nr 1) prezes Koła stwierdził prawomocność 

obrad – na sali obecnych było 41 z pośród 60 członków Koła – zgodnie z wykazem wg stanu 

na 25.05.2019 r. (zał. nr 2).  

 

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

 Prezes poprosił o podawanie kandydatur. Z sali zgłoszono następujące propozycje: 

Kol. Stanisław Zielski zgłosił Kol. Roberta Krefta. Kol. Przemysław Nyka zaproponował 

Kol. Michałą Gulczyńskiego. Kol. Robert Kreft zgłosił Kol. Karola Zielskiego. Kandydatura 

Kol. Przemysława Koniarskiego została zgłoszona przez Kol. Karola Zielskiego. 

Kol. Przemysław Koniarski zgłosił Kol. Przemysława Nykę. Wszyscy zgłoszeni Kol. wyrazili 

zgody, oprócz Kol. Roberta Krefta, który zgody na kandydowanie do Komisji Skrutacyjnej 

nie wyraził. Na tym listę kandydatur zamknięto, a następnie w toku głosowania jawnego 

jednogłośnie do Komisji Skrutacyjnej wybrani zostali Koledzy: Michał Gulczyński, Karol 

Zielski, Przemysław Koniarski oraz Przemysław Nyka, (protokół Komisji Skrutacyjnej 

dokumentujący wyniki przeprowadzonych głosowań stanowi zał. nr 3). 

 

4. Wybór Przewodniczącego obrad, Sekretarza i Protokolanta. 

 Kol. Wojciech Jachowski poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego obrad. 

Kol. Jarosław Harasym zgłosił Kol. Stanisława Jachowskiego. Kandydaturę tę poparł również 

Kol. Stanisław Zielski. Kol. Stanisław Jachowski zgodził się kandydować. Innych kandydatur 

nie zgłoszono, listę zamknięto. W toku głosowania jawnego jednogłośnie na Przewodniczącego 

obrad wybrany został Kol. Stanisław Jachowski. 
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 Następnie przystąpiono do wyboru Sekretarza obrad. Kol. Paweł Soroczyński, zgłoszony 

został przez Kol. Jarosława Harasyma, zgodził się kandydować. Więcej kandydatur 

nie zgłoszono, listę zamknięto. W toku głosowania jawnego jednogłośnie na Sekretarza obrad 

wybrany został Kol. Paweł Soroczyński.  

 Następnie przystąpiono do wyboru Protokolanta obrad. Kol. Paweł Soroczyński zgłosił 

Kol. Mariolę Kornas, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono, 

listę zamknięto. W toku głosowania jawnego jednogłośnie na Protokolanta obrad wybrana 

została Kol. Mariola Kornas. 

 

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 Kol. Jarosław Harasym zgłosił Kol. Tomasza Tuchowskiego. Kol. Lech Adamski zgłosił 

kandydaturę Kol. Tomasza Marciniaka. Zgłoszeni koledzy wyrazili zgody na kandydowanie, 

innych kandydatur nie zgłoszono, listę zamknięto. W toku głosowania jawnego do Komisji 

Uchwał i Wniosków wybrani zostali Kol. Tomasz Tuchowski i Kol. Tomasz Marciniak, 

(protokół Komisji Uchwał i Wniosków dokumentujący podjęte uchwały stanowi zał. nr 4). 

 

6. Odczytanie i uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia. 

 Kol. Jarosław Harasym odczytał regulamin obrad Walnego Zgromadzenia. 

Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie pytań/uwag odnośnie przedstawionego regulaminu 

obrad WZ. Kol. Stanisław Jachowski przypomniał również, że zgodnie z obecnie 

obowiązującym Statutem PZŁ, koła podejmują swoje uchwały w głosowaniu jawnym, jedynie 

głosowania w sprawie wyboru, odwołania członków organów koła, a także udzielania zarządowi 

koła absolutorium oraz przyjęcia bądź wykluczenia członka z koła odbywają się tajnie. 

W związku z brakiem uwag do przedstawionego regulaminu obrad WZ, przystąpiono 

do głosowania. W toku głosowania jawnego jednogłośnie uchwalono regulamin obrad WZ.  

 

7. Odczytanie i uchwalenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

 Kol. Jarosław Harasym odczytał porządek obrad Walnego Zgromadzenia, przesłany 

okólnikiem 1/2019 z dnia 10.04.2019 r. zwołującym WZ (zał. nr 5).  Kol. Stanisław Jachowski 

poprosił o zgłaszanie uwag odnośnie przedstawionego porządku obrad. W związku z brakiem 

uwag, przystąpiono do głosowania. W toku głosowania jawnego jednogłośnie uchwalono 

porządek obrad Walnego Zgromadzenia. 
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8. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, z dnia 27 maja 2018 r. 

