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Opole, dnia 11.05.2018r. 
 

Protokół z obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków 

Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis" w Opolu 

z dnia 25.06.2017 r. 

 

W dniu 11.05.2018r. w Izbie Leśnej przy siedzibie Nadleśnictwa Opole 

odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Koła Nr 3 „Lis" w 

Opolu. Rozpoczęcie obrad zaplanowane na godzinę 18:00 rozpoczęto o 

godz. 18:00 

Obrady otworzył Prezes Koła, Kolega Marek Bocianowski, który 

przywitał wszystkich zgromadzonych: członków koła i członków PZŁ 

stowarzyszonych z kołem, składając życzenia owocnych obrad. Jednocześnie 

Kolega Marek Bocianowski wydał uprzednio sporządzoną listę obecności 

prosząc o możliwie szybkie wpisanie się wszystkich obecnych, celem 

ustalenia ogólnej ilości Kolegów uczestniczących w obradach.  

Według podpisów na liście obecności na rozpoczęciu obrad było 

obecnych 41 członków koła. Obecność 41 członków koła powoduje, iż 

podejmowane uchwały zgodnie ze statutem zrzeszenia uzyskują status 

ważności. Po stwierdzeniu (na podstawie listy obecności) ważności 

NZCK nr 3 „Lis” w Opolu, prezes Kolega Marek Bocianowski zapytał czy 

są jakieś uwagi do tej części obrad. W związku z brakiem uwag, prezes 

Kolega Marek Bocianowski zarządził przejście do następnego punktu 

porządku obrad (przekazanego w komunikacie nr 1-2018/2019 Zarządu 

Koła Nr 3 Lis w Opolu) i oznajmił przystąpienie do wyborów Prezydium 

Walnego Zgromadzenia (Przewodniczącego Obrad, Zastępcy 

Przewodniczącego Obrad i Sekretarza Obrad). Na Przewodniczącego Obrad 

zgłoszono tylko jedną kandydaturę, Kolegi Marka Bocianowskiego. Kolega 

Marek Bocianowski podziękował za zaufanie i wyraził zgodę na powierzenie 

mu obowiązków Przewodniczącego Obrad. 

Następnie zaczęto przyjmować zgłoszenia na Zastępcę 

Przewodniczącego Obrad. Na Zastępcę Przewodniczącego Obrad zgłoszono 

też tylko jedyną kandydaturę Kolegi Jerzego-Stanisława Iżyckiego. Kolega 

Jerzy-Stanisław Iżycki wyraził zgodę na powierzenie mu obowiązków 

zastępcy Przewodniczącego Obrad. W kolejności rozpoczęto przyjmowanie 

zgłoszeń kandydatów na Sekretarza Obrad. Na sekretarza obrad 

zaproponowano również tylko jedną kandydaturę Kolegi Adama Paszko. 

Kolega Adam Paszko wyraził zgodę na powierzenie mu obowiązków 

Sekretarza Obrad. 

Wobec braku innych kandydatur, zgłoszone kandydatury poddano 

pod głosowanie w trybie głosowania jawnego.  

Wynik głosowania na Przewodniczącego Obrad Kolegę Marka 

Bocianowskiego: 
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40 głosów za 

0 głosów przeciw 

1 głosów wstrzymujących się 

 

Wynik głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Obrad Kolegę Jerzego-

Stanisława Iżyckiego: 

40 głosów za 

0 głosów przeciw 

1 głosów wstrzymujących się 

 

Wynik głosowania na Sekretarza Obrad Kolega Adam Paszko: 

40 głosów za 

0 głosów przeciw 

1 głosów wstrzymujących się 

 

Tak więc w głosowaniu jawnym wybrano prezydium obrad w składzie: 

1. Kol. Marek Bocianowski   - Przewodniczący Obrad 

2. Kol. Jerzy-Stanisław Iżycki  - Zastępca Przewodniczącego Obrad 

3. Kol. Adam Paszko   - Sekretarz Obrad 

 

Nowo wybrany Przewodniczący Obrad, podziękował Kolegom za 

zaufanie i powierzenie jemu tej funkcji, a następnie dokonał sprawdzenia 

listy obecności potwierdzając obecność 40 członków Koła w tym 1 członka 

niemacierzystego, czyli stwierdzono obecność 41 członków uprawnionych 

do głosowania (lista obecności stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

protokołu). 

