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Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019/20 
Na Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego „Oszczep” w Szczecinku 

zwołane w dniu 24-10-2020 pod wiatą Głuszec 
 

I. 
Skład Komisji Rewizyjnej  
 
Przewodniczący: 
Maciej Depczyk 
Członkowie Komisji: 
Gabriel Korwel 
Maciej Kowalczyk 
Krzysztof Krzyżanowski 
Tomasz Tuchowski 
 

II. 
Zarząd działał w okresie sprawozdawczym w całym składzie. Dla przypomnienia podajemy 

podział kompetencji i obowiązków poszczególnych Członków Zarządu przyjęty na podstawie statutu 
PZŁ i uchwały Zarządu. 
  
• Prezes – Wojciech Jachowski jest odpowiedzialny za kierowanie bieżącą działalnością, 
reprezentowanie Koła na zewnątrz, kierowanie pracą poszczególnych członków Zarządu. Prezes 
również zwoływał i przewodniczył posiedzeniom Zarządu. 
• Vice prezes – Rafał Kujawski jest odpowiedzialny za organizowanie 
i realizowanie prac związanych z uprawami rolnymi prowadzonymi przez Koło  
i składaniem wniosków o dotacje do ARiMR. 
• Łowczy – Grzegorz Majkowski jest odpowiedzialny za organizację gospodarki łowieckiej, 
organizację polowań, opracowywanie wniosków do planów łowieckich i prowadzenie dokumentacji 
łowieckiej. Łowczy ponadto prowadził nadzór nad czynnościami związanymi ze szkodami łowieckimi w 
uprawach rolnych. Łowczy jest odpowiedzialny podczas nieobecności prezesa do zwoływania i 
prowadzenia posiedzeń Zarządu Koła. 
• Vice łowczy – Jerzy Kornas posiada prawa i obowiązki łowczego na terenie obwodu 95.  
• Skarbnik – Kamil Reszke  przy pomocy księgowej prowadzi rachunkowość koła, ściąga 
składki i opłaty na rzecz Koła i Zrzeszenia, czuwa nad prawidłowym wykonywaniem budżetu oraz 
prowadzi dokumentację finansowo-księgową. 
• Sekretarz – Jarosław Harasym  sporządza protokoły z posiedzeń Zarządu, prowadzi 
dokumentacje z Walnych Zgromadzeń, rejestr uchwał podejmowanych przez Walne Zgromadzenia i 
Zarząd Koła oraz sprawy związane z biurem i administracją Koła jak i bieżącą korespondencją. 

 
III. 

WSPÓŁPRACA KOMISJI REWIZYJNEJ Z ZARZĄDEM 
 

Działalność Komisji była realizowana na podstawie „Planu Kontroli” uzgodnionego  
i przyjętego przez Komisję i Zarząd. 

Przedstawiciele KR brali udział, (we wszystkich, o których zostali powiadomieni),  
posiedzeniach Zarządu. Oprócz tego KR spotkała się w większościowym składzie dn. 2019-06-18, 
2019-08-23, 2020-01-23, 08.09.2020, 08.10.2020. 
W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 7 posiedzeń. Ze wszystkich posiedzeń sporządzono 
protokoły i potwierdzono podpisem Sekretarza i Prezesa.  
Posiedzenia odbywały się z różną częstotliwością. 
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IV. 
PRZEPROWADZONE KONTROLE DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU 

 
 

Komisja Rewizyjna dokonała w różnych terminach czynności kontrolnych, podczas których 
sprawdzeniu poddano część zdarzeń i dokumentacji dotyczących działalności Zarządu. Z każdej 
przeprowadzonej czynności kontrolnej został sporządzony protokół, do którego dołączono dowody w 
postaci kopi dokumentów księgowych, zdjęć, oraz raportów księgowych. 
Cała dokumentacja KR jest do wglądu dla wszystkich Członków K.Ł. Oszczep.  
Wyniki poszczególnych kontroli przedstawiano Zarządowi w celu uzyskania wyjaśnień. Sprawozdania 
były sporządzane na bieżąco w formie uzgodnień i ustnych sugestii, a po zakończeniu okresu 
sprawozdawczego w formie niniejszego protokołu. Sprawy, których nie udało się od razu wyjaśnić, 
zostały ujęte w niniejszym sprawozdaniu, jako wnioski Komisji, lub do wyjaśnienia w sezonie 
sprawozdawczym 2020/2021. 
 
l.p. Plan czynności 

kontrolnych 
Kontrolujący  Odpowiedzialny Data kontroli 

1   Zagospodarowanie 
rolne 

K. Krzyżanowski i G. Korwel 
 

R. Kujawski Wielokrotnie w trakcie 
sezonu. 

a) Zasiewy, wegetacja, plony 
 

Wielokrotnie w trakcie 
sezonu. 

sprawdzono uprawy: 
rodzaj uprawy. 
 

Obw.95 
 

Szczeg. 03.06.2019, 
15.07.2019, 
20.08.2019 oraz 
15,10.2019 
Przy udziale v-
łowczego J.Kornasa 

sprawdzono uprawy:  
rodzaj uprawy 
 

Obw.274 
 

Wielokrotnie w trakcie 
sezonu. 
Szczeg. 10.06.2019, 
21.07.2019, 
24.08.2019 oraz 
19.10.2019 
 

b) Dokumentacja  K. Krzyżanowski i M. Depczyk 
 

W. Jachowski 07.10.2020 
 po ustąpieniu kol. 
R.Kujawskiego 

2   Zagospodarowanie 
łowieckie: 

   

a) Lizawki, poletka 
zaporowe itp. 