 Przewodniczący obrad skierował się z zapytaniem do zgromadzonych na sali o uwagi 

do protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, który został przesłany do członków Koła 

w ubiegłym roku okólnikiem 2/2018 z dnia 25.06.2018 r.  Kol. Wojciech Jachowski 

poinformował zgromadzonych, o błędzie który pojawił się w jednym z punktów tego protokołu. 

Błąd dotyczył pkt. 15 "Wybór delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ". Kol. Jarosław 

Harasym odczytał pełne brzmienie korygowanego punktu, zarówno w wersji przed, 

jak i po dokonanej korekcie. Błąd ten dotyczył omyłkowego zaprotokołowania, iż wybór 

kandydatów na Okręgowy Zjazd Delegatów, odbył się w toku głosowania jawnego, a nie tajnego 

- zgodnie z rzeczywistością.  

 Innych uwag nie zgłoszono, przystąpiono do głosowania. W toku glosowania jawnego 

jednogłośnie zatwierdzono protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.  

 

9. Sprawozdania za rok gospodarczy 2018/2019: z działalności Zarządu Koła, 

z wykonania budżetu, z działalności Komisji Rewizyjnej oraz wniosek w sprawie 

absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Koła. 

 Przewodniczący Obrad przekazał głos dla Skarbnika Koła. Kol. Kamil Reszke 

przedstawił sprawozdanie z działalności Skarbnika oraz poinformował o rocznym zestawieniu 

i rozliczeniu prac wykonanych na rzecz Koła (w ramach odpracowania części składki) przez 

poszczególnych członków Koła (zał. 6).  

 Kol. Stanisław Jachowski przekazał głos dla Sekretarza Koła. Kol. Jarosław Harasym 

zaproponował, aby nie odczytywać sprawozdania z działalności Sekretarza, ze względu na fakt, 

iż sprawozdanie to zostało rozesłane wszystkim członkom Koła wraz z okólnikiem 1/2019 z dnia 

10.04.2019 r. zwołującym WZ (zał. nr 5). Sekretarz poinformował, że ostatnio zwiększył się 

skład osobowy naszego Koła. Oprócz 60 członków, w szeregi Koła przyjęto jednego rezydenta, 

Kol. Mateusza Kiełtykę. Krótko przypomniał, iż zgodnie z obowiązującym Statutem PZŁ, 

na rezydencie spoczywają obowiązki członka koła, przysługują mu prawa członka koła 

z wyjątkiem praw przewidzianych w § 28 pkt 1 oraz prawa głosowania podczas walnego 

zgromadzenia. 

 W związku z tym, że nie zgłoszono żadnych uwag, z zakresu działalności Sekretarza, 

Przewodniczący obrad przekazał głos dla Łowczego. Kol. Grzegorz Majkowski odczytał 

i omówił sprawozdanie z zakresu działalności Łowczego (zał. 7). Szczegółowo omówił 

działalność Łowczego z zakresu prowadzonej gospodarki łowieckiej oraz poinformował, iż plan 

łowiecki w ubiegłym sezonie gospodarczym, został wykonany.  
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Podziękował myśliwym, którzy szczególnie przyczynili się do realizacji planu. Przy dźwiękach 

sygnału "Król polowania" ogrywanych przez Kol. Macieja Kowalczyka, zostały  przyznane 

statuetki za wyniki, osiągnięte w kniei. Wyróżnieni: Kol. Kamil Reszke, Kol. Grzegorz 

Majkowski oraz Kol. Paweł Soroczyński - pozyskali odpowiednio 42 sztuki, 36 sztuk oraz 32 

sztuki zwierzyny grubej. Wyróżnieni zostali również seniorzy (powyżej 70 roku życia). Kol. 

Stanisław Jachowski oraz Kol. Franciszek Golecki pozyskali, odpowiednio 10 sztuk oraz 4 

sztuki zwierzyny grubej. Łowczy przypomniał o zmianie kryteriów oceny prawidłowości 

odstrzału. Kryteria te nieznacznie różnią się na obwodach łowieckich nr 95 (ZO PZŁ Koszalin) 

oraz 274 (ZO PZŁ Słupsk). Należy zapoznać się z obowiązującymi przepisami.  

