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Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020/21 
Na Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego „Oszczep” w Szczecinku 

zwołane w dniu 24-07-2021 pod wiatą1i 
 

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

2. KR pracowała wg następującego podziału obowiązków pomiędzy członków komisji rewizyjnej: 
a. Nadzorowanie i kierowanie pracami KR  -Przewodniczący Maciej Depczyk  
b. Gospodarką rolna: Gabriel Korwel,  Krzysztof Krzyżanowski i Maciej Depczyk  
c. Dokumentacja finansowa i praca skarbnika: Maciej Kowalczyk, Maciej Depczyk i Krzysztof 

Krzyżanowski. 
d. Gospodarka i dokumentacja łowiecka i praca łowczych: Maciej Depczyk i Maciej Kowalczyk  -  
e. Ewidencja kola – sekretariat i praca sekretarza: Krzysztof Krzyżanowski i Gabriel Korwel 

 
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” a kontakty osobiste były 
ograniczone do minimum (COVID)  

Przedstawiciele KR brali udział, 3 (we wszystkich, o których zostali powiadomieni),  
posiedzeniach Zarządu. Oprócz tego KR spotkała się w większościowym składzie dn. 08.09.2020, 
08.10.2020., 8.07.2021, 17.07.2021 
W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 7 posiedzeń z czego 4 posiedzenie odbyły „zdalnie”.. Ze 
wszystkich posiedzeń sporządzono protokoły i potwierdzono podpisem Sekretarza i Prezesa. 
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Posiedzenia odbywały się z różną częstotliwością. Sekretarz J. Harasym oświadczył że wiele spraw 
było konsultowanych telefonicznie pomiędzy członkami zarządu 

 
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. 
KR stwierdziła że w ciągu okresu sprawozdawczego żaden z członków koła nie skorzystał z 
możliwości wglądu w dokumentację koła.  
Wyniki poszczególnych kontroli przedstawiano Zarządowi w celu uzyskania wyjaśnień. Sprawozdania 
były sporządzane na bieżąco (oprócz sprawozdania z działalności rolnicze na obw. 95) 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 2021/2022. 
 

l.p. Plan czynności kontrolnych  Data kontroli /odpowiedzialny 
1.  Gospodarka rolna  Kontrolujący w obecności Odpowiedzialny: R. Kujawski do 10.2020  

Od  7.10.2020 W. Jachowski 
a) Zagospodarowanie rolne 

Zasiewy, wegetacja, miedzy-
plon. 

Obw.95:K. Krzyżanowski i G. 
Korwel 

Kontrola przeprowadzona  w grudniu 
2020 - bez sprawozdania (na 
dz.19.07.2021) 

b) Zagospodarowanie rolne  Obw.274: M. Depczyk w 
obecności W. Jachowski 

20.12.2020 / miedzy-plon 

b) Dokumentacja  K. Krzyżanowski i M. Depczyk/ 
W. Jachowski 

07.10.2020 po ustąpieniu kol. R. 
Kujawskiego przedstawiono całość 
dokumentacji 

c)  Decyzja o przyznaniu płatności 2020. 
 

2.  Zagospodarowanie łowieckie: Kontrolujący w obecności Odpowiedzialny: G. Majkowski, J. Kornas 

a) Lizawki, poletka zaporowe itp. Obw.274 
M. Depczyk 

G. Majkowski Wielokrotnie w 
trakcie sezonu 

c) Stan urządzeń łowieckich 
(ambony, zwyżki, ogrodzenia) 

Obw.95 
M. Kowalczyk 
 

J. Kornas Wielokrotnie w 
trakcie sezonu. 
 

Obw.274 
M. Depczyk 

G. Majkowski Wielokrotnie w 
trakcie sezonu 

d) Karty przebiegu ciągnika, 
ewidencji pracy oraz zużycia 
paliwa.  

Obw.95 
M. Kowalczyk, G. Korwel, J. 
Kornas 

13.07.2021 

3.  a) Dokumentacja łowiecka 
ewidencja pobytu myśliwych 
na polowaniu, rejestr 
pozyskanej zwierzyny, 
Zaświadczenia uprawniające 
do wykonywania polowania,. 

Obw.95 
M. Depczyk 
M. Kowalczyk, G. Majkowski 

J. Kornas 4.06.21 

Obw.274 
M. Depczyk 
M. Kowalczyk, G. Majkowski 

G. Majkowski 
 

4.06.21 

b) Dokumentacja – protokoły z 
szacowania szkód i umowy 
ugody, wypłat 

M. Kowalczyk 
M. Depczyk, K. Krzyżanowski, K. 
Reszke 

J. Kornas 
G. Majkowski 

8.07.2021 

4.  Finanse: Kontrolujący w obecności Odpowiedzialny: K. Reszke 

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

M. Kowalczyk, M. Depczyk  
K. Krzyżanowski, K. Reszke 

8.07.2021 

b) Inwentaryzacja kasy M. Depczyk, K. Reszke 30.03.2021 
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c) Dokumentacja finansowa i 
bilans. 

Wszyscy członkowie komisji 
rewizyjnej 

17.07.2021 

5.  Sekretariat Kontrolujący w obecności Odpowiedzialny: J. Harasym 
a)Protokoły z posiedzeń zarządu G . Korwel 7.07.2021 

 
b) Dokumentacja dotycząca 

członków koła.   
c) Korespondencja  

6.  Realizacja uchwał i wniosków 
Walnego Zgromadzenia 

Wszyscy członkowie komisji  Odpowiedzialny: 
W. Jachowski 

17.07.2021 

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

 Do  17-
19.07.2021 
 

Redakcja i pisanie sprawozdania 
końcowego. 

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

 
 

V. 
BILANS  2020/2021 DOKUMENTACJA FINANSOWA,  

 
. 

1. Planowane Walne Zgromadzenie Członków Kola z dn. 24-10-2020 zostało odwołane z powodu 
ograniczeń pandemicznych. Wobec powyższego Walne Zgromadzenie Członków Koła ma 
obowiązek uchwalenia preliminarza i budżetu  za sezon 19/20 i 20/21. 

 
Wybrane pozycje z bilansu: 

 
a. przyjęty preliminarz na sezon 2020/21 zakładał STRATĘ w wysokości. 
 