Obw.274 
M. Depczyk 

G. Majkowski Wielokrotnie w trakcie 
sezonu.  

b) Wykładanie 
karmy(ewidencja 
wykładania –karma 
zakupiona, karma 
wyłożona, karma w 
magazynie  

Obw.95 
M. Kowalczyk 
T. Tuchowski 

J. Kornas Wielokrotnie w trakcie 
sezonu. 
Magazyn 09.07.2020 

Obw.274 
M. Depczyk 

G. Majkowski  

c) Stan urządzeń 
łowieckich 

(ambony, zwyżki, 
ogrodzenia) 

Obw.95 
M. Kowalczyk 
T. Tuchowski 

J. Kornas Wielokrotnie w trakcie 
sezonu.  

Obw.274 
M. Depczyk 

G. Majkowski 
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d) Karty przebiegu 
ciągnika. Miejsce 
postoju i 
zabezpieczenia 
ciągnika. 
Sposób ewidencji 
pracy oraz zużycia 
paliwa.  

Obw.95 
M. Kowalczyk 
T. Tuchowski 

J. Kornas 09.07.2020 

3   a) Dokumentacja 
łowiecka 

ewidencja pobytu 
myśliwych na 
polowaniu, rejestr 
pozyskanej 
zwierzyny, 
Zaświadczenia 
uprawniające do 
wykonywania 
polowania,. 

Obw.95 
M. Depczyk 
M. Kowalczyk 
 

J. Kornas 19-20.06.2020 

Obw.274 
M. Depczyk 
M. Kowalczyk 
 

G. Majkowski 
 

 
19-20.06.2020 

b) Polowania 
dewizowe.  

Umowy z biurami 
polowań, 
Protokoły z polowań, 
Rentowność polowań 

M. Depczyk 
 

21.01.2019 

b) Dokumentacja – 
protokoły z 
szacowania szkód i 
umowy ugody 

M. Kowalczyk 
M. Depczyk 

J. Kornas 
G. Majkowski 

19-20.06.2020 

4   Finanse:  K. Reszke  

a) Dokumentacja 
finansowa 
Przychody i wydatki – 
dokumentacja pod 
względem 
formalnym  

 

M. Kowalczyk 
M. Depczyk  

19-20.06.2020 

M. Depczyk 
M. Kowalczyk 
 

 

b) Inwentaryzacja kasy 
 

M. Depczyk 18.12.2019 

c) Dokumentacja 
finansowa i bilans. 

Wszyscy członkowie komisji 
rewizyjnej 

08.09.2020 
08.10.2020 

 
5   Sekretariat 

 
G Korwel 
 

J. Harasym 28.02.2020 

a)Protokoły z posiedzeń 
zarządu 
 

G Korwel 
 

b) Dokumentacja 
dotycząca członków 
koła.   

G Korwel 
 

c) Korespondencja  G Korwel 
 

6   Realizacja uchwał i Wszyscy członkowie komisji  Poszczególni 08.10.2020 
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wniosków Walnego 
Zgromadzenia 

członkowie 
zarządu 

7   Czynności pokontrolne -  M. Kowalczyk, M. Depczyk   
G. Korwel, M. Kowalczyk, T. 
Tuchowski, K. Krzyżanowski, 
M. Depczyk 

  

Redakcja i pisanie 
sprawozdania 
końcowego. 

Redakcja: M. Depczyk 
Wnioski na walne: 
Wszyscy członkowie KR 
 

 
 

V. 
DOKUMENTACJA FINANSOWA, BILANS  2019/20 

 
. 

1. Walne Zgromadzenie Członków Kola z 25.05.2019 przyjęło i uchwaliło preliminarz koła na sezon 
2019/20. 
 
a. przyjęty preliminarz na sezon 2019/20 zakładał STRATĘ w wysokości 232 tys.zł. 

Wykazany przez Zarząd  wynik finansowy za 2019/20 zamkną się stratą 20 904,79zł i sumą 
bilansową 939874,90 zł.  

 
2. KR ustaliła, że na dzień 31.03.2020 był następujący stan kont: 

a.  środki pieniężne w banku i kasie: 234 366 zł 
b.  należności u odbiorców 26 247,75 zł 
c. należne środki pieniężne od myśliwych: 8956,03 zł 
e. zobowiązania wobec dostawców: 31 442,61 zł 
f.  zobowiązania wobec członków koła (umowy zlecenie): 1690,61 
g. zobowiązania inne wobec członków koła: 14 555,84 zł 
h. poniesione koszty w okresie od 1.04.2019 do 31.03.2020: 726 413,69 
i. uzyskane dochody w okresie od 1.04.2018 do 31.03.2020 : 904241,9 razem z dotacją z 
poprzedniego okresu (198 733) 
j. początkowa  wartość środków trwałych: 294 219,74 zł 

• umorzenia (amortyzacja) 37 211,74 zł 
• wartość środków trwałych na dn.31.03.2020:  

257 008 zł w tym wartość gruntów wg ceny nabycia: 135 000 zł 
 

 
3. Wynik finansowy 

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że Członkowi koła od paru lat przyjmują na WZCK planowany 
wynik finansowy z dużą stratą. To oznacza, że co roku „zjadamy” zyski wypracowane we 
wcześniejszych latach zmniejszając w ten sposób stan rezerw na nieoczekiwane zdarzenia. Takie 
planowanie (straty) bardzo często skutkuje utratą przez Koło płynności finansowej. 
KR stwierdziła, że zarząd w obecnym składzie podejmuje dużo starań aby zaplanowany wynik 
finansowy poprawić.  
 

Po analizie przekazanego KR bilansu stwierdzone, że Zarząd  skoncentrował się na ograniczeniu 
kosztów, które zmniejszył z planowanych ~797 tys. do poniesionych ~726 tys. oraz zwiększeniu 
przychodów z planowanych ~565 tys. do osiągniętych ~705 tys.  