 Na obwodzie 95 pozyskano rekordowe trofeum, wieniec o wadze 8,22 kg. Jeleń byk 

pozyskany został przez Kol. Wojciecha Jachowskiego, który otrzymał z rąk Łowczego 

pamiątkową statuetkę. Pierwszy raz w naszym Kole, również na obszarze obwodu 95, pozyskany 

został daniel byk. Pamiątkową statuetkę z rąk Prezesa otrzymał Kol. Grzegorz Majkowski. 

Łowczy przypomniał o zasiewach kukurydzy na polach "Poldanoru" oraz zachęcił 

do intensyfikacji polowań na dziki na polach w sektorach: Łękinia1 oraz Bielsko2 (komunikat 

w EPI). Zaproponował również, rozwinięcie akcji likwidowania wnyków o coś w rodzaju "akcji 

sprzątania świata". 

 Kol. Stanisław Jachowski podziękował za sprawozdanie z zakresu działalności Łowczego 

i przekazał głos dla Wiceprezesa do spraw rolnych. Kol. Rafał Kujawski przedstawił 

Sprawozdanie z działalności rolnej. Ogólna powierzchnia zgłoszona do dopłat w 2018 roku 

wynosi 228,99 ha. W tym pola orne 83,42 ha które, zostały również zgłoszone do programu 

rolnośrodowiskowego (poplony), łąki 145,40 ha z czego 40,55 zgłoszone do programu 

botanicznego, łubin 12,15ha. W roku 2018 została zwiększona powierzchnia gruntów ornych 

do około 85 ha i była większa od lat poprzednich o około 35 ha. Przewidywany budżet na rok 

2018 to 80.000,- wykonano niecałe 83,000,- złotych. W roku 2018 został również złożony 

wniosek „suszowy” co spowodowało że dodatkowo do kasy koła wpłynęło 20.258,-. W styczniu 

ARiMR przeprowadziła kontrolę poplonów i łąk w programie rolno-środowiskowo-

klimatycznym w naszym kole. W związku z tym że nie zgadzałem się z protokołem 

po kontrolnym nie został on przeze mnie podpisany. Wyżej wymieniona kontrola spowodowała 

również że do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy decyzji o płatności z ARiMR. Jedynym 

pismem jakie otrzymaliśmy to jest zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie, sprawa 

zostanie załatwiona do dnia 29.06.2019 r. i ostatnie takie pismo było z dnia 29.04.2019 r. 

Po otrzymaniu decyzji rolno-środowiskowej ja wraz z zarządem zdecydujemy co do dalszego 

postępowania w tej sprawie. 
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 Przewodniczący obrad przekazał głos dla Prezesa Koła. Kol. Wojciech Jachowski 

podsumował pracę jaką wykonał Zarząd Koła, w trakcie trwania poprzedniego sezonu 

łowieckiego. Przypomniał okoliczności objęcia funkcji w ubiegłym roku. Podkreślił, iż praca 

z całym Zarządem była dla niego zaszczytem. Członkowie Zarządu współpracowali ze sobą 

i zgodnie dążyli, do wspólnego dobra, jakim jest dobro Koła. Zaapelował, również aby wszyscy 

członkowie Koła dbali o dobrą atmosferę i dobre imię Koła. Prezes poinformował zebranych 

o uczestnictwie naszego Koła w Darach Lasu organizowanych przez LP w Szczecinku, 

powiatowych dożynkach w Rzeczenicy oraz Mszy Hubertowskiej w Szczecinku. Nasze Koło 

uczestniczyło również w akcji charytatywnej tzw. "Paczce od Myśliwych" - ufundowano 

telewizor dla przedszkola w Koczale, w bieżącym sezonie pomyślimy o szkole w Wierzchowie. 

Prezes zaapelował o aktywniejsze zaangażowanie w uroczystościach/pracach jakie się odbywają. 

Niedopuszczalne jest, aby występowała nadal trudność w zebraniu kilku chętnych, 

np. w uczestnictwie we mszy z okazji dnia Świętego Huberta, w organizacji której z naszego 

Koła od lat uczestniczy tylko kilka tych samych osób. 

 Prezes zwrócił również uwagę, na specyfikę odpracowywania części składek 

członkowskich Koła, większość kolegów odpracowała dopuszczalną część składki, kilku całość 

zapłaciło.  Należy pamiętać, że to Łowczy, Wice Łowczy bądź inny członek Zarządu Koła zleca 

wykonanie prac i potwierdza ich realizację. Nie może to się odbywać na zasadach, że to Myśliwi 

sami wychodzą z inicjatywą zaliczenia im wykonanych przez nich prac, które sami uznali 

za stosowne do wykonania bez wcześniejszego uzgodnienia. Kol. Wojciech Jachowski 

szczególnie wyróżnił postawę jednego z członków. Kol. Karol Zielski wyjątkowo sumiennie 

wykonywał prace na rzecz odpracowania godzin. Zawsze wykazywał duże zainteresowanie 

i gotowość w sytuacjach gdy był proszony o pomoc w wykonaniu różnego rodzaju prac. Prezes 

podkreślił, że wszyscy którzy wykonają więcej pracy, niż 20 godzin (maksymalne odpracowanie 

części składki) - powinni te prace wykazywać w sprawozdaniu, a zarząd będzie to doceniał. 