Następnie Przewodniczący Obrad poinformował zebranych, biorąc 

pod uwagę, iż na Sali znajduje się 41 z pośród 70 członków koła, iż zgodnie 

z § 168 ust. 1 Statutu Zrzeszenia dzisiejsze Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie członków jest władne do podejmowania uchwał (organy 

Zrzeszenia i koła podejmują swe uchwały zwykłą większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy liczby członków danego organu). 

Następnie Kolega Przewodniczący Obrad poinformował, iż 

przygotowany przez Zarząd Koła porządek obrad został przekazany 

wszystkim Koleżanką i Kolegom w komunikacie nr 1-2018/2019 Zarządu 

Koła Nr 3 Lis w Opolu, dzięki czemu wszyscy członkowie koła mieli 

możliwość zapoznania się z porządkiem obrad. W związku z powyższym 

stwierdzeniem, zaproponował odstąpienie od czytania porządku obrad 

(załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Powyższe stwierdzenie, poddano 

głosowaniu w wyniku którego znalazło pełną akceptację zgromadzonych.  

Przewodniczący Obrad zadał pytanie czy ktoś z obecnych wnosi 

uwagi do zaproponowanego przez Zarząd Koła porządku obrad. Nie 

wniesiono żadnych uwag co do porządku obrad. Po stwierdzeniu 
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powyższego faktu przystąpiono do zatwierdzenia porządku obrad NWZCK 

w trybie glosowania jawnego.  

W głosowaniu jawnym zatwierdzono przedstawiony porządek obrad, 

wynik głosowania poniżej: 

    41 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących się    

Po stwierdzeniu powyższego faktu Przewodniczący Obrad przeszedł 

do pkt. 5 obrad i zadał pytanie o uwagi do zaproponowanego przez Zarząd 

Koła Regulaminu Obrad (który, podobnie jak porządek obrad, został 

rozesłany w komunikacie nr 1-2018/2019 Zarządu Koła Nr 3 Lis w Opolu). 

Uwag do Regulamin Obrad nie zgłoszono. Przewodniczący Obrad poddał 

pod głosowanie jawne zaproponowany przez Zarząd Koła Regulamin Obrad. 

Regulamin Obrad stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Zaproponowany porządek i regulamin obrad został poddany pod głosowanie 

w głosowaniu jawnym. 

Wynik głosowania: 

41 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących się 

Porządek obrad i regulamin obrad przyjęto jednogłośnie. 

 

Po zatwierdzeniu porządku obrad i regulaminu obrad Kolega 

Przewodniczący obrad zarządził zgodnie z punktem 6 zatwierdzonego 

porządku obrad NWZCK wybór Komisji Skrutacyjnej, jednocześnie prosząc 

o zgłaszanie kandydatur na członków w/w Komisji i przypominając o braku 

możliwości kandydowania członka Komisji Skrutacyjnej. Na członków 

Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury Kolegów: 

Stanisława Soleckiego, Henryka Kwika, Tomasza Blacharskiego i Marka 

Raszczuka. Wobec braku innych zgłoszeń, Przewodniczący obrad, po 

uprzednim przyjęciu zgód na udział w komisji, zarządził głosowanie jawne 

zgłoszonych kandydatów.  

 Wynik głosowania na kandydaturę Kolegi Stanisława Soleckiego: 

40 głosów za 

0 głosów przeciw 

1 głosów wstrzymujących się 

 

Wynik głosowania na kandydaturę Kolegi Henryka Kwika: 

40 głosów za 

0 głosów przeciw 

1 głosów wstrzymujących się 

 

Wynik głosowania na kandydaturę Kolegi Tomasza Blacharskiego: 
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40 głosów za 

0 głosów przeciw 

1 głosów wstrzymujących się 

 

Wynik głosowania na kandydaturę Kolegi Marka Raszczuka: 

40 głosów za 

0 głosów przeciw 

1 głosów wstrzymujących się 

Tym samym wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie: Stanisław Solecki, 

Henryk Kwika, Tomasz Blacharski i Marek Raszczuk. 

Po uchwaleniu składu Komisji Skrutacyjnej, Przewodniczący obrad 

Kolega Marek Bocianowski zaproponował przejście do pkt. 7 dzisiejszych 

obrad, zgodnie z którym przystąpiono do wyboru komisji uchwał i 

wniosków. Kolega Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatur 

na członków Komisji uchwał i wniosków. Z sali zgłoszono następujące 

kandydatury Koleżanki i Kolegów: Marzenę Kurowską, Artura Gebauera i 

Adama Małka. Wobec braku innych zgłoszeń, Przewodniczący obrad 

zarządził głosowanie jawne nad wytypowanymi kandydaturami.  