. 
Przyjęty przez Walne Zebranie Członków Koła preliminarz zaplanował dla Zarządu wynik finansowy ze 
stratą ~162 tys. Zarząd w wyniku podjętych działań zmniejszył wielkość planowanej starty do ~21 tys. 
tys. zł. 
Zarząd podjął decyzje o zakupie maszyn rolniczych na kwotę 52 tys. W bilansie ten koszt jest ujęty w 
formie rocznej stawki amortyzacyjne, która za rok sprawozdawczy dla wszystkich środków trwałych – 
nie umorzonych wyniosła ~19 tys. KR stwierdziła, że te inwestycje powinny mieć wpływ na 
zmniejszenie wydatków na usługi obce.  
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4. Preliminarz – plan finansowy na 2020 -2021 
Proponowany przez zarząd preliminarz – plan na sezon 2020-2021 

a. przyjmuje zmniejszeni kosztów z  ~726 tys. do ~567 tys. Zarząd zakłada zmniejszenie wydatków 
przede wszystkim na zagospodarowanie łowieckie o 23 tys., dokarmianie zwierzyny o 25 tys. 
koszty organizacji polowań zbiorowych o ~19 tys. oraz całkowity brak kosztów na organizacje 
polowań komercyjnych.  

b. po stronie dochodów nie przyjmuje się wzrostów natomiast zakład znacznie ich zmniejszenie o 
~313 tys. na co będzie miał wpływ spadek cen za tusze (mniejsze wpływy o ~92 tys.)  oraz 
prawdopodobieństwo braku możliwości sprzedaży polowań komercyjnych (mniejsze wpływy o 
~167 tys.).  

 
 

5. Dokumentacja księgowa  
była okazana KR w formie zbioru dokumentów księgowych. Miesięczne okresy są ujęte w formie 
sprawozdania i opisu operacji na poszczególnych kontach z podsumowaniem wyników 
finansowych na koniec miesiąca. 

a. KR po analizie poszczególnych kont stwierdziła że mylnie są klasyfikowane i przypisywane 
operacje miedzy poszczególnymi obwodami łowieckimi. 
Przykład 
Na kontach 7000-1-1-2 Polowania zbiorowe na obw. 274 wykazano przychody w kwocie 
139 849,46 zł 
Na kontach 7000-2-1-2 Polowania zbiorowe na obw. 95 wykazano przychody w kwocie 25 210 zł 
Na kontach 7000-1-2 Sprzedaż polowań komercyjnych na obw. 274 wykazano przychody w 
kwocie 2387,72 zł 
Na kontach 7000-2-2 Sprzedaż polowań komercyjnych na obw. 95 wykazano przychody w 
kwocie 25 077,6 zł 
Z powyższego wynika że wszystkie polowania zbiorowe (komercyjne i naszych myśliwych) 
przyniosły dochód: 
Obw.274 ~ 141tys. 
Obw.95 ~50 tys. 
 

b. Komisja Rewizyjna stwierdziła brak opisów-specyfikacji i wymaganych podpisów na fakturze nr. 
księgowania 5/09/2019 FS17/2019 z dn. 30.08.2019 

 
6. Wydatki inwestycyjne 

KR w protokole  za poprzedni sezon 2018-2019 sugerowała, że można poprawić rentowność  
działalności rolniczej po przez maksymalne wykorzystanie własnego sprzętu, inwestowanie w miarę 
możliwości finansowych w zakup brakującego sprzętu...  
Kontrola KR za sezon 2019-2020 wykazał, że Zarząd postępował zgonie z powyższymi sugestiami. 
Zakupiony sprzęt rolniczy pozwoli wykonywać prace w większości na własnym sprzęcie ograniczając 
w przyszłości koszty ponoszone na usługi obcych podmiotów. 

5. Wnioski 

• Komisja Rewizyjna wnioskuje do usunięcia stwierdzonego braku opisów i 
podpisów i klasyfikowanie operacji księgowych na właściwych kontach (V-5-a i b). 

• W związku z ogólną sytuacja wywołaną przez COVID-19 i związanymi z tym 
zagrożeniami gospodarczymi KR wnioskuje aby w tym czasie  Zarząd planując 
wydatki na środki trwałe (stanowiące koszt rozliczany w postaci rocznej 
amortyzacji) planował i umieszczał je w osobnej pozycji w preliminarzu  z rocznym 
wyprzedzeniem tak aby Walne Zgromadzenie Członków Kola Oszczep mogło 
podjąć decyzję co do zasadności takich planów inwestycyjnych i możliwości 
finansowych Koła. 
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VI. 
ODSZKODOWANIA ŁOWIECKIE I OCHRONA PÓL PRZED ZWIERZYNĄ 

 
1. Dokumentacja z szacowania szkód rolny przedstawiona KR zawiera kompletny materiał dowodowy. 

Szacowanie szkód odbywało się przy udziale członka kola lub członka Zarządu Koła oraz 
rzeczoznawcy zatrudnionego przez Zarząd Kola. 

2. KR stwierdziła wzrost ponoszonych kosztów wypłaconych odszkodowań rolnikom z 57 tys. do 148 
tys. 
Analizując działania Zarząd KR stwierdza, że zostały podjęte wszystkie środki zapobiegające 
szkodom  - ochrona pól przez stróży, grodzenia i skuteczne negocjacji w znacznym stopniu 
ograniczały roszczenia rolników. W te działania osobiście angażowali się Prezes, Łowczy i Vice 
Łowczy.  

3. W naszym Kole w związku z bezpieczeństwem i sprawnym przebiegiem polowania obowiązuje 
przydział myśliwych do łowisk. Łowiska różnią się miedzy sobą pod względem bazy żerowej i tym 
samym ilości zwierząt łownych. Są łowiska atrakcyjniejsze pod względem łowieckim, ale za to 
bardzo kosztowne pod względem szkód rolnych. 
 