Prezes przypomniał też, że w ubiegłym sezonie nastąpiła kolejna wymuszona zmiana siedziby. 

 Kol. Rafał Kujawski poinformował zgromadzonych na sali obrad, o rezygnacji 

z pełnienia funkcji Wiceprezesa do spraw rolnych z dniem 24.04.2019 r., którą złożył 

do Zarządu Koła. 

Przewodniczący obrad przekazał głos Prezesowi. Kol. Wojciech Jachowski, który 

rozpoczął referowanie wykonania budżetu (zał. nr 9), w trakcie przypomniał, że według planu 

budżetu na poprzedni rok gospodarczy mieliśmy zaplanowany wynik finansowy 1.700,00 zł. 

Na dzień dzisiejszy wiadomo, iż nie dość że Koło zrealizowało planowany stan kasy Koła, 

to osiągnęło znacznie więcej. Prezes szczegółowo omówił  sposób w jaki należy czytać 
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sporządzane dokumenty, przedstawiające stan finansowy Koła. Uzyskaliśmy blisko 23% niższe 

koszty niż planowaliśmy, oraz blisko 10% wyższe przychody od zakładanych. Kol. Kamil 

Reszke w uzupełnieniu poinformował o opracowaniu szczegółowego podziału i klasyfikacji kont 

(przychodów i kosztów). Wyjaśnił, że wiele starań zostało włożonych w to, aby wszystkie 

koszty jakie poniosło Koło, zrozumiale i czytelnie umieścić na kontach księgowych, 

tak aby na koncie: "inne koszty" - zlokalizować jak najmniej kosztów. 

 Przewodniczący obrad przekazał głos dla Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Kol. 

Maciej Depczyk przypomniał, iż Komisja Rewizyjna powoływana jest w celu kontroli nad pracą 

Zarządu. Sprawozdanie KR zostało sporządzone we współpracy ze wszystkimi członkami 

Komisji. Poinformował jednak, że w związku z nieobecnością dwóch członków KR, nie będzie 

w stanie wyjaśnić niektórych punktów sprawozdania. Kol. Maciej Depczyk podkreślił, że 

w ostatnim czasie wiele się działo, pod względem podejrzeń na temat nieprawidłowości 

w funkcjonowaniu Koła. Zaapelował jednocześnie, o przekazywanie jedynie wiarygodnych 

i pewnych informacji, gdyż wszelka nierzetelność działa na niekorzyść Koła. Następnie omówił 

sprawozdanie z działalności KR, rozdane w trakcie WZ (zał. nr 8). 

 

10. Merytoryczna dyskusja nad sprawozdaniami. 

 Przewodniczący obrad przekazał głos dla Przedstawiciela Zarządu Okręgowego PZŁ 

w Koszalinie. Kol. Grzegorz Mozolewski na wstępie przypomniał, o znaczeniu statusu 

rezydenta. Podkreślił, iż nie ma obowiązku pisemnego informowania członków Koła o przyjęciu 

rezydenta. Taki obowiązek spoczywa na Zarządzie Koła w stosunku do władz okręgowych, 

dopiero w sytuacji przyjęcia nowego członka jest obowiązek informowania członków Koła. 

Rezydenturę odbywa się raz, i trwa ona maksymalnie do 3 lat. Po tym czasie Zarząd Koła 

decyduje o ewentualnym przyjęciu kandydata do Koła. Nie ma możliwości zbierania głosów 1/3 

członków, w celu "odwołania" rezydenta. Mamy tu zatem sytuację, którą z pewnością można 

porównać do "psa ogrodnika". Dochodzi do sytuacji, gdzie sami myśliwi nie polują 

i nie pozyskują, a jednocześnie uniemożliwiają to tym, którzy wykazują duże zaangażowanie 

i chęć polowania. Kol. Grzegorz Mozolewski podkreślił, że Łowczy ma możliwość 

zobligowania myśliwych do polowania, w konkretnym łowisku, czy danym/konkretnym 

obszarze. Jest to bardzo ważne, aby przewidywać powstawanie szkód, tzn. jeśli mamy okres 

kiedy wschodzą uprawy, należy wspólnymi siłami te obszary ochraniać.  