Sezon 2019/2020 2020/2021 
Planowana strata  232 000 112 400 

 
 
b. Wykazany przez Zarząd  wynik finansowy za 2020/21 zamknął się stratą  

 
Sezon 2019/2020 2020/2021 
Wynik finansowy strata 20 904,79 136 140,42 
Suma bilansowa 939 874,90 862 257,95 

 
2. KR ustaliła, że na dzień 31.03.2021 był następujący stan kont: 
 

a.  środki pieniężne w banku i kasie:  
 

Sezon 2019/2020 2020/2021 
W Banku i kasa  234 366 137 585,6 

 
b.  należności od odbiorców: 
 

Sezon 2019/2020 2020/2021 
Należności 26 247,75 41 673,38 

 
c. należne środki pieniężne od członków koła:  
 

Sezon 2019/2020 2020/2021 
Należności 8956,03 11 521,47 
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e. zobowiązania wobec dostawców:  
 

Sezon 2019/2020 2020/2021 
Zobowiązania 31 442,61 52987,99 

 
 
f.  zobowiązania wobec członków koła (umowy zlecenie):  
 

Sezon 2019/2020 2020/2021 
Zobowiązania 1690,61 663,34 

 
g. zobowiązania inne wobec członków koła:  
 

Sezon 2019/2020 2020/2021 
Zobowiązania  14 555,84 63 958,91 

 
h. poniesione koszty w okresie:  
 

Sezon 2019/2020 2020/2021 
Koszty 726 413,69 641 904,78 

 
i. uzyskane przychody: razem z dotacją  
 

Sezon 2019/2020 2020/2021 
Przychód 705 508,90 505 764,36 

 
j. wypłacone dotacje 
 

Sezon 2019/2020 2020/2021 
Dotacja 299 913,29 271 759,77 

 
j. początkowa  wartość środków trwałych: 264 919,17 zł 

• umorzenia (amortyzacja) 24 125,79 zł 
• wartość środków trwałych na dn.31.03.2020:  

232 882,21 zł w tym wartość  
gruntów wg ceny nabycia: 135 000 zł 
 

 
3. Wynik finansowy 
Ponownie Komisja Rewizyjna stwierdziła: 

że Członkowie 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. 
W preliminarzu na sezon 2021/2022 zarząd  planuje stratę na   poziomie 59 tys. 

Po analizie przekazanego KR bilansu 2020-2021 stwierdzone, że Zarząd  skoncentrował się na 
ograniczeniu kosztów, które zmniejszył w stosunku do poprzedniego sezonu o 85 tys. jednak takie 
ograniczenie może nie wystarczyć w przyszłym sezonie. 

Przychody w okresie 2020/21 spadły o 200 tys. Z powodu uwarunkowań epidemicznych KR 
stwierdza, że nie należy się spodziewać wzrostu przychodów. Koniecznością jest poszukiwanie 
oszczędności i redukcja min. kosztów związanych ze szkodami ponieważ stanowią one największe 
zagrożenie dla finansów Koła. Ograniczenie kosztów o 80 tys. zł pozwoli zrekompensować nie 
uzyskany dochód z powodu restrykcji pandemicznych związanych z polowaniami komercyjnymi. 
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Wybrane największe koszty pod względem 
wielkości w sezonie 2020/21 
Pozycja w bilansie wartość 

3c 255 654,00  

 1 121 778,49  

5 86 519,16  

14 38 504,36  

2 22 417,00  

9 20 024,00  

3a 17 865,50  

11 17 102,28  

7 14 522,01  

15 11 808,00  

3b 6 870,00  

22 6 500,00  

16 5 255,00  

10 4 500,02  

19 4 152,69  

21 3 328,56  

20 2 970,00  

17 2 046,65  

23 87,06  

 
4. Preliminarz – plan finansowy na 2020-2021 

Proponowany przez zarząd preliminarz – plan na sezon 2021-2022 
a. przyjmuje zwiększenie kosztów o 92 tys. w tym min. na: 
 

Koszty Wzrost kosztów o: 
Organizacja 
polowań 
komercyjnych 

40 tys. 

Organizacja 
polowań zbiorowych 

20 tys. 

Działalności rolnicza 17 tys. 
 
b. po stronie dochodów  przyjmuje się wzrost o 169 tys. w tym min.: 
 

Przychód Wzrost przychodów o: 
Z polowań komercyjnych 120 tys. 
Inne wpłaty przez 
członków koła 

31 tys. 

Działalności rolniczej 
-plony 

20 tys. 

Odstrzał sanitarny 14 tys. 
Inne przychody 
zmniejszenie  

-16 tys. 

 
c. W sezonie 2020/2021 żaden z członków Zarządu nie wystąpił o zwrot kosztów przejazdów 
– delegacji 

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

a) Dokumentacja udostępniona wg oświadczenia skarbnika zawierała wszystkie dokumenty fi-
nansowe związane z kosztami i przychodami koła.  

b) Stwierdzono brak podpisów na fakturach korygujących wystawianych przez księgową koła.  
c) Poproszono skarbnika o udostepnienie umów z kontrahentami, których dotyczą korekty 

sprzedaży w celu wyjaśnienia czy przejęte warunki umowy regulują sposób dostarczania 
faktur i uznawania korekt. 

d) Ponadto stwierdzono, że na wszystkie pytania KR otrzymała wyczerpujące odpowiedzi i KR 
ponadto nie przedstawiła żadnych innych zastrzeżeń.  

e) kontrola kasy gotówkowej na dz. 31.03.2021 wykazała, że stan środków wynosił 12 226, 25 zł i 
był zgodny z raportem kasowym. Podczas kontroli wydano polecenie o zmniejszenie salda 
kasy i przekazania środków na rachunek bankowy Koła. 

f) wielokrotne kontrole ewidencji EPI24 wykazały niesystematyczność zapisywania na bieżąco 
protokołów szkód co uniemożliwia innym członkom zarządu monitorowanie i podejmowanie 
adekwatnych działań w przypadku nasilenia się szkód. Odpowiedzialnym za prowadzenie 
ewidencji  szkód na obw. 95 jest Jerzy Kornas a na obw. 274 Grzegorz Majkowski 

 
 
 
6.   Zobowiązania wobec członków koła 
KR stwierdziła, że K.Ł. Oszczep poniosło koszty częściowej rekompensaty kosztów polowań i 
pozyskanych dzików a za odstrzał sanitarny koszty zostały zrefundowane przez Państwową 
Weterynarię. 
Należne do wypłaty z tytułu rekompensat są kwoty: 
 

Sezon 2019/2020 2020/2021 
kwota 21 608,06 86 519,16 

 

Zobowiązania te w sezonie 2020/21  są zapisane na oddzielny kontach dla poszczególnych obwodów: 

 Konto księgowe kwota 
Obw. 
274 

501-1-7 
 

29834,74 
 

Obw. 
95 

501-2-7 
 

56684,42 
 

 

Z tego nie wypłaconych członkom koła należności na dn. 31.03.2021 pozostało 65,124.59 zł i są 
zobowiązaniami przeterminowanymi. 

Wystawienie PIT11 pomimo nie wypłacenia należności myśliwym. (obowiązek podatkowy). 
W sezonie 2020/21 wypłacone zostały środki przez PLW za odstrzały sanitarne. Zgodnie z art. 4 ordy-
nacji podatkowej, powstał wówczas obowiązek podatkowy, tzn. że członkowie KŁ, którym należny był 
ryczałt za odstrzał sanitarny dzików, powinien rozliczyć się z otrzymanego przychodu, co w praktyce 
spowodowało , że każdy kto takiego dzika pozyskał otrzymał PIT-11. 
Zgodnie z Ustawą z dnia 11.03.2004 o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt (art. 47a, pkt 3) ryczałt za pozyskanego dzika przysługuje myśliwemu(80%) oraz dzierżawcy 
obwodu (20%). Idąc dalej, zgodnie z art. 47a pkt 5, dzierżawca obwodu, na obszarze którego dokona-
no odstrzału sanitarnego, przekazuje kwotę ryczałtu myśliwym, którzy dokonali odstrzału sanitarnego. 
KŁ nie wywiązało się z powyższego, a na pytania KR, dlaczego nie wypłacono należnego ryczałtu 
myśliwym, ZK odpowiedział, iż zaistniała sytuacja jest związana ze  złym stanem finansowym KŁ. W 
mniemaniu KR, zamiar prolongowania terminu wypłacenia należnego ryczałtu myśliwym powinien być 
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przedstawiony wszystkim członkom KŁ, przy czym każdy członek KŁ, któremu powyższy ryczałt przy-
sługiwał winien pisemnie ten zamiar aprobować (wydłużyć termin płatności) bądź wnieść o natychmia-
stową wypłatę należnego ryczałtu. 
Skarbnik Koła oświadczył, że  były prowadzone rozmowy z  członkami koła, którzy maja największe 
niewypłacone należności w sprawie późniejszej wypłaty.  