 
Analiza przeprowadzona za poprzedni sezon 2018-2019 wykazuje (poniżej) słabą aktywności 
myśliwych na tych łowiska.  
KR dokonała porównała również aktywność i skuteczność polowania za sezon 2020-2021 
(szczegóły niniejszej analizy są zawarte w załącznikach do sprawozdania KR)  

KR  stwierdza, że niekorzystne dla koła trendy w tym sezonie  jeszcze bardziej się nasiliły a do nich 
komisja zalicza: 

a. ogólna aktywność myśliwych na łowiska gdzie występują szkody rolne jest bardzo słaba.  
b. w okresie wegetacji upraw kiedy presja zwierzyny jest największa poluje regularnie   tylko jeden 

myśliwy. 
c. są myśliwi, którzy wykazują bardzo często pobyt na polowaniu nawet od zmierzchu do świtu a 

pozyskują bardzo mało zwierzyny (przy 82 wyjściach pozyskanie 1 szt.) i nie informują zarządu o 
powstających szkodach. 

d. istniej duże prawdopodobieństwo zapisywania się na polowanie przez niektórych w celu 
blokowania łowisk przed aktywnością innych myśliwych. 

e. na 4 łowiska gdzie są największe szkody w okresach kwiecień -październik pozyskuje się tylko 
około 100 szt. – tylko 50% zwierzyny grubej razem z sarnami, podczas gdy powstałe tam szkody 
wynoszą 85% wszystkich szkód rolnych. Poprowadzone obserwacje wykazują, że na ty polach 
żeruje coraz więcej zwierząt. W obecnej ogólnej sytuacji ekonomicznej zarząd Naszego Koła 
powinien podjąć działania zmierzające do intensywniejszego pozyskiwania zwierzyny w okresie  
wegetacji upraw rodnych. 
 

3. Wnioski 

• Komisja Rewizyjna wnioskuje o interwencyjne kierowanie myśliwych, którzy wykazują 
największą skuteczność polowania i całoroczną aktywność na łowiska gdzie występują 
duże szkody rolne. 

• Komisja Rewizyjna wnioskuje o prowadzenie przez Zarząd przy udziale członka KR 
regularnych kontroli obecności myśliwych na polowaniu w celu zapobiegania łamania 
prawa poprzez dokonywanie fikcyjnych wpisów w ewidencji pobytu na polowaniu. 

• Komisja Rewizyjna wnioskuje o rozliczanie odpracowywanych składek tylko za prace 
związanych z ochroną pól (grodzenia i wszelkie czynności zabezpieczające z 
wyłączeniem budowy i naprawy urządzeń łowieckich, dyżurów i polowania). 

• Komisja Rewizyjna wnioskuje o monitorowanie upraw, których zbiór przypada na 
wrzesień i październik oraz organizowanie codziennych dyżurów na tych uprawach dla 
myśliwych, którzy wykazują największą skuteczność polowania w celu pozyskiwania 
dzików i jeleni. 
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• Komisja Rewizyjna wnioskuje  o znacznie szybszą realizacje zaplanowanego 
pozyskania dzików i jeleni a w miarę potrzeby dalszej redukcji, występowanie o 
podwyższenia planów. Zwiększony plan powinien być realizowany przede wszystkim na 
łowiskach gdzie występują duże szkody rolne.  

Komisja rewizyjna uważa, że wdrożenie tych wniosków pozwoli na ograniczenie stanów 
zwierzyny co jest jedynym możliwym do spełnienia warunkiem znacznego zmniejszenia 
wielkości szkód. Poza tym znaczne ograniczenia związane z pandemią, które uniemożliwiają 
organizowanie polowań komercyjny i zbiorowych, na jakiś czas czynią niezasadnym 
utrzymywanie tak dużych stanów zwierzyny. 

VII. 

GOSPODARKA ROLNA 

Na poprzednim Walnym  Komisja Rewizyjna wnioskowała o nieudzieleniu absolutorium kol. Wi-
ceprezesowi za rok gospodarczy 2018/2019, jednakże Walne Zgromadzenie naszego Koła nie przy-
chyliło się do naszego wniosku.  

Ze spraw nierozstrzygniętych do czasu poprzedniego WZ, okazało się, iż ARiMR, po przepro-
wadzeniu kontroli w styczniu 2019r., w której zakwestionowano wykonane prace, nie wyraziła zgody 
na zapłatę dotacji rolnej za międzyplony. Na szczęście nie skutkutkowało to innymi karami finanso-
wymi.  

W roku gospodarczym 2019/2020 zdecydowana większość prac rolnych została wykonano 
mniej więcej terminowo, przy ogromnym zaangażowaniu i pomocy kol. Łowczych, siłami sprzętu po-
siadanego przez Koło. 

Fakturowanie wykonanych prac rolnych odbywało się czytelnie i przejrzyście. Na fakturach 
wystawionych przez wykonujących pracę rolnych, są określone rodzaje prac, nr działek i areały im 
odpowiadającego oraz ceny jednostkowej 

Należy wspomnieć, iż aktualne programy dopłat rolnych zostały zaprogramowane poprzez po-
przedni Zarząd. Aktualny Zarząd zarządza tylko stanem zastanym 

 

VIII. 

GOSPODARKA I DOKUMENTACJA ŁOWICKA – PRACA ŁOWCZEGO I VICE ŁOWCZEGO. 

1. Ewidencja wpisów myśliwych na polowaniu 

 KR  podczas kontroli ujawniła, że niektórzy myśliwi nie wypełnia odstrzałów poprawnie i z 
należyta starannością.  

Wszystkie odstrzały zawierające uchybienia zostały przekazane Zarządowi Koła, celem ich 
wyjaśnienia. KR stwierdziła, że ujawnione nieścisłości  zostały wyjaśnione przez myśliwych a ich 
charakter nie budzi podejrzeń. 

W okresie sporządzania protokół dotarły do Zarządu i KR skargi od anonimowych członków 
Koła, że komisja rewizyjna sprawdzając dokumentacje z polowań indywidualnych „zajmuje się 
sprawami mało istotnymi”. 