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami zwierzynę można płoszyć, tylko podczas 

polowania zbiorowego. W celu zwiększenia ochrony pól przed szkodami, wszczęto już 

postępowania mające na celu uzyskanie zgody na płoszenie zwierzyny, nie tylko podczas 

trwania polowania. Przedstawiciel ZO przypomniał wszystkim zgromadzonym, że obecny czas 
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jest czasem bardzo trudnym dla łowiectwa w Polsce. Wszelkie skargi/donosy, poddające 

w wątpliwość prawidłowość funkcjonowania danego Koła, są już podstawą do złożenia wniosku 

o rozwiązanie danego Koła. Taką podstawę stanowią również skargi, wynikające 

z niezadowolenia, chociażby Przedstawiciela Izb Rolnych. W sytuacji kiedy Koła odłożą środki 

pieniężne, a następnie przesuną je w taki sposób, aby użyć wbrew celom statutowym - to 

również stanowi podstawę, do złożenia wniosku o rozwiązanie Koła. Dodatkowym, dużym 

utrudnieniem, wprowadzonym w ostatnim czasie jest: zniesienie prawa do "pierwodzierżawy" 

obwodu. Wszystkie przytoczone przykłady, solidnie wskazują w jak trudnym czasie przyszło 

nam wszystkim pracować. Kol. Grzegorz Mozolewski zaapelował raz jeszcze o uspokajanie 

wszelkich waśni i nieporozumień w trosce o byt PZŁ.  

 Przewodniczący obrad podziękował za słowa Kol. Grzegorza Mozolewskiego. 

Kol. Stanisław Jachowski stwierdził również, że w ostatnim czasie bardzo zauważalnie 

pogorszyła się  atmosfera w Kole. Nie dość, że na skomplikowaną sytuację łowiectwa mają 

wpływ: choroby (ASF) czy niedopracowane przepisy, to główną składową są donosy, 

podejrzenia i fałszywe oskarżenia. Wszystkie te czynniki przychylają się do prowadzenia PZŁ 

ku upadkowi. Kończąc wątek, postawił retoryczne pytanie "Czy mamy moralne prawo, 

by zabierać głos, w taki sposób, w jaki ostatnimi czasy jest zabierany?"  

 Następnie Kol. Stanisław Jachowski skierował zapytanie do Przewodniczącego KR, 

dlaczego został postawiony wniosek o nieudzielenie absolutorium dla Wiceprezesa do spraw 

rolnych. Kol. Maciej Depczyk odpowiedział, że wszystko wyjaśnione zostało w rozdziale VII 

Sprawozdania z działalności KR. Przewodniczący KR podkreślił, że współpraca z Kol. Rafałem 

Kujawskim była bardzo trudna, w związku z brakiem współpracy z członkami KR do dnia 

01.05.2019 r., co jest niedopuszczalne. Do tego czasu Kol. Rafał Kujawski nie wykazywał, 

żadnej dobrej woli na zapytania, dotyczące okazania dokumentacji dotyczącej działalności rolnej 

naszego Koła, co uniemożliwiało dokonanie oceny prowadzonej gospodarki. Należy również 

zwrócić uwagę na fakt, iż wszelkie pytania o dokumenty budziły "nieukrywaną agresję 

w stosunku do członków KR". Wiele wątpliwości wzbudzało również fakturowanie wykonanych 

prac rolnych. Na fakturach tych brak jest dokładnych opisów dotyczących jednoznacznego 

określenia rodzaju wykonywanej pracy, działki na której praca ta była wykonywana, a także 

areału czy ceny jednostkowej. Kończąc wypowiedź, Kol. Maciej Depczyk podziękował, 

za zaangażowanie w pracę włożoną przez wszystkich członków KR, w trakcie wszystkich prac 

prowadzonych w ciągu ubiegłego roku gospodarczego.  

 Kol. Grzegorz Mozolewski podziękował za udział w Walnym Zgromadzeniu 

i poinformował zgromadzonych, iż opuszcza obrady. Przewodniczący obrad, podziękował 

Kol. G. Mozolewskiemu za udział w WZ i przekazał dla ZO w Koszalinie słowa uznania. 
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 Kol. Stanisław Jachowski udzielił głosu, dla Wiceprezesa od spraw rolnych. 