Należy nadmienić, że  w cytowanych przepisach niema określonego terminu w jakim należy wypłacić 
rekompensatę. W informacji PIT-11 pozycja F, pkt.76  dochód jest wykazany jako rekompensata, 
wobec powyższego nie można go traktować jako wynagrodzenie za prace. W kole Oszczep zawsze 
była stosowana zasada rozliczania rekompensaty po zakończeniu sezonu.  

7. Inwestycje w środki trwałe 

Zarząd w okresie sprawozdawczym zrealizował uchwałę podjętą w poprzednim sezonie o 
zakupie kosiarki i siewnika - inwestycja pozwoliła na znaczne ograniczenie kosztów usług 
obcych. 

8.  Wnioski  

a) KR zobowiązuje Zarząd Kola do podpisania warunków i ustalenia terminu wypłaty z 
wszystkimi członkami koła wobec, których powstały przeterminowane zobowiązania. 

b) KR wnioskuje aby rozrachunki finansowe były rozliczane za pomocą operacji bankowy 
a nie kasowych. Dopuszczalne są tylko te rozliczenia, które dotyczą kontrahentów 
nieposiadających rachunku bankowego. Jednocześnie zwraca się uwagę na zbyt duży 
stan środków przetrzymywanych w kasie. 

c) KR wnioskuje o naliczanie na bieżąco należności za tusze pobrane na użytek własny 
zgodnie z zasadami określonymi w uchwałach zarządu i statutu koła. 

d) KR wnioskuje o rejestrowanie protokołów szkód w ewidencji szkód Epi24 najpóźniej do 
7 dnia od daty protokołu przez łowczego i wicełowczego. 

e) 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. 

9. Wniosek formalny do  Walnego Zgromadzenia Członków Koła Oszczep 

1) W związku z dużym prawdopodobieństwem nie zrealizowania planu przychodów KR 
wnioskuje do WZCzK o zaplanowanie kosztów poprzez ich zmniejszenie w pozycjach: 

Pozycja w bilansie 
po stronie kosztów 

 Zmniejszenie kosztów o: 

10 Hodowlane zagospodarowanie obwodów 10 tys. 
2 Łowieckie zagospodarowanie obwodów. 5 tys. 
4 Organizacja polowań zbiorowych członków 

koła 
20 tys. 

3 Odszkodowania - rolnikom 45 tys. 
Razem zmniejszenie  80 tys. 

 

Zmniejszenie kosztów odszkodowań (pkt.3) jest możliwe poprzez odpowiednią organizację polowań 
indywidualnych na łowiskach zagrożonych dużymi szkodami. 
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Komisja rewizyjna wnioskuje aby powyższy wniosek poddać pod głosowanie na 
WZCzK 2021. 

 

VI. 
ODSZKODOWANIA ŁOWIECKIE I OCHRONA PÓL PRZED ZWIERZYNĄ 

 
1. Dokumentacja z szacowania szkód rolnych przedstawiona KR zawiera kompletny materiał 

dowodowy. Szacowanie szkód odbywało się przy udziale członka kola lub członka Zarządu Koła 
oraz rzeczoznawcy zatrudnionego przez Zarząd Koła. 
a) Stwierdzono niezgodność   wartości wykazywanych szkód:  
 
W bilansie podaje się wartość 255 654,00 zł natomiast wg ewidencji Epi24.na dn 9.07.2021 było 
251 404,60 zł. Wypłata za szkody zostały dokona zgodnie z protokołami szkód.  
 

2. KR stwierdziła wzrost ponoszonych kosztów wypłaconych odszkodowań rolnikom: 
 

Sezon 2018/19 rok suszy 2019/2020 2020/2021 
kwota 57 tys. 148 tys. 255 tys. 

 
 

Analizując działania Zarząd KR stwierdza, że zostały podjęte następujące czynności 
zapobiegające szkodom  - ochrona pól przez stróży, grodzenia i skuteczne negocjacji, które w 
znacznym stopniu ograniczały roszczenia rolników. W te działania osobiście angażowali się Prezes 
i Łowczy. Wojciech Jachowski w trakcie negocjacji zmniejszył roszczenia rolników o 30 tys. 
Jednak zarząd nie podjął skutecznych działań i decyzji aby zintensyfikować pozyskanie zwierzyny  
na łowiskach gdzie występują największe szkody 
 

3. Analiza przeprowadzona za poprzedni sezon wykazuje słabą aktywność myśliwych szczególnie tam 
gdzie występują szkody. KR – ZAŁĄCZNIK A i B 
KR dokonała porównała również aktywność i skuteczność polowania za sezon 2020-2021. 
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 nie 
wielu myśliwych. Natomiast. we wrześniu w trakcie rykowiska, kiedy liczne grono myśliwych jest  w 
łowiskach powstały szkody na kwotę 72 tys.  
 
 

Szkody powstałe podczas rykowiska 2020/21 
Łowisko Nr protokołu Data Uprawa Pow. zred. Wartość szkody 

Nowe Gonne 36 
14.09.2020 

gryka 3.4h 
3 000 

Dalecino 40 15.09.2020 Lubin Slodki 3.60h 2 300 

Dalecinko 38 19.09.2020 Proso 5.65h 17 500 

Dalecino 37 19.09.2020 Proso 15h 45 550 

Dalecino 39 21.09.2020 Gryka 3.09h 2 300 

Spore 41 23.09.2020 Gryka 2.48h 1 000 

Dalecino 44 08.10.2020 trawy 0.98h 500 

 Razem         72 150 
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c) są myśliwi, którzy wykazują bardzo często pobyt na polowaniu nawet od zmierzchu do świtu a 
pozyskują bardzo mało zwierzyny i nie informują zarządu o powstających szkodach. 