Wobec powyższego Komisja Rewizyjna przypomina Wszystkim Członkom Koła, że : 

• Wszelkie błędy indywidulanych myśliwych (celowe lub nieumyślne) są wykroczeniem 
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przeciwko prawu łowieckiemu i są karane przez Rzecznika Dyscyplinarnego PZŁ, a te 
które mogą świadczyć o nie ewidencjonowaniu pozyskanej zwierzyny kwalifikują się do 
postępowania przez organy państwowe jako podejrzenie popełnienia przestępstwa. 

• KR przypomina członkom Koła, że Zarząd Koła odpowiada za całokształt działalności 
koła nawet za indywidualne poczynania myśliwych a kiedy są one naganne ma 
obowiązek ujawnić je w zależności od ich charakteru odpowiednim organom. 

• Komisja Rewizyjna wybrana przez najwyższą władzę koła - Walne Zgromadzenie 
Członków Koła jest powołana do nadzoru prac Zarządu i odpowiada tylko przed 
organem, który je powołał. Komisja Rewizyjne nie reprezentuje interesów pojedynczego 
członka koła dlatego wszystkie działania, które my jako indywidualni myśliwi 
wykonujemy podlegają weryfikacji. Chroni to Zarząd a przede wszystkim całe nasze 
Koło przed skutkami nieodpowiedzialnych zachowań pojedynczy członków. Brak 
kontroli i nadzoru  dokumentacji z polowania indywidualnego skutkuje konsekwencjami 
dla całego Zarządu a ujawnienie pozyskiwania zwierzyny poza planem lub poza 
ewidencją wiąże się oprócz tego z sankcjami finansowymi dla całego koła. 

• Wobec powyższego KR stwierdza, że kontrolowanie dokumentacji z polowań 
indywidualnych wszystkich członków koła leży w interesie koła oraz jest 
poświadczeniem legalności działań władz koła i poszczególnych członków. 

Jest nam przykro, że w wyniku nieopacznych decyzji do naszego grona zostali przyjęci koledzy, którzy 
anonimowo twierdzą, że komisja zajmuje się mało istotnymi sprawami. KR w imieniu pozostałych - 
odpowiedzialnych Członków  Koła wyraża uznanie Zarządowi za poświęcony czas na wielogodzinne i 
żmudne asystowanie  podczas  naszych działań kontrolnych. 

2. Polowania dewizowe 
  
Komisja Rewizyjna stwierdziła, że mieliśmy przychodu z polowań dewizowych ~167tys. (wzrost 
przychodu o 10 tys.), a koszty tych polowań zł ~64 tys (wzrost kosztów o 10tys). Daje to 103 tys. zł 
zysku. Koszty organizacji wyniosły 38% uzyskanego przychodu. 
 
3. Polowania zbiorowe Członków Koła 

Komisja rewizyjna stwierdziła, że polowania zbiorowe były zorganizowane i przeprowadzone 
sprawnie i z bardzo dobrymi efektami. Przygotowanie miotów było oparte na podstawie 
wcześniejszych obserwacji. Zakładanie nęcisk koncentrowało zwierzynę na terenie pędzonych 
miotów. 

Ogólny koszt polowań zbiorowych dla naszych myśliwych wyniósł 39 tys.(wzrost kosztów o 8 tys.)  

4. Nęciska i poletka zaporowe 

Na obwodzie 274 one utrzymywane przez cały sezon, systematycznie obsiewane niewielkimi 
ilościami kukurydzy. Pełniły one funkcje ochronne i zapobiegały przemieszczaniu się zwierzyny w 
kierunku upraw rolnych. Jak co roku łowczy konsekwentnego utrzymywał aktywne nęciska, dzięki 
którym na tym obwodzie udało się zrealizować powiększony plan dzików.  

Na obwodzie 274 wyłożono karmy netto za 50 920,25 zł a na obw.95 za 33 904,25 zł 

Zarząd złożył wyjaśnienia, że na obw. 95  stany zwierzyny są tak duże, że dodatkowe jej 
dokarmianie nie przyczynia się do zmniejszenia szkód w uprawach rolnych a pozyskiwanie jej na 
nęciskach nie ma uzasadnienia. KR stwierdziła, że decyzja podjęta przez Zarząd o zmniejszeni 
wielkości wykładanej karmy na obw.95 jest uzasadniona. Tak duży stan zwierzyny (wielokrotnie 
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większy od doczasowych szacunków) musi być zredukowany nie przez dokarmianie lecz przez 
intensywne pozyskiwanie i to przede wszystkim na uprawach rolnych. 

5. Zagospodarowanie łowieckie na obw. 95 

Wice Łowczy Jerzy Kornas obw. 95 nadzorował ochronę pól przed szkodami, brał udział w 
organizacji polowań zbiorowych, nadzorował utrzymywanie nęcisk i wykładanie karmy. Był też 
uprawniony do wydawania odstrzałów. Komisja rewizyjna uważa, że w obu obwodach Łowczowie 
powinni mieć na stanie zapas szczebli do drabin aby myśliwi w razie potrzeby mogli je szybko pobrać i 
sami wymienić. Kontrola karty pracy ciągnika i karty ewidencji rozwożonej karmy są prowadzone na 
bieżąco i rzetelnie.  

Komisja Rewizyjna zauważała, że wiele prac na obw. 95 jest wykonywanych sprzętem 
naszego Koła, który znajduje się na obwodzie 95, oraz nowym ciągnikiem i maszynami rolniczymi, 
które do większych prac są sprowadzany z obw. 274. 

6. Prace Członków Koła w ramach godzin społecznych. 

Komisja rewizyjna stwierdziła, że uchwała jest konsekwentnie realizowana i prace na rzecz koła są 
rozliczane przez Łowczego i Wice Łowczego. Niestety w jednym przypadku dotyczącym członka 
naszego koła w wyniku nie zaliczenie jemu prac przez zarząd oraz powstałe przeterminowane 
zaległości finansowe wobec Koła były powodem podjęcia decyzji o skreśleniu z listy członków Koła.  