W odpowiedzi na zarzuty komisji rewizyjnej co do pracy Wiceprezesa do spraw rolnych, 

Kol. Rafał Kujawski stwierdził: 

- „Agresja w stosunku do członków komisji rewizyjnej.” – Uważam że jest to dosyć mocne słowo 

i nie stosowne co do mojej osoby, ponieważ posiadanie swojego zdania na pewne sprawy i nie 

uleganie większości nie można porównywać do agresji. Ponadto przez cały sezon miałem 

zaszczyt spotykać się tylko z jednym członkiem komisji, pozostałych nie widziałem ani razu. 

- „Po dziś dzień brak jest danych dotyczących wielkości dopłat rolnych.” – W całym naszym 

kraju ARiMR na wypłatę dopłat ma czas do końca czerwca, biorąc pod uwagę dodatkowo 

wystąpienie kontroli jest to czymś normalnym i nie można mi zarzucać że jest to moja wina 

i oskarżać że nie złożyłem wniosku o dopłaty, tym bardziej że komisja rewizyjna dokonała 

kontroli dokumentacji rolnej i widziała wniosek i potwierdzenie jego złożenia. 

- „Zakwestionowanie poplonów przez odpowiednie instytucje.” „Pokrywa się to też 

z obserwacjami w tym też fotograficznymi przez członków koła.” – Prawdopodobnie kontrola 

przeprowadzona została przez donos. Być może koledzy którzy robili te fotografie wiedzą coś 

więcej na ten temat. Szkoda tylko że próbują załatwiać swoje niezadowolenie i frustracje 

kosztem koła nie patrząc na pozostałych członków koła. 

- „Weryfikowanie naszego wniosku o dopłaty w urzędach centralnych w Warszawie.” – Po 

przeczytaniu sprawozdania komisji rewizyjnej w czwartek wieczorem byłem bardzo zdziwiony 

tym faktem. Na drugi dzień z rana udałem się do ARiMR w Szczecinku aby dowiedzieć się 

na jakim etapie postępowania znajduje się wniosek naszego koła. Okazało się że wniosek nigdy 

nie opuścił Szczecinka a Pani weryfikująca wniosek powiedziała że w poniedziałek najdalej 

we wtorek będzie gotowa decyzja. 

- „Niejasności dotyczące fakturowania i wykonywania praca rolnych.” – Od samego początku 

pełnienia funkcji Wiceprezesa w naszym kole cały czas tak samo są opisywane przeze mnie 

faktury i do tej pory nie budziły żadnych zastrzeżeń. Chciałbym również podkreślić że wszelkie 

prace i wydatki w rolnictwie są najpierw szczegółowo omawiane na zarządzie i zapisywane. 

- „Zlecanie przelewów wyfakturowanych kwot.” „Nie są zatwierdzane przez pozostałych 

Członków Zarządu” – Żadne przelewy nie są zlecane przeze mnie ponieważ nie leży to w mojej 

kompetencji, takimi sprawami zajmuje się Skarbnik po akceptacji Prezesa. Wszystkie faktury 

na rolnictwo są weryfikowane przez kolegów z zarządu i dopiero podpisywane przez Prezesa 

i Skarbnika. 

- „Adres do korespondencji.” – Zostało mi również zarzucone że korespondencja z ARiMR jest 

wysyłana na mój prywatny adres a nie na adres koła. Jak wszyscy z kolegów wiedzą adres 

korespondencji naszego kola to skrytka pocztowa, dlatego też zostałem powiadomiony 
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telefoniczne przez pracownika ARiMR że sytuacja taka nie może mieć miejsca ponieważ listy 

wysyłane na skrytkę pocztową nie mają mocy prawnej i musi to być zmienione. O zaistniałej 

sytuacji zawiadomiłem Prezesa i na najbliższym zarządzie postanowiono że, skoro ja zajmuje się 

rolnictwem to niech wszystkie listy z ARiMR idą na mój adres. Po tej decyzji udałem się 

do ARiMR i zmieniłem adres do korespondencji. 

Z całą pewnością na koniec mogę stwierdzić że sprawozdanie komisji rewizyjnej 

odnośnie gospodarki rolnej to same pomówienia i kłamstwa, zarzuty jakie mi postawiono 

nie są oparte żadnymi dowodami a jedynie oparte na plotkach i insynuacjach. Z całym 

szacunkiem dla komisji rewizyjnej ale najpierw niech zdobędzie dowody a dopiero kogoś 

oskarża bo takie działanie może podważać wiarygodność i kompetencje komisji. Szkoda 

również, że w sprawozdaniu z gospodarki rolnej komisja nie wspomniała ani słowem o tym że 

Wiceprezes dokonał wszelkich starań i złożył do ARiMR wniosek „suszowy” co dodatkowo 

spowodowało że do budżetu koła wpłynęło 20.258,- złotych. 