 
Poniższe przykłady obrazują zróżnicowany stosunek myśliwych do problemu szkód, swojej 

aktywności myśliwskiej oraz nocnego trybu życia: 
 
 Przykład Ilość wyjść Średni czas polowania Ilość pozyskanej 

zwierzyny 
Wartość 
wypłaconych szkód 
na łowisk na których 
myśliwy polował  

 1 77 14 godz. 0 szt. 108 tys. zł 
 2 92 11godz. 45 szt. 1,7 tys. zł 
 

 
d) istniej duże prawdopodobieństwo zapisywania się na polowanie przez niektórych myśliwych w 

celu blokowania łowisk przed aktywnością innych. 
 
e) na 4 łowiska gdzie są największe szkody w sezonie pozyskuje się około 162 szt. – tylko 43% 
zwierzyny grubej razem z sarnami, podczas gdy powstałe tam szkody wynoszą (230 tys.) 90% 
wszystkich szkód rolnych. Przeprowadzone obserwacje wykazują, że na ty polach żeruje coraz 
więcej zwierzyny, szczególnie jeleni. W obecnej sytuacji ekonomicznej zarząd Naszego Koła 
powinien podjąć działania zmierzające do intensywniejszego pozyskiwania zwierzyny w okresie  
wegetacji upraw rolnych. 
 
f.  Brak kierowania (wpisu w EPI) na pola najbardziej narażone na szkody. Zarząd KŁ w sezonie 

2020/21 nie informował członków KŁ o uprawach najbardziej narażonych na szkody łowieckie. 
Wystarczającą informacją byłoby umieszczenie w EPI komunikatu mówiącego, iż w związku z 
nasilającymi się szkodami na konkretnym łowisku, zachodzi potrzeba intensywnego polowania 

 
3. Wnioski 

a) Komisja Rewizyjna wnioskuje o interwencyjne kierowanie myśliwych, którzy wykazują 
największą skuteczność polowania i całoroczną aktywność na łowiska gdzie występują 
duże szkody rolne. KR proponuje rozwiązanie przedstawione we wnioskach do WZCK 
Oszczep dz. XIII pkt.1. 

b) 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. 

c) Komisja Rewizyjna wnioskuje o monitorowanie upraw, których zbiór przypada na 
wrzesień i październik oraz organizowanie dyżurów na tych uprawach dla myśliwych, 
którzy wykazują największą skuteczność polowania w celu pozyskiwania dzików i jeleni 
– zgodnie z proponowaną wnioskiem do WZCK Oszczep dz. XIII pkt.1. 

d) Komisja Rewizyjna wnioskuje  o szybszą realizacje zaplanowanego pozyskania jeleni a 
oraz  dalszej redukcji, po przez podwyższanie planów. Zwiększony plan powinien być 
realizowany przede wszystkim na łowiskach gdzie występują duże szkody rolne.   

e) Komisja wnioskuje umieszczanie na bieżąco komunikatów (przez wice łowczego na 
obw.95, łowczego na obw. 274) o polach zagrożonych szkodami w ewidencji Epi24. 

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 komercyjnych, na jakiś czas czynią niezasadnym utrzymywanie tak 
dużych stanów zwierzyny. 
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VII. 
GOSPODARKA ROLNA 

KR przedstawia wyniki kontroli za sezon 2020/2021  

1. Na poprzednim Walnym  Komisja Rewizyjna wnioskowała o nieudzieleniu absolutorium kol. 
Wiceprezesowi za rok gospodarczy 2018/2019 z  powodu wielokrotnego uchylania się od 
czynności kontrolnych ( pomimo pisemnego wezwania) oraz  nieudostępnianie dokumenta-
cji lub wybiórcze przekazywanie tylko niektórych dokumentów, co ujawniły kontrole za se-
zon 2020/21. Do wniosku  KR o nieudzielenie absolutorium Walne Zgromadzenie naszego 
Koła nie przychyliło się tym samym aprobując postawę kol. Rafała Kujawskiego. 

Wobec powyższych doświadczeń KR stwierdziła, że kontrola działalności rolniczej  powinna 
przebiegać na określonych zasadach, które określa we wnioskach pokontrolnych Dz.VII pkt.9. 
a). 

2. Ze spraw nierozstrzygniętych do czasu poprzedniego WZ, okazało się, iż ARiMR, po przeprowa-
dzeniu 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 finan-
sowymi, natomiast program przedłużono o1 rok. 

3. W trakcie sezonu w miesiącu sierpniu 2020 kol. Rafał Kujawski zrezygnowała z pełnienia funkcji 
wice prezesa do spraw rolnych. Nadzór na rolnictwem  przejął Prezes W. Jachowski. Dnia 
7.10.2020 na spotkaniu z dwoma członkami KR M. Depczykiem, K. Krzyżanowskim  i w obecności 
kol. Andrzeja Chmury i łowczego G. Majkowskiego Prezes udostępnił do wglądu całą dokumenta-
cję dotyczącą spraw rolny. 

a. 21.08 2021 zarząd zdecydował, że prace rolne będzie nadzorował Andrzej Chmura. 

b. Jednak żaden z członków koła  nie chciał przejąć i zaangażować do prowadzenia spraw 
rolnych,   prezes W. Jachowski wyraził zgodę na nadzór prac rolnych. Prace rolne w sezonie 
2020/2021 oraz 2021/2022 nadzoruje Wojciech Jachowski przy dużym udziale Grzegorza 
Majkowskiego oraz pomocy Maciej Kowalczyka. Prace na obwodzie 95 wykonali Stanisław 
Zielski i Jerzy Kornas. 

4. W roku gospodarczym 2020/2021 zarząd zaniechał upraw wiosennych z powodu oszczędności. 

5. W roku gospodarczym 2020/2021 między-poplony zostały wykonane w terminie. Dnia 20.12.2020 
na prośbę Prezesa Wojciech Jachowskiego z powodu intensywnego zgryzania upraw skontrolo-
wano stan między-polonu na obw. 274 . Po mimo intensywnego żerowania zwierzyny na wszyst-
kich powierzchniach  stwierdzono wegetacje trzech zbóż.(dok. foto. do wglądu do wglądu). 

6. Taka sama kontrola odbyła się na uprawach obw.95 (w grudniu 2020) na bieżąco nie zgłoszono do  
prezesa W. Jachowskiego zastrzeżeń do dn. 19.07.2021. 

W dniu 20.07.2021  (ponad rok po pierwszej kontroli) kol. Krzysztof Krzyżanowski i Gabriel Korwel 
złożyli sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2020 roku, które dołączono do niniejszego spra-
wozdania KR – (ZAŁĄCZNIK C).  

7. Koszty i przychody z działalności rolniczej: 

 

 

 

 

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

Sezon 2019/2020 2020/2021 
Koszty 60 583,69 38 504,36 brak plonu 

głównego, prace sprzętem 
koła 

Przychód 299 913,29 271 759,77 
Dochód 239 329,60 233 255,41 
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odpowiadającego oraz ceny jednostkowej. Należy wspomnieć, iż aktualne programy dopłat 
rolnych zostały zaprogramowane poprzez poprzedni Zarząd. Aktualny Zarząd zarządza tylko 
stanem zastanym. 

9. Wnioski 

a. Komisja zobowiązuje zarząd do  przedstawienia każdorazowo pełnej dokumentacji rolnej 
(papierowej lub elektronicznej) związanej z bieżącym sezonem  w uzgodnionym terminie 
– po złożeniu wniosku o dopłaty. Dokumentacja powinna być okazana w obecności  
dwóch członków KR wyznaczonych uchwałą KR. 

b. KR zaleca wykorzystywanie ciągnik oraz sprzęt z nim zagregowany do wykonania zabie-
gów rolniczych w maksymalnym zakresie na obydwu obwodach. 