Komisja stwierdziła, że decyzja została podjęta zgodnie ze Statutem Koła.  

IX. 

SEKRETARIAT – PRACA SEKRETARZA 

1. Przekazywanie informacji Członkom Koła 

Sekretarz kol. Jarek Harasym przekazuje ważne informacje dotyczące spraw Koła na bieżąco w 
formie tradycyjnej korespondencji a od marca 2020 w wyniku procedur powszechnie przyjętych w 
związku z pandemią, droga elektroniczna na pocztę mail-ową. Ważne informacje szczególnie te 
doczytacie polowań są umieszczane w książce elektronicznej.  

KR popiera decyzje zarządu o rezygnacji tradycyjnej korespondencji na rzecz poczty elektronicznej 
i nie widzi żadnych przeszkód aby tę drogę komunikacji z Członkami koła stosować a wręcz uważa, że 
jest ona najlepszym sposobem informowania i archiwizowania komunikacji między Zarządem a 
Członkami Koła.  

Zgodnie z zapisami nowego Statutu PZŁ, który obowiązuje od lutego 2019 jedynie korespondencja 
związana z Walnym Zebraniem Członków Koła powinna być wysyłana listem polecony za 
potwierdzeniem odbioru. KR stwierdziła, że Sekretarz spełnił ten obowiązek. 

2. Protokoły posiedzeń Zarządu 

Sprawozdania są prowadzone na bieżąco, zatwierdzane przez Sekretarza i Prezesa. Podczas 
zebrań Zarządu są podejmowane uchwały, które są rejestrowane w protokołach zebrań.  

3. Ewidencja korespondencji 

Korespondencja przychodząca i wychodząca jest rejestrowana w dzienniku korespondencji 
chronologicznie i na bieżąco z datą i sygnaturą sprawy. 
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4. Ewidencja członków koła 

Karty ewidencyjne są prowadzone w zbiorze - segregatorze danych personalnych członków koła 
Łowieckiego Oszczep.  

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie ogólne dotyczące ochrony danych osobowych 
(RODO).Od roku 2018 gromadzenie danych personalnych podlega ochronie i procedurom RODO. 

Sekretarz wezwał Członków Koła do aktualizacji kart ewidencji i złożenia podpisanej zgody na 
przetwarzanie danych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jednak brak zgody oznacza, że wielu 
czynności organizacyjnych, do których jest powołany Zarząd Koła nie można skutecznie od niego 
wymagać jeżeli Członek Koła nie wyraził zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

KR stwierdziła że: 

Do dn. 28.02.2020 siedmiu Członków K.Ł. Oszczep nie wyraziło zgody na przetwarzanie danych 
osobowych.  

Na WZCK 2019 Komisja Rewizyjna składała wniosek o zawieszenie z dn. 03.06.2019 w prawach 
członka K.Ł. OSZCZEP tych, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie danych osobowych do 
czasu uzyskania takiej zgody.  

Wobec powyższego wniosek komisji nie został zrealizowany. 

X. 

Praca Prezesa i Zarządu koła. 

1. Zebrania Zarządu Koła 

Prezes kol. Wojciech Jachowski zwoływał i przewodniczył zebraniom Zarządu, które odbywały 
się z różną częstotliwością a w okresie pandemii zrezygnowano z regularnych zebrań w siedzibie koła 
Prezes na  bieżąco koordynował pracę  Zarządu podczas rozmów telefonicznych oraz częstych wizyt 
w terenie i u poszczególnych Członków Zarządu. Zebrania Zarządu przebiegały sprawnie z 
zachowaniem  partnerskich zasad. W ważnych sprawach decyzje były podejmowane poprzez 
demokratyczne głosowanie. Nie stwierdziliśmy sytuacji konfliktowych pomiędzy Członkami Zarządu.  

2. Nadzór Prezesa nad działalnością Członków Zarządu 

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że cała dokumentacja Koła poza nielicznymi przypadkami jest 
monitorowana a Prezes jest poinformowany na bieżąco o ważnych  sprawach Koła. Komisja nie 
stwierdziła żadnego przypadku dysponowania majątkiem koła przez Zarząd w brew zasadom 
obowiązującym w Kole OSZCZEP. 

Na szczególną uwagę i uznanie  zasługuje postawa Prezesa w angażowanie się w liczne 
często trudne negocjacje z podmiotami zewnętrznymi – z firmami skupującymi od koła tusze 
zwierzyny, biurami polowań a nawet indywidualnymi rolnikami. To zaangażowanie Prezesa przyniosło 
Kołu wymierne korzyści finansowe. Należy podkreślić, że w wyniku znacznej presji na uzyskanie 
korzystniejszych warunków współpracy, żaden z kontrahentów Koła z niej nie zrezygnował. 

KR podkreśla, że wiele zadań zostało przez Zarząd zrealizowane dzięki zaangażowaniu kol. 
Łowczego Grzegorza Majkowskiego, Wice Łowczego Jerzego Kornasa, Skarbnika Kamila Reszke 
oraz Sekretarza Jarosława Harasyma. 

KR podsumowując pracę kol. Prezesa Wojciecha Jachowskiego stwierdza, że w bardzo 
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dużym stopniu zapobiegał  kryzysowym zjawiskom wpływającym na atmosferę w naszym kole oraz 
szkalującym wizerunek naszego koła. 

XI. 