Głos zabrał Kol. Marcin Gistel, odnosząc się do oceny pracy Wiceprezesa przez KR oraz 

swojego wniosku na poprzednim WZ w sprawie informacji o środkach trwałych która miała być 

podana pisemnie do wiadomości członków Koła łącznie z dokumentacją na Walne 

Zgromadzenie. 

Przewodniczący obrad przekazał głos Prezesowi. Kol. Wojciech Jachowski zaznaczył, iż 

fakt że na dzień dzisiejszy nie ma decyzji, nie jest niczym nadzwyczajnym. W roku poprzednim, 

byłaby taka sama sytuacja, gdyby nie fakt, iż Walne Zgromadzenie odbyło się w późniejszym 

terminie. Należy tu zwrócić uwagę również na zakres obowiązków, jaki leży w kompetencjach 

Wiceprezesa. Kol. Rafał Kujawski w obowiązku miał tylko starania o podstawowe dopłaty, co 

wskazuje na to, że wszelkie inne starania, np. o poplony, "dopłaty suszowe" itd. - było tylko 

i wyłącznie inicjatywą Wiceprezesa. Prezes podziękował, Kol. Rafałowi Kujawskiemu za cały 

jego trud włożony w pełnione obowiązki oraz poprosił o rozważenie wycofania rezygnacji. 

 

11. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za rok gospodarczy 2018/2019: 

z działalności Zarządu Koła, z wykonania budżetu; z działalności Komisji Rewizyjnej. 

W toku trzech oddzielnych głosowań jawnych zatwierdzono sprawozdania: z działalności 

Zarządu Koła,  z wykonania budżetu oraz z działalności Komisji Rewizyjnej.  

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Koła. 

W toku głosowania tajnego wszyscy członkowie Zarządu Koła otrzymali absolutorium. 

Przewodniczący obrad poprosił Wiceprezesa do spraw rolnych o zabranie głosu w sprawie 
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złożonej rezygnacji. Kol. Rafał Kujawski wycofał swoją rezygnację podsumowując, że zostaje 

dla dobra Koła. 

 

13. Przedstawienie projektu, dyskusja, uchwalenie planu działalności i budżetu Koła 

na rok gospodarczy 2019/2020. 

Preliminarz Koła Łowieckiego nr 39 Oszczep w Szczecinku – sezon łowiecki 2019/2020 

(zał. nr 9) omówił Skarbnik Kol. Kamil Reszke. 

Kol. Grzegorz Majkowski poinformował, że aktualnie jesteśmy w trakcie organizacji 

polowań dewizowych, co umożliwi wpływ kolejnych środków pieniężnych do kasy Koła. 

Kol. Wojciech Jachowski zwrócił uwagę, że nie należy skupiać się jedynie 

nad przychodami. Należy również wprowadzić plan oszczędności, dlatego też do czasu kiedy, 

na koncie na początku sezonu, nie zostaną odłożone środki w wysokości ok. 100 tys. zł, nie będą 

organizowane żadne imprezy okolicznościowe. Poważnym zagadnieniem są odszkodowania 

za szkody łowieckie, które powinny być wypłacane w terminie do 30 dni. Poinformował, że 

zarząd koła planuje wprowadzić odpłatność za myśliwych gości. Wysokość odpłatności zostanie 

w niedalekim czasie ustalona i zależeć będzie ona od kosztów jakie ponoszone są na jednego 

myśliwego (wyjątek stanowić będą polowania, na których spodziewana będzie niska 

frekwencja). Prezes przypomniał również, o obowiązku wcześniejszego informowania o swojej 

nieobecności na zebraniach i imprezach Koła. Niedopełnianie tego obowiązku skutkować będzie 

obciążaniem kosztami organizacji. 

W dyskusji nad projektem budżetu głos zabrali: Kol. Mariusz Kowalczyk nawiązując 

do planowanych kosztów odszkodowań w kontekście zmniejszającego się rok rocznie 

ich wykonania oraz Kol. Przemysław Nyka w sprawie pozycji nr 17 po stronie planowanych 

dochodów (wartość środków trwałych). 

Przed głosowaniem salę opuścił Kol. Mariusz Kowalczyk (odbierając pilny telefon). 

W toku głosowania jawnego jednogłośnie uchwalono plan działalności i budżetu Koła 

na rok gospodarczy 2019/2020. 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany punktów: 1, 3ppkt.1, 7ppkt.2, 12ppkt.1, 13, 15, 20, 

27, 31, 37, 39, 43, 45 oraz 47ppkt.7 Uchwały WZ z dnia 20.04.2008 r. 