  

Wynik głosowania na kandydaturę Koleżanki Marzeny Kurowskiej: 

40 głosów za 

0 głosów przeciw 

1 głosów wstrzymujących się 

 

Wynik głosowania na kandydaturę Kolegi Artura Gebauera: 

40 głosów za 

0 głosów przeciw 

1 głosów wstrzymujących się 

 

Wynik głosowania na kandydaturę Kolegi Adama Małka: 

40 głosów za 

0 głosów przeciw 

1 głosów wstrzymujących się 

 

Tym samym wybrano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: 

Marzena Kurowsk, Artur Gebauer i Adam Małek.  

Po uchwaleniu składu Komisji Uchwał i Wniosków, Kolega 

Przewodniczący obrad zaproponował przejście do pkt. 8 dzisiejszych obrad, 

czyli wyboru kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów. 

Jednocześnie Przewodniczący obrad poinformował iż zgodnie z Art. 33d 

Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, stanowiącego: „W 

skład organów Polskiego Związku Łowieckiego, a także w skład zarządu 

koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej nie może wchodzić osoba urodzona 
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przed dniem 1 sierpnia 1972 r., która była pracownikiem, funkcjonariuszem 

lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 

ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1575 oraz z 2018 r. poz. 5 i 369), w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 

31 lipca 1990 r. lub współpracowała z tymi organami”. W związku z 

powyższym osoby ubiegające się o pełnienie funkcji w organach Zrzeszenia 

PZŁ, a takowym jest okręgowy zjazd delegatów, urodzone przed 1972 

rokiem, zobowiązane są do poddania się procedurze lustracyjnej. W związku 

z powyższym są one zobowiązane przed dokonaniem wyborów złożyć 

oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia 

lustracyjnego. Przewodniczący poinformował zebranych iż posiada, druki 

oświadczenia lustracyjnego i druki informacji o złożeniu oświadczenia 

lustracyjnego, oraz koperty do zabezpieczenia złożonych 

oświadczeń/informacji. Jednocześnie poinformował iż zgodnie z uchwałą Nr 

1/04/2018r. ZO PZŁ w Opolu z dnia 19 kwietnia 2018r., jako organu 

upoważnionego do przyjęcia oświadczeń lustracyjnych, jest upoważniony do 

ich przyjęcia w imieniu ZO PZŁ w Opolu. 

Po przekazaniu powyższych informacji poprosił zgodnie z punktem 8 

NWZCK o zgłaszanie kandydatur na Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu 

Opolskiego. Zgłoszono następujące (zgodnie z kolejnością zgłoszeń) 

kandydatury: Grzegorza Przydatka, Marka Bocianowskiego, Waldemara 

Wilka i Jerzego-Stanisława Iżyckiego, którzy to kandydaci wyrazili zgodę 

na kandydowanie. Zgłoszono również kandydaturę Kolegi Pawła Gajdy 

który jednakże podziękował i odmówił kandydowania wskazując iż 

ukończył 82 lata i nie czuje się na siłach, dziękując jednocześnie za okazane 

zaufanie. Po ogłoszeniu kandydatur i przyjęcia zgody na kandydowanie, 

Kolega Marek Bocianowski poprosił o złożenie na jego ręce oświadczeń 

lustracyjnych, lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.  

Zgodnie z punktem 10 obrad NWZCK Kolega Marek Bocianowski 

dokonał odebrania w/w pisemnych oświadczeń od zgłoszonych kandydatów 

na Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów.  

Następnie zgodnie z punktem 11 obrad NWZCK Kolega 

Przewodniczący obrad Marek Bocianowski poprosił Komisję skrutacyjną o 

przygotowanie i rozdanie zgodnie z listą obecności kart do głosownia. Po 

zebraniu kart do głosownia i przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący 

Komisji Skrutacyjnej ogłosił wyniki wyborów na Delegatów na Okręgowy 

Zjazd Delegatów:  

Kolega Marek Bocianowski uzyskał 34 głosy  

Kolega Grzegorz Przydatek uzyskał  27 głosów  

 Kolega Waldemar Wilk uzyskał 25 głosów 

 Kolega Jerzy-Stanisław Iżycki uzyskał 24 głosy 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16832221?unitId=art(5)&cm=DOCUMENT
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 Tym samym na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu 

Opolskiego zostali wybrani Koledzy: Marek Bocianowski, Grzegorz 

Przydatek i Waldemar Wilk. 