 
 

VIII. 
GOSPODARKA I DOKUMENTACJA ŁOWIECKA – PRACA ŁOWCZEGO I VICE ŁOWCZEGO. 
 
1. Ewidencja wpisów myśliwych na polowaniu 

a. KR  podczas kontroli ujawniła, że niektórzy myśliwi nie wypełniają odstrzałów poprawnie i z 
należytą 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. 

b. W okresie sporządzania protokółu 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 
przeciwko prawu łowieckiemu i są karane przez Rzecznika Dyscyplinarnego PZŁ, a te 
które mogą świadczyć o nieewidencjonowaniu pozyskanej zwierzyny kwalifikują się do 
postępowania przez organy państwowe jako podejrzenie popełnienia przestępstwa. 

• 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 jako organ najwyższej władzy koła - Walnego Zgromadzenia 
Członków Koła jest powołana do nadzoru prac Zarządu i odpowiada tylko przed 
organem, który je powołał. Komisja Rewizyjna 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. W historii 
koła były niestety przykłady złych praktyk, niektórych, byłych członków. 

• 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 
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anonimowo twierdzą, że komisja zajmuje się mało istotnymi sprawami. KR w imieniu pozostałych - 
odpowiedzialnych Członków  Koła należy się uznanie Zarządowi za poświęcony czas na 
wielogodzinne i żmudne asystowanie  podczas  naszych działań kontrolnych. 

2. Polowania dewizowe 
 
Zarząd zaplanował w preliminarzu na sezon 2021/22 polowania komercyjne. 
KR zwraca uwagę, że w przypadku odwołania polowań z powodów pandemii powstanie luka na 
pokrycie planowanych kosztów. Dlatego na etapie tworzenia lub zatwierdzania preliminarza na 
WZCzK powinna nastąpić korekta kosztów o 80 tys. 
 
 
3. Polowania zbiorowe Członków Koła 
 
W związku z koniecznością redukcji kosztów wydatek 20 tys. na polowania zbiorowe (również te 
związane z walką z ASF) powinny być finansowane przez myśliwych. Doświadczenie z poprzedniego 
roku wykazało, że można wykonać plany pozyskania na polowaniach indywidualnych. Ponadto dla 
dobra zwierzostanu powinno się odchodzić od polowań z naganką i psami. Komisja rewizyjna 
proponuje rozpatrzyć możliwość przeprowadzania naszych polowań zbiorowych na koszt członków 
koła.  

 
4. Nęciska i poletka zaporowe 

Na obwodzie 274 są 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 konsekwentnie  utrzymywał aktywne nęciska, 
dzięki którym na tym obwodzie udało się zrealizować powiększony plan dzików.  

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 zmniejszeniu 
wielkości wykładanej karmy na obw.95 jest uzasadniona. Tak duży stan zwierzyny (wielokrotnie 
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 na obw. 95 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. Kontrole karty pracy 
ciągnika są prowadzone na bieżąco i rzetelnie.  

Ze względu na rozmiar szkód na obw. KR stwierdziła, że zakres obowiązków związanych z 
nadzorowaniem, ochroną pól i szacowaniem szkód przekracza możliwość czasowe wice łowczego. 
Nie zmienił tego fakt dużego zaangażowania się Prezesa i osoby zatrudnionej do szacowania, 
ponieważ ochrona pól przed zwierzyną powinna odbywać się przy  aktywnym udziale wszystkich 
członków koła. 

Komisja Rewizyjna zauważyła, 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 sprowadzane z obw. 274. 

6. Prace Członków Koła w ramach godzin społecznych. 
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a) Komisja rewizyjna stwierdziła, że uchwała Statutu Koła III pkt 9 jest konsekwentnie 
realizowana i prace na rzecz koła są rozliczane przez Łowczego i Wice Łowczego.  

b) Zarząd Kola podjął uchwałę 9/2021 (z dn. 5.02.20210) że  część składek jest możliwe do tylko 
przy zabezpieczaniu pól przed szkodami łowieckimi w sezonie 2021/2022. KR stwierdziła że 
uchwała jest podjęta zgodnie ze SK 

c) Zarząd koła 21.08.2020 podjął uchwałę 4/2020 o skreśleniu z listy członków koła kol. Lech 
Adamskiego. Powodem podjęcia nie rozliczenie oraz powstałe przeterminowane zaległości 
finansowe wobec Koła.  

Komisja stwierdziła, że decyzja została podjęta zgodnie ze SK.  

7. Ewidencja związana z pozyskiwaniem dzików 

Na łowczych został nałożony nowy obowiązek prowadzenia szczegółowej sprawozdawczości (co 7dni) 
z pozyskanych dzików. KR stwierdza, że te nowe , pracochłonne czynności w znacznym stopniu 
obciążają i odciągają łowczych od przecież też ważnych innych obowiązków łowieckich.  

8. Wnioski do  Walnego Zgromadzenia Członków Koła Oszczep 

Komisja Rewizyjna  wnioskuje aby zobowiązać Zarząd koła do powołania Zespołu Koordynatorów - 
po jednym myśliwym  z każdego łowiska do nadzoru nad szkodami z rozszerzonymi 
uprawnieniami w okresie występowania szkód rolnych (1 kwietnia do 30 września). Do 
obowiązków Zarządu będzie należało opracowanie zasad funkcjonowania zespołu i kierowanie 
jego działalnością. 

Komisja rewizyjna wnioskuje aby powyższy wniosek poddać pod głosowanie na WZCK 2021. 

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 
dotyczące polowań są umieszczane w książce elektronicznej. Zawiadomienia o Walny 2021 zostały 
wysłane wszystkim członkom listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

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

4. Ewidencja członków koła 

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

W roku 2021 Zarząd Koła zobowiązał członków do  przedstawienia karty ewidencyjne aktualizującej 
dane o członkach koła w terminie do30.04.2021. 

KR stwierdziła, że sześciu członków koła na dzień kontroli nie złożyło kart ewidencyjnych. 

X. 
Praca Prezesa i Zarządu koła. 

 
1.  Zebrania  i praca Zarządu Koła 

Przez cały sezon 2020/21 kontakty osobiste członków zarządu zostały ograniczone tylko do 
niezbędnych. Prace zarządu została oparta na licznych rozmowach telefonicznych i mailowym obiegu 
dokumentów. Ograniczenia pandemiczne  spowodowały, że wiele nowych decyzji zarząd musiał  
wypracować i podjąć w bardzo krótkim czasie. Po mimo tego  działania Zarządu były oparte o 
konsultację i realizowane  w oparciu o uchwały podjęte przez cały zarząd .  

2. Reprezentowanie Koła wobec zewnętrznych organów i podmiotów. 

Organy zwierzchnie PZŁ i państwowe w związku z walką z ASF stawiały przed zarządami często z 
dnia na dzień nowe zadania. Prezes Wojciech Jachowski  wielokrotnie  konsultował i wyjaśniał 
wątpliwość. Do wyjątkowo trudnych spraw należy zaliczyć współprace z PIW w Szczecinku z powodu 
na niekonsekwencje i nierzetelność w rozliczaniu dokumentacji zrealizowanego odstrzału sanitarnego. 