Realizacja wniosków KR postawionych na poprzednim WZCK 2019 

KR stwierdziła, że Zarząd zrealizował następujące wniosków KR postawione na WZCK 2019  
 

1. o usunięcie  uchybień w potwierdzeniach przejęcia i opisach – specyfikacjach na 
następujących fakturach: SF-CZL/18/04/1086 z dnia 20.04.2018, SF-CZL/18/05/101 z dnia 
04.05.2018, 17/2018 z dnia 14.05.2018, 1/2018 z dnia 17.05.2018, 1 z dnia 28.05.2018, SF-
CZL/18/05/1165 z dnia 30.05.2018, 4/2018 z dnia 05.06.2018, 5/2018 z dnia 14.06.2018, 
1510/06/2018 z dnia 11.06.  

2. o przyjęcie przez Zarząd uchwały, która uniemożliwi wypłatę należności za usługi rolne i 
materiały do produkcji rolnej, które nie zostały szczegółowo przypisane do konkretnych działek 
i opisu rodzaju wykonanych prac w formie sprawozdania na dokumentach przedstawianych 
Zarządowi do wypłaty. Ponadto wykonane usługi powinny być zatwierdzone przez osobę 
upoważnioną przez Zarząd do sprawdzenia i odbioru prac rolnych.  

3. o prowadzeniu przez Sekretarza ewidencje i zbiór korespondencji  z ARiMR w formie kopii 
potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Zbiór powinien obejmować wszystkie pisma 
przychodzące i wychodzące z Koła, decyzje, wnioski, korekt i inną korespondencję. Tak 
gromadzony zbiór powinien być udostępniany na pisemny wniosek każdemu Członkowi Koła. 

4. o stosowanie  kategorycznego zakazu podawania innego adresu do korespondencji z  
Zarządem  niż adres siedziby Koła. 

5. o wypracowanie i wdrożenie przez Zarząd bezpiecznych procedur  reprezentacji przed ARiMR 
w celu zabezpieczenia interesów koła. 

KR stwierdziła, że Zarząd nie zrealizował wniosku KR postawionych na WZCK 2019  

1. o zawieszenie z dn. 03.06.2019 w prawach członka K.Ł. OSZCZEP tych, którzy nie wyrazili 
zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu uzyskania takiej zgody.  

 
 

XII. 
WNIOSKI KOMISJI REWIZYJNEJ NA WZCK OSZCZEP  2020 

 
1. Komisja Rewizyjna wnioskuje o usunięcie stwierdzonego braku i klasyfikowanie 

operacji księgowych na odpowiednich kontach (wymienione w pkt.V-ppkt.5 a i b) 

2. W związku z ogólną sytuacja wywołaną przez COVID-19 i związanymi z tym 
zagrożeniami gospodarczymi KR wnioskuje aby w tym czasie  Zarząd planując wydatki 
na środki trwałe (stanowiące koszt rozliczany w postaci rocznej amortyzacji) planował i 
umieszczał je w osobnej pozycji w preliminarzu  z rocznym wyprzedzeniem tak aby 
Walne Zgromadzenie Członków Kola Oszczep mogło podjąć decyzję co do zasadności 
takich planów inwestycyjnych i możliwości finansowych Koła. 
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3. Komisja Rewizyjna wnioskuje o kierowanie myśliwych, którzy wykazują największą 
skuteczność polowania i całoroczną aktywność, na łowiska gdzie występują duże 
szkody rolne. 

4. Komisja Rewizyjna wnioskuje o prowadzenie przez Zarząd przy udziale członka KR 
regularnych kontroli obecności myśliwych na polowaniu w celu zapobiegania łamania 
prawa poprzez dokonywanie fikcyjnych wpisów w ewidencji pobytu na polowaniu. 

5. Komisja Rewizyjna wnioskuje o rozliczanie odpracowywanych składek tylko za prace 
związanych z ochroną pól (grodzenia i wszelkie czynności zabezpieczające z 
wyłączeniem budowy i naprawy urządzeń łowieckich, dyżurów i polowania). 

6. Komisja Rewizyjna wnioskuje o monitorowanie upraw, których zbiór przypada na 
wrzesień i październik oraz organizowanie codziennych dyżurów na tych uprawach dla 
myśliwych, którzy wykazują największą skuteczność polowania w celu pozyskiwania 
dzików i jeleni. 

7. Komisja Rewizyjna ze względu na bardzo duże stany zwierzyny wnioskuje znacznie 
szybszą realizacje zaplanowanego pozyskania dzików i jeleni a w miarę potrzeby 
dalszej redukcji  występowanie o podwyższenia planów. Zwiększony plan powinien być 
realizowany przede wszystkim na łowiskach gdzie występują duże szkody rolne. 

 
Na zakończenie Komisja Rewizyjna dziękuje wszystkim Członkom Zarządu za ich wielki wkład pracy 
na rzecz naszego Koła. 
 
Komisja Rewizyjna: 
 
1. stawia wniosek do Walnego Zgromadzenia Członków Koła o udzielenie absolutorium 

Prezesowi Wojciechowi Jachowskiemu za okres 2019/2020. 
2. stawia wniosek do Walnego Zgromadzenia Członków koła o udzielenie absolutorium Vice 

Prezesowi Rafałowi Kujawskiemu za okres 2019/2020. 
3. stawia wniosek do Walnego Zgromadzenia Członków koła o udzielenie absolutorium 

Łowczemu Grzegorzowi Majkowskiemu za okres 2019/2020. 
4. stawia wniosek do Walnego Zgromadzenia Członków koła o udzielenie absolutorium Vice 

Łowczemu Jerzemu Kornasowi za okres 2019/2020. 
5. stawia wniosek do Walnego Zgromadzenia Członków koła o udzielenie absolutorium 

Skarbnikowi Kamilowi Reszke za okres 2019/2020. 
6. stawia wniosek do Walnego Zgromadzenia Członków koła o udzielenie absolutorium 

Sekretarzowi Jarosławowi Harasym za okres 2019/2020 
 
 
 

Uwagi Członków Komisji Rewizyjnej do  Sprawozdania KR za rok 2019/2020: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej……………………………………………………………………………* 
 
 
Członek Komisji Rewizyjnej…………………………………………………………………………………….* 
 
 
Członek Komisji Rewizyjnej…………………………………………………………………………………….* 
 
 
Członek Komisji Rewizyjnej…………………………………………………………………………………….* 
 
 
Członek Komisji Rewizyjnej…………………………………………………………………………………….* 
 
 
Szczecinek dn. 22.05.2019 
 
 
*Podpisy wszystkich Członków Komisji Rewizyjnej na oryginale.  
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APEL 
 PRZWODNICZACEGO KOMISJI REWIZYJNEJ  DO CZŁONKÓ KOŁA ŁOWIECKIEGO OSZCZEP 

 
Musimy bronić integralności naszego koła nie dać się podzielić, bo może być tak, że komuś na 

tym zależy. 
 