Sekretarz, Kol. Jarosław Harasym odczytał projekt uchwały, w trakcie omawiając 

i uzasadniając proponowane zmiany. W uzupełnieniu, część propozycji uzasadniał i komentował 

również: Prezes i Skarbnik. 
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Kol. Stanisław Jachowski zwrócił uwagę na zapisy dotyczące punktu 37, po analizie 

treści, zmieniono zapis "... w łowisku." na "... w sektorze łowiska." 

W toku głosowania jawnego podjęto uchwałę w sprawie zmiany Uchwały WZ z dnia 

20.04.2008 r.  

 

15. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków podjętych uchwał.  

Kol. Tomasz Tuchowski odczytał protokół Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawiając 

uchwały podjęte w toku dotychczasowego przebiegu Walnego Zgromadzenia. 

 

16. Szkolenie z zakresu ASF oraz bezpieczeństwa na polowaniach. 

Przeprowadzono w formie audiowizualnej - film na temat szkolenia z zakresu ASF 

oraz bezpieczeństwa na polowaniach. 

 

17. Podjęcie uchwały dot. Nadania odznaczeń dla członków koła. 

Kol. Stanisław Zielski do odznaczenia zgłosił Kol. Jerzego Kornas. W odpowiedzi Kol. 

Jarosław Harasym przypomniał, że zgodnie z punktem 48 uchwały WZ z dnia 20.04.2008 r. 

"Wnioski o odznaczenia składane są do Zarządu Koła w formie pisemnej łącznie z szczegółowym 

merytorycznym uzasadnieniem, a następnie kierowane na obrady Walnego Zgromadzenia."  

Wyjaśnił, iż każdy z członków może wystąpić z pisemnym wnioskiem, wraz z uzasadnieniem 

o odznaczenie (do zarządu  nic jednak nie wpłynęło). Każdy taki wniosek, rozpatrzony zostanie 

na WZ. Obecnie mamy wniosek zarządu koła o przyznanie honorowego członkostwa 

dla trzech członków, tj. dla Kol. Romana Marciniaka, Kol. Henryka Horzeli oraz Kol. Wiesława 

Lewandowskiego. W toku głosowania jawnego jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie 

przyznania honorowego członkowstwa w kole. 

 

18. Komunikaty, wolne wnioski, dyskusja. 

Kol. Maciej Depczyk zaznaczył, że powinno się wyróżniać osoby które się udzielają,  

pracują. W ślad za tym na wniosek Przewodniczącego KR, powinno się udzielać przywileje za 

wykonywaną pracę, a nie za sam fakt przynależności do Komisji. Kol. Stanisław Jachowski 

podkreślił, że w ramach pełnionych obowiązków w KR, każdy z jej członków, w sytuacji 

wyjazdów powinien wystawiać delegację. Stanowisko takie poparł również Kol. Wojciech 

Jachowski. Kol. Kamil Reszke przywołał za przykład, że koszty związane z wyjazdami są 

zwracane każdemu członkowi Koła, np. za udział w szkoleniach.  
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19. Zakończenie Walnego Zgromadzenia. 

Kol. Stanisław Jachowski podziękował wszystkim zgromadzonym za uczestnictwo 

w Walnym Zgromadzeniu. Kończąc obrady Przewodniczący poprosił poczet Sztandarowy 

o wyprowadzenie Sztandaru Koła. Sztandar wyprowadzono przy akompaniamencie sygnału 

"Darz Bór" odegranego przez Kol. Macieja Kowalczyka.  

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) lista uczestników walnego zgromadzenia w dniu 25.05.2019 r.; 

2) wykaz członków koła wg stanu na 25.05.2019 r.; 

3) protokół Komisji Skrutacyjnej; 

4) protokół Komisji Uchwał i Wniosków; 

5) porządek obrad przekazany okólnikiem 1/2019 z dnia 10.04.2019 r. zwołującym WZ + sprawozdanie Sekretarza; 

6) sprawozdanie Skarbnika+ roczne zestawienie i rozliczenie prac wykonanych na rzecz Koła; 

7) sprawozdanie Łowczego; 

8) sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej; 

9) Preliminarz Koła Łowieckiego nr 39 Oszczep w Szczecinku – sezon łowiecki 2019/2020. 

 

 

 

 

 

 

 
Na oryginale podpisy: 
Sekretarza i Protokolanta oraz 

Przewodniczącego Obrad 

 