 Przewodniczący obrad Kolega Marek Bocianowski pogratulował 

wybranym i podziękował w imieniu własnym i wybranych delegatów za 

pokładane w nich zaufanie, jednocześnie obiecując godne reprezentowanie 

naszego Koła na szczeblu okręgu.   

 W dalszej kolejności przystąpiono do realizacji punktu 12 NWZCK 

czyli podjęcia uchwały w sprawie wdrożenia elektronicznej formy Książki 

ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym. W ramach tego punktu 

Sekretarz Koła Kolega Grze4gorz Przydatek przedstawił przygotowaną 

przez siebie krótką prezentację zasad funkcjonowania EKEP (elektronicznej 

książki ewidencji polowań) w powiazaniu z systemem informacyjnym dla 

kół łowieckich stworzonym na zlecenie PZŁ. Po przedstawieniu prezentacji 

rozgorzała dyskusja. Pośród różnych wypowiedzi dominowały głosy 

przemawiające za praktycznym i przyjaznymi dla użytkownika 

rozwiązaniami przyjętymi w EKEP PZŁ. Kolega Marek Bocianowski 

wyraził opinię, iż z pośród różnych dostępnych na rynku wersji 

elektronicznej formy Książki ewidencji pobytu na polowaniu 

indywidualnym wersja PZŁ EKEP jest obecnie najbardziej kompleksowa i 

co istotne, bezpłatna. Kolega Waldemar Wilk zaznaczył w swojej 

wypowiedzi, iż forma ta jest czytelna i praktyczna, oraz generuje bez 

wątpienia oszczędności w realizacji polowania ograniczając znacznie 

przejazdy do miejsca przechowywania książki ewidencji polowania w wersji 

„papierowej”. Kolejną nieco sceptyczną wypowiedzią była wypowiedź 

Kolegi seniora Pawła Gajdy, który zalecił by dokładnie zbadać wszelkie 

aspekty funkcjonowania EKEP PZŁ przed podjęciem decyzji o wdrożeniem 

systemu elektronicznej formy Książki ewidencji pobytu na polowaniu. Po 

wyczerpaniu głosów w dyskusji Kolega Przewodniczący obrad Marek 

Bocianowski zaproponował następującą formę brzmienia uchwały: NWZCK 

z dnia 11 maja 2018 roku upoważnia  Zarząd Koła Nr 3 Lis w Opolu do 

zbadania funkcjonalności działania dostępnych na rynku wersji  

elektronicznej Książki ewidencji pobytu na polowaniu i wdrożenie jej 

najlepszej wersji  w najdogodniejszym dla Koła terminie.  

W takim też brzmieniu uchwały poddano ją pod głosowanie.Wynik 

głosowania nad uchwałą: 

41 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących się 

 

 

W związku z brakiem innych chętnych do zabrania głosu i 

wyczerpaniem zagadnień ujętych w porządku obrad, Przewodniczący Obrad 
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Kolega Marek Bocianowski podziękował wszystkim przybyłym za aktywny 

udział w obradach, po czym ogłosił zakończenie obrad Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego nr 3 „Lis” w Opolu.   

 

Po odczytaniu protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Koła Nr 3 

”Lis” w Opolu podpisy złożyli:

 

 

 

 

 

 …………………………… 

Przewodniczący Obrad Kol. Marek Bocianowski 

 

 

 

 

 

…………………………… 
Sekretarz Obrad Kol. Adam Paszko 

     

 

 

 

Załączniki: 

1. Komunikat nr 1-2018/2019 Zarządu Koła Łowieckiego nr 3 

„Lis" w Opolu; 

2. Lista obecności na NWZCK z 11 maja 2018r. 

3. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Członków Koła Łowieckiego nr 3 Lis w Opolu w dniu 

11.05.2018r. 

4. Regulamin obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Członków Koła Łowieckiego nr 3 Lis w Opolu w dniu 

11.05.2018r. 

5. Protokół Komisji  Skrutacyjnej NWZCK z 11 maja 2018r. 

6. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków NWZCK z 11 maja 

2018r. 