Nasze koło łowieckie jest pod względem aspiracji naszych myśliwych bardzo zróżnicowane. 
 
Są wśród nas koledzy, którzy oczekują dodatkowego dochodu z angażowania się w łowiectwo. 
 
Natomiast dla wielu z nas łowiectwo jest czymś więcej. 
Jest stylem życia, światopoglądem, który się wyraża w przeświadczeniu, że myślistwo było i  jest 
aktywnością, która w naturalny sposób łączy nas z przyrodą. W Naszym Kole każdy z Kolegów może 
realizować pasję myśliwską bez ograniczeń. 
 
Zróżnicowanie postaw i zachowań, które ostatnio nasiliło się w naszym Kole, staje się dzisiaj bardzo 
dużym zagrożeniem. Jesteśmy w przededniu dużych zmian prawnych dotyczących łowiectwa.                     
W skrócie można powiedzieć,  że za chwile będzie się decydował jaki model łowiectwa zostanie 
przyjęty w Polsce. Rozważa się trzy warianty 
-Komercyjny – poluje ten, kogo będzie stać na dzierżawę obwodów od ALP i indywidualnych 
właścicieli gruntów rolnych. 
-Zawodowy -  myślistwo nie będzie rekreacją i pasją. Stanie się profesją na usługach urzędników, 
ekologów i prywatnych właścicieli gruntów. 
-Państwowy – łowiectwo będzie przedsięwzięciem  gospodarczym realizowanym w ramach 
Administracji Lasów Państwowych.  
 
Jedno jest pewne, że każdy z tych wariantów będzie oznaczał dla myśliwych duże zmiany i trzeba 
będzie odnaleźć dla siebie miejsce  w nowych warunkach. Będą polować ci, których stać na 
kupowanie polowania i ci którzy potrafią się zrzeszać i współpracować.  
 
Nasze Koło ma potencjał aby istnieć dalej bez większych zmian bo od lat jest odpowiedzialnie 
zarządzane przy wsparci większości członków. 
 
Dzięki naszym starszym kolegom i poprzednim zarządom kiedyś została podjęta decyzja o zakupie 
gruntów na Jeziorkach, Na tych polach nie musimy płacić szkód i dodatkowo  oprócz innych pożytków 
czerpiemy dochody z dotacji rolniczych. Decyzja ta była podjęta ( 27 lat temu) w bardzo trudnej 
sytuacji finansowej koła. 
Wszystkie, następujące potem Zarządy Koła podejmowały decyzje o dalszych  inwestycjach w stałe 
źródła dochodu. W odpowiednim czasie wydzierżawiono ponad 200 h łąk na obwodzie 274. Gdyby 
tego nie zrobiono dzisiaj dotacje byłyby o 70% mniejsze a szkody na tych powieszeniach obciążały by 
budżet w setkach tysięcy złotych .  
 
W tym samym czasie zarządy wielu kół budował kwatery, przekupywały członków koła różnymi często 
zbędnymi prezentami tylko w celu zachowania wpływów. Dzisiaj w tej trudnej sytuacji koła te mają 
duże kłopoty bo okazało się, że te inwestycje już nic nie znaczą a ich bilans aktywów jest zerowy albo 
stracił wartość w wyniku upływu czasu. 
 
W naszym kole polowania dla obcych były ograniczane do minimum dzięki temu każdy z nas nie jest 
tylko statystą dla poczynań zarządu  lecz może bez ograniczeń realizować się jako myśliwy.  
W wielu kołach polowania dewizowe były jedynym źródła wpływów i te koła dzisiaj są zmuszone do 
zrekompensowania straty znaczną podwyższą składki członkowskiej 
 
Zarząd Naszego Koła  przedstawił rozsądny preliminarz budżetowy na rok 2020/2012, który 
uwzględnia wszystkie niekorzystne dla finansów koła zjawiska a większość z nich jest spowodowana 
pandemią. Projekt planowanych kosztów zakłada ich zmniejszenie w stopniu na dzisiaj koniecznym. 
Jednoczenie Zarząd ma jeszcze duże pole manewru do dalszej redukcji wydatków jeżeli sytuacja 
będzie się pogarszać. W wyniku ograniczeń pandemiczny na pewno utracimy dochody z polowań 
dewizowych i choć jest to znaczna kwota utraconych zysków (100 tys.) to nie jest to jedyne źródło 
dochodu. Ponadto wciąż istniej duży margines swobody w ograniczaniu kosztów. 
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Przetrwają koła, których zarządy prowadziły roztropną politykę inwestycyjną i potrafiły rozwiązywać 
konflikty wśród swoich członków i rozbrajać działania odśrodkowe.  
 
W sytuacjach kryzysowych zawsze tworzą się różne grupy interesów żerujące na niezrównoważonych 
emocjonalnie osobowościach i wywołujące u niektórych z nas dziecięcą histerię.  
 

Musimy bronić integralności naszego koła nie dać się podzielić, bo może być 
tak, że komuś na tym zależy. 

 
Maciej Depczyk  
Szczecinek 22.10.2020  

 
 