 Nowe władze PZŁ dopiero nabywają doświadczenia w zarządzaniu organizacją i nie zawsze są  
pomocne w rozwiazywaniu wielu organizacyjnych spraw. Niespójność przepisów i niezgodność 
rozporządzeń z ustawami pochłaniały wiele czasu i wysiłku aby wypracować poprawne decyzje 
dotyczące funkcjonowania koła. Dwukrotne i nieoczekiwane zmiany terminów podpisania nowych 
umów dzierżawy obwodów dezorganizowały prace zarządu i niepotrzebnie absorbowały, kosztem 
bieżących obowiązków.  

3. Nadzór Prezesa nad działalnością Członków Zarządu  

Prezes brał udział w  realizacji zadań zarządu podczas licznych wyjazdów na teren obydwu 
obwodów. Niektórzy członkowie zarządu często wyrażali  zniechęcenie i rozgoryczenie   z powodu 
chaosu prawnego, licznych nowych obowiązków i niekoleżeńskiej, nieuzasadnionej denuncjacji ze 
strony anonimowych członków koła. Po mimo tego  Prezes dzięki rozmowom, dla dobra koła zdołał 
utrzymać większościowy skład zarząd do WZCK Oszczep.  

 

4. Ocena innych pozastutowych czynności i aktywności Prezesa  

Prezes angażował się często w sprawy nie należące do jego statutowych obowiązków aby 
odciążyć pozostałych członków zarządu. Na uwagę zasługuje postawa Prezesa w angażowanie się w 
liczne często trudne negocjacje z podmiotami zewnętrznymi – z firmami skupującymi od koła tusze 
zwierzyny a nawet indywidualnymi rolnikami.  
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XI. 

Realizacja wniosków KR postawionych na w protokole za 2019/20 

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego „Oszczep” w Szczecinku zwoływane na  24-
10-2020 nie odbyło się z powodu obostrzeń pandemicznych. Wobec powyższego KR nie 
oceniała realizacji postawionych wniosków w protokole za 2019/20.  

KR jest pełna uznania za wysiłek i poświęcany czas  kolegom Wojciechowi Jachowskiemu, Jurkowi 
Kornasowi, Grzegorzowi Majkowskiemu i Kamilowi Reszke. 

WNIOSKI KOMISJI REWIZYJNEJ NA WZCK OSZCZEP  2021 
 

XII.  
Wnioski i zalecenia Komisji rewizyjnej do Zarządu K.Ł. Oszczep 

 
1) DOKUMENTACJA FINANSOWA 

 
a) KR zobowiązuje Zarząd Kola do podpisania warunków i ustalenia terminu wypłaty z 

wszystkimi członkami koła, wobec których powstały przeterminowane zobowiązania. 

b) KR wnioskuje aby rozrachunki finansowe były rozliczane za pomocą operacji bankowych a nie 
kasowych. Dopuszczalne są tylko te rozliczenia, które dotyczą kontrahentów nieposiadających 
rachunku bankowego. Jednocześnie zwraca się uwagę na zbyt duży stan środków 
przetrzymywanych w kasie. 

c) KR wnioskuje o naliczanie na bieżąco należności za tusze pobrane na użytek własny zgodnie 
z zasadami określonymi w uchwałach zarządu i statutu koła. 

d) KR wnioskuje o rejestrowanie protokołów szkód w ewidencji szkód Epi24 najpóźniej do 7 dnia 
od daty protokołu. 

e) 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. 

2) ODSZKODOWANIA ŁOWIECKIE I OCHRONA PÓL PRZED ZWIERZYNĄ 
 

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

b) 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. 

c) 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. 

d) Komisja Rewizyjna wnioskuje  o znacznie szybszą realizacje zaplanowanego pozyskania 
jeleni a w miarę potrzeby dalszej redukcji, oraz występowanie o podwyższenia planów. 
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Zwiększony plan powinien być realizowany przede wszystkim na łowiskach gdzie występują 
duże szkody rolne.   

e) Komisja wnioskuje umieszczanie na bieżąco komunikatów o polach zagrożonych szkodami w 
ewidencji Epi24 

3) GOSPODARKA ROLNA 

a) Komisja zobowiązuje Zarząd do  przedstawienia każdorazowo pełnej dokumentacji rolnej 
związanej z  bieżącym sezonem  w uzgodnionym terminie - przed przystąpieniem do czynno-
ści kontrolnych w terenie. Dokumentacja powinna być okazana w obecności  dwóch członków 
KR wyznaczonych uchwałą KR.  

b) KR zaleca wykorzystywanie ciągnika oraz sprzęt z nim zagregowany do wykonania zabiegów 
rolniczych w maksymalnie możliwym zakresie na obydwu obwodach.  

4) GOSPODARKA I DOKUMENTACJA ŁOWIECKA 

a) Komisja zobowiązuje łowczych do prowadzenia rzetelnej ewidencji magazynowej karmy na 
obu obwodach, tak aby możliwe było ustalenia zużytej karmy w sezonie. 

 
Na zakończenie Komisja Rewizyjna dziękuje Członkom Zarządu za ich wkład pracy na rzecz naszego 
Koła. 
 

XIII.  
Wnioski Komisji Rewizyjnej do WZCK Oszczep K.Ł. Oszczep 

 
1) Komisja Rewizyjna  wnioskuje aby zobowiązać Zarząd Koła do powołania Zespołu 

Koordynatorów - po jednym myśliwym  z każdego łowiska do nadzoru nad szkodami z 
rozszerzonymi uprawnieniami w okresie występowania szkód rolnych (1 kwietnia do 30 
września). Do obowiązków Zarządu będzie należało opracowanie zasad funkcjonowania zespołu 
i kierowanie jego działalnością. 

Komisja rewizyjna wnioskuje aby powyższy wniosek poddać pod odrębne głosowanie na WZCK 
Oszczep 2021. 

2) W związku z dużym prawdopodobieństwem nie zrealizowania planu przychodów Komisja 
Rewizyjna  wnioskuje do WZCK Oszczep o zaplanowanie kosztów po przez ich zmniejszenie w 
pozycjach: 

Pozycja w bilansie po 
stronie kosztów 

 Zmniejszenie kosztów o: 

10 Hodowlane zagospodarowanie obwodów 10 tys. 
2 Łowieckie zagospodarowanie obwodów. 5 tys. 
4 Organizacja polowań zbiorowych dla członków 

koła 
20 tys. 

3 Odszkodowania - rolnikom 45 tys. 
Razem zmniejszenie  80 tys. 

Uzasadnienie wniosku dz. V. pkt.3 

Ograniczenie kosztów o 80 tys. zł pozwoli zrekompensować nieuzyskany dochód z powodu 
prawdopodobnych restrykcji pandemicznych, związanych z polowaniami komercyjnymi. 

Komisja rewizyjna wnioskuje aby powyższy wniosek poddać pod odrębne głosowanie na WZCK 
Oszczep 2021. 

3) Komisja rewizyjna stawia wniosek do WZCK Oszczep aby zobowiązała Zarząd Koła do 
przygotowania na następne WZCK projektu aktualizacji Statutu Koła w związku z zapisami, które 
są w obecnej sytuacji nieaktualne lub nie możliwe do realizacji. 
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Komisja rewizyjna wnioskuje aby powyższy wniosek poddać pod odrębne głosowanie na WZCK 
Oszczep 2021. 

XIV. 
 
Komisja Rewizyjna: 
 
1. stawia wniosek do Walnego Zgromadzenia Członków Koła o udzielenie absolutorium 

Prezesowi Wojciechowi Jachowskiemu za okres 2020/2021. 
2. stawia wniosek do Walnego Zgromadzenia Członków koła o nie udzielenie absolutorium 

Vice Prezesowi Rafałowi Kujawskiemu za okres 2020/2021 – uzasadnienie dz. VII, pkt. 1 
3. stawia wniosek do Walnego Zgromadzenia Członków koła o udzielenie absolutorium 

Łowczemu Grzegorzowi Majkowskiemu za okres 2020/2021.. 
4. stawia wniosek do Walnego Zgromadzenia Członków koła o udzielenie absolutorium Vice 

Łowczemu Jerzemu Kornasowi za okres 2020/2021. 
5. stawia wniosek do Walnego Zgromadzenia Członków koła o udzielenie absolutorium 

Skarbnikowi Kamilowi Reszke za okres 2020/2021.. 
6. stawia wniosek do Walnego Zgromadzenia Członków koła o udzielenie absolutorium 

Sekretarzowi Jarosławowi Harasym za okres 2020/2021. 
 
Uwagi Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej do  Sprawozdania KR za sezon 2020/2021: 

 
Sprawozdanie z kontroli ZAŁĄCZNIK C został dostarczony dniu 20.07.2021. 

Wysłałem maila do członków zarządu w celu wyjaśnienia. 

  Z treści sprawozdania wynika, że: 

1. przeprowadzono liczne kontrole w obecności wice łowczego Jurka Kornasa. Proszę o 
potwierdzenie? 

2. kontrolujący sformowali liczne zarzuty. Proszę o potwierdzenie czy postawione zarzuty przekazane 
upoważnionym członkom zarządu? 

3. kontrola dokumentacji rolne została przeprowadzona 11.12.2020 w obecności Rafała Kujawskiego 
(po jego rezygnacji) proszę o potwierdzenie tego faktu i czy był on upoważniony do reprezentacji 
zarząd w tym czasie? 

Adn.1. Kolega Jerzy Kornas w rozmowie telefonicznej oświadczył, że nie brał udziału w żadnej kontroli 
upraw rolnych. 

Adn.2.  Żaden z członków zarządu nie potwierdził aby wcześniej otrzymał sprawozdanie z 
przeprowadzonych kontroli ujętych w zał.C.  

Adn.2. Prees Wojciech Jachowski  oświadczył że, kol. Rafał Kujawski w okresie kontroli już nie pełnił 
obowiązków wiceprezesa do spraw rolnych i nie był upoważniony do reprezentowania zarządu w 
trakcie kontroli, które przeprowadzał KR. 

 

Zwracam się do członków koła obecnych i nie obecnych aby postępowali w swoich decyzjach 
roztropnie opierając się na faktach, bo one  mogą świadczyć o sterowanej akcji zmierzającej do 
wywołania wojny na „maczugi”, po której będzie dzielenie „łupów”. Jest już teraz pomysł o sprzedaży  
gruntów na Jeziorkach. Niestety, niektórzy z nas nieświadomie w tym uczestniczą biorąc na siebie 
odpowiedzialność za niepowodzenia naszego Koła bo prawdziwi prowokatorzy są celowo anonimowi. 
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Uwagi Członków Komisji Rewizyjnej do  Sprawozdania KR za sezon 2020/2021: 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Maciej Depczyk………………………………………………………..* 
 
 
Członek Komisji Rewizyjnej Gabriel Korwel…………………………………..…………..…………………..* 
. 
 
Członek Komisji Rewizyjnej Maciej Kowalczyk……..………………………………………..……………….* 
 
 
Członek Komisji Rewizyjnej Krzysztof Krzyżanowski………………………………………..……………….* 
 
 
Członek Komisji Rewizyjnej Tomasz Tuchowski……………………………………………..……………….* 
 
Szczecinek dn. 19.07.2021. 
 
 
*Podpisy wszystkich Członków Komisji Rewizyjnej na oryginale.  
 
 

 
1 Sprawozdanie zostało zredagowane przez Macieja Depczyka na podstawie protokołów kontroli i wniosków członków Komisji 
Rewizyjnej, oprócz sprawozdania zawartego w ZAŁĄCZNIKU C. 
 



Załącznik A K.Ł. Oszczep-pozyskanie-łowisko-szkody rolne
-sezon 2020-2021 (od kwietnia do marca)

Opracowano wg epi24
Depczyk M.

Tab.1.  
obw. 95 Łowisko

jeleń 
bylk 

selek.

jeleń 
byk 

łowny
jeleń łania jeleń ciele jeleń bylk selek.

jeleń 
byk 

łowny

jeleń 
łania

jeleń 
ciele

Poztskanie 
jeleni

Białe

Wierzchowo

Przeradź 1

Przeradx 2

Kusowo

Brzeźno 1

Brzeźno 2

Wierzchy 1

Wierzchy 2

Tab.2. 
obw.95 Łowisko

dzik
dzik 

sanitarn
y

dzik dzik sanitarny Pozyskanie 
dzików

Dobrogoszcz 1

Dobrogoszcz 2

Dobrogoszcz 3

Sokolnik 1

Sokolnik 2

Białe

Wierzchowo

Brodźce 1

Brodźce 2

Dalęcino 1

Dalęcino 2

Przeradź 1

Przeradx 2

Kusowo

Brzeźno 1

Brzeźno 2

Wierzchy 1

Wierzchy 2

Dobrogoszcz 

Sokolnik 

Brodźce 

Dalęcino 

5 6 2

2 12 2

3 1 1 2

1

3 3 2

3

1 4

2 5

7 2

3

6

15

4 4

17 20

7 10

6 5 20

Pozyskanie w 
mies.   IV-X

Pozyskanie w mies.   XI-II

Pozyskanie w mies.   IV-X Pozyskanie w mies.   XI-II

14 15

2

15 4 36

2 1 10

4 4 16

12 2 51

13 2 44

3 5 25

1 1 9

2 16 10 41

3 7 5 23

7 1 29

10

3 3 4

1 3 1 10

5 2
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Załącznik A K.Ł. Oszczep-pozyskanie-łowisko-szkody rolne
-sezon 2020-2021 (od kwietnia do marca)

Opracowano wg epi24
Depczyk M.

Tab.3. 
obw.95

Łowisko

Pozyska
nie w 
mies.   
IV-X

Pozyska
nie w 

mies.  XI-
III

Pozyskanie 
razem

Wartość szkód bez 
pochodnych

Powierzchnia 
zredukowana 

(h)

Dobrogoszcz 1

Dobrogoszcz 2

Dobrogoszcz 3

Sokolnik 1

Sokolnik 2

Białe

Wierzchowo

Brodźce 1

Brodźce 2

Dalęcino 1

Dalęcino 2

Przeradź 1

Przeradź 2

Kusowo

Brzeźno 1

Brzeźno 2

Wierzchy 1

Wierzchy 2
Brak danych o 
łowisku 0

Razem 205 165 370 251 404,60 zł        271,78

średnia 
na  

obwód 
95

679,5

25 43 68 1 724,00 zł             2,3 25,35 zł       

15 5 20 1 700,00 zł             3 85,00 zł       

44 30 74 108 509,60 zł        141,27 1 466,35 zł  

53 35 88 122 371,00 zł        83,12 1 390,58 zł  

11 14 25 700,00 zł                1,7 28,00 zł       

22 15 37 8 500,00 zł             22,43 229,74 zł     

Koszty 
odszkodowań  

przypadający na 
pozyskaną 1 szt. 

35 23 58 7 900,00 zł             17,96 136,20 zł     
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Załącznik B  Rejestr Szkód Łowieckich  zestawienie dla poszczególnych łowisk
2020-2021 K.Ł Oszczep obw. 95

Opracowano wg epi24
Depczyk M.

 Łowisko  Uprawa  Pow. zred..(h)  Kwota  Łowisko  Uprawa  Pow. zred.(h)  Kwota 

Tab.1.
 KUSOWO/ TRZEBIE-
CHOWO 

 brak danych  2,75     2 000,00    

Tab.2.
 trawy  0,98     500,00    

 Groch  71,53     25 000,00     Proso  5,65     17 500,00    

 jęczmień jary  2,02     2 565,00     Proso  15,00     45 550,00    

 Jęczmień  0,50     855,00     Gryka  3,09     2 300,00    

 trawy  1,15     1 000,00     Gryka  3,50     4 000,00    

 ŁUBIN SŁODKI  10,90     5 000,00     łubin Słodki  3,60     2 300,00    

 gryka  12,02     23 460,00     owies  25,00     14 200,00    

 groch siewny  4,00     5 529,60     GRYKA  0,50     600,00    

 laki  4,36     11 500,00     owies  7,75     14 264,00    

 trawy w upr.polowej  1,43     1 500,00     Owies  2,00     2 800,00    

 Rzepak ozimy  4,12     6 000,00     JECZMIEN OZIMY  0,75     2 337,00    

 RAZEM  114,78     84 409,60     owies  0,67     1 030,00    

 PRZERADŻ  ŁUBIN SŁODKI  6,52     5 800,00     owies  8,00     11 050,00    

 MIESZANKA ZBOZOWA  1,75     1 800,00    
 Pszenżyto 
Jęczmień 

 0,80     2 040,00    

 Łubin słodki  13,00     10 000,00     ŁUBIN SŁODKI  2,83     400,00    

 trawy  0,57     700,00     OWIES  3,00     1 500,00    

 trawy  3,20     4 000,00    
 DLECINO/ 
BRODŹCE  RAZEM  83,12     122 371,00    

 łaki  1,45     1 800,00    

 RAZEM  26,49     24 100,00     Łowisko  Uprawa  Pow. zred.(h)  Kwota 

KUSOWO/ TRZEBIE-
CHOWO/ PRZERADŹ RAZEM 141,27 108 509,60 Tab.4.  ziemniaki  0,16     2 500,00    

 Gryka  14,26     2 800,00    

Łowisko Uprawa Pow. zred.(h) Kwota  OWIES  1,40     3 100,00    

Tab.3.  Łubin  2,00     400,00    
 TRAWY LAKI 
UZYTKI ZIELONE 

 1,20     1 000,00    

 OWIES  1,00     1 300,00     LAKI  1,10     1 000,00    

 BRZEŻNO  RAZEM  3,00     1 700,00     DOBRO-GOSZCZ  RAZEM  17,96     7 900,00    

Łowisko Uprawa Pow. zred.(h) Kwota  Łowisko  Uprawa  Pow. zred.(h)  Kwota 

Tab.5.  owies  2,30     1 724,00    Tab.6.  Gryka  2,48     1 000,00    

 WIERZCHY RAZEM  2,30     1 724,00     gryka  3,40     3 000,00    

 Gryka  15,00     2 500,00    

 Łowisko  Uprawa  Pow. zred.(h)  Kwota  OWIES  0,45     900,00    

Tab.7.  Gryka  1,70     700,00     łaki  1,10     1 100,00    

 BIAŁE/WIE-RZCHOWO  RAZEM  1,70     700,00     SOKOLNIK  RAZEM  22,43     8 500,00    

Całkowita wartość szkód 251 404,60

Całkowita powierzchnia zredukowana (h)  271,78    



Złącznik D 

 

GOSPODARKA ROLNA - PRACA VICE PREZESA DO SPRAW ROLNYCH kol. Rafała 
Kujawskiego 

 

W roku gospodarczym 2020/2021 zdecydowana większość prac rolnych została wykonano, 
przy ogromnym zaangażowaniu i pomocy kol. Łowczych, siłami sprzętu posiadanego przez Koło. 
Należy nadmienić, że wszystkie prace były wykonane nieterminowo. Część praca została wykonana 
nawet z 4-6tygodniowym opóźnieniem. 

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. 

Wątpliwości i sprzeciw komisji rewizyjnej budzi ekstensywny zakres upraw, podporządkowany 
tylko do dopłat. Brak było w tym roku zbiorów, mogących służyć do wykonania np., snopówki, czy też 
poszerzenia własnej bazy paszowej/zgryzowej. Jest to kolejny rok bez zbiorów. Wątpliwość budzi 
także definiowanie  tzw. „czarnej skiby” w odróżnieniu od ugorówania.  

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

Podsumowując, prace rolne były prowadzone w sposób przypadkowy i chaotyczny. 
Doprowadzono przy tym do bardzo silnego zachwaszczenia pół.  

Biorąc to wszystko pod uwagę, wnosimy o nieudzieleniu absolutorium kol. V-ce prezesowi do 
spraw rolnych Rafałowi Kujawskiemu. 

l.p. Plan czynności 
kontrolnych 

Kontrolujący  Odpowiedzialny Data kontroli 

1.  Zagospodarowanie rolne K. Krzyżanowski  R. Kujawski/Zarząd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przed kontrolą 
13.12.2020  Jerzy 
Kornas wskazał 
działki rolne.  

Wielokrotnie w 
trakcie sezonu. 

a) Zasiewy, wegetacja, plony 
 

Wielokrotnie w 
trakcie sezonu. 

sprawdzono uprawy: 
rodzaj uprawy. 
 

Obw.95 
 

Wielokrotnie w 
trakcie sezonu. 
Szczeg. 03.06.2020, 
15.07.2020, 
20.08.2020 
20,10.2020, 
13.12.2020 
Przy udziale v-
łowczego J. Kornasa 

sprawdzono uprawy:  
rodzaj uprawy 
 

Obw.274 
 

Wielokrotnie w 
trakcie sezonu. 
Szczeg. 08.06.2020, 
21.07.2020, 
24.08.2020 oraz 
19.10.2020 
 

b) Dokumentacja  K. Krzyżanowski  
 

W obecności 
członka koła 
Andrzeja Chmury 

11.12.2020 
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