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S P R A W O Z D A N I E 
z działalności Zarządu Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis” w Opolu za okres 

sprawozdawczy od 1 kwietnia 2015r. do 31 marca 2016r. przedłożone 

Walnemu Zgromadzeniu Członków Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis” w Opolu 

w dniu 11 czerwca 2016r. 

 
 Szanowne Koleżanki i Koledzy Myśliwi, po rocznym okresie 

działalności, Zarząd Koła przedkłada sprawozdanie roczne ze swojej 

działalności statutowej z uwzględnieniem wykonania budżetu Koła. 

Sprawozdanie zostało podzielone na dwie części, część merytoryczną którą 

przedstawia Prezes Zarządu i część finansową którą przedstawia Skarbnik.  

 

Cześć merytoryczna 

 

1. Skład zarządu: 

 

W okresie sprawozdawczym Zarządu Koła pracował w niezmienianym 

następującym, 5-cio osobowym składzie: 

1) Prezes - Kol. Marek BOCIANOWSKI 

2) Łowczy - Kol. Andrzej  ROMANOWICZ 

3) Podłowczy - Kol. Stanisław IŻYCKI 

4) Skarbnik - Kol. Stefan KULIG 

5) Sekretarz - Kol. Grzegorz PRZYDATEK 

 

2. Stan osobowy koła:  

 

Stan osobowy Koła na dzień 31.03.2015r. wynosi 70 członków, w tym 2 

członków niemacierzystych (Koledzy Waldemar Jahn i Marcin Niestrój) i 3 

członków urlopowanych (Koledzy Andrzej Bosacki, Andrzej Krupski, i 

Bogusław Jaroszewicz). W okresie sprawozdawczym sumarycznie zmniejszył 

się o jednego myśliwego. W rzeczywistości w poczet członków koła przyjęto 

dwóch myśliwych: Kolegę Andrzeja Raczka i Daniela Szpila (obydwaj z 

grupy myśliwych stowarzyszonych z naszym kołem). Skreślonych z listy 

członków koła zostało trzech myśliwych. Kolega Janusz Polak, który został 

skreślony z listy członków Koła Łowieckiego nr 3 „Lis” w Opolu uchwałą 

Zarządu Koła 5/2014-2015/9 w trybie zapisów § 43 ust. 2 Statutu Zrzeszenia 

(w związku z zaleganiem z zapłatą składek członkowskich lub innych opłat 

uchwalonych przez walne zgromadzenie), która to uchwała uprawomocniła 

się po rozpatrzeniu odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 

11.04.2015r (faktyczna data skreślenia). Kolega Mieczysław Polak został 

skreślony z listy członków koła w trybie zapisów § 43 ust. 1 pkt 2 Statutu 

Zrzeszenia (utrata członkostwa w Zrzeszeniu), co nastąpiło po otrzymaniu 

uchwały ZO PZŁ w Opolu. Kolega Joachim Jończyk został skreślony w 
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trybie zapisu § 43 ust. 1 pkt. 1 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego 

(skreślenie z listy członków w przypadku dobrowolnego wystąpienia z koła). 

W efekcie na dzień 31.03.2016r. stan osobowy koła wynosi 69 członków. 

Troje członków koła (Koledzy Andrzej Bosacki i Bogusław Jaroszewicz oraz 

Koleżanka Sandra Triebler) w chwili obecnej jest zawieszonych w prawach i 

obowiązkach członka PZŁ w trybie zapisu § 24 ust 1 Statutu Polskiego 

Związku Łowieckiego (potocznie określa się to urlopowaniem). Czterech 

Kolegów (Robert Gajda, Jan Kulik, Zbigniew Kontek i Jacek Mikłuszka), jest 

urlopowanych w kole, na zasadach określonych uchwałą WZC (§ 7 Kodeksu 

Koła). 

Staż odbywało 6 stażystów (Jan Woronowski, Piotr Gajewski, Dawid 

Hawryluk, Tomasz Klimmer, Grzegorz Fryc i Sebastian Pinkawa). Koledzy 

Dawid Hawryluk i Tomasz Klimmer zostali przyjęci na staż wiosną, a 

Grzegorz Fryc i Sebastian Pinkawa jesienią 2015r (wyłącznie w celu 

umożliwienia odbycia stażu). Staż zakończył i przystąpił do egzaminu na 

uprawnienia podstawowe jesienią 2015r., Kolega Piotr Gajewski, egzamin 

zdał z wynikiem pozytywnym. Pan Jan Woronowski został skreślony z listy 

stażystów ze względu na brak postępów w odbywaniu stażu. Staż kontynuuje 

4 stażystów (Dawid Hawryluk, Tomasz Klimmer, Grzegorz Fryc i Sebastian 

Pinkawa). 

Należy również wspomnieć o Kolegach, którzy ukończyli staż przed 

31.03.2014r., ale egzamin z wynikiem pozytywnym zdawali w wiosennej 

sesji egzaminacyjnej 2015r. Byli to koledzy Cezary Bąk, Józef Kowol, 

Tomasz Kowol i Paweł Świerc. 

W roku sprawozdawczym kontynuowano wypracowane wcześniej Zasady 

stowarzyszenia z Kołem Łowieckim Nr 3 „Lis” w Opolu. Zasada poprzedzania 

ewentualnego przyjęcia do koła swoistym okresem próbnym, w którym to 

okresie myśliwy może uczestniczyć w polowaniach zbiorowych i otrzymywać 

odstrzały na zwierzynę nietrofealną. W poprzednim sezonie z możliwości tej 

korzystało 11 Koleżanek i Kolegów: Daniel Szpil, Paweł Nowak, Wilhelm 

Kulik, Jarosław Szałagan, Gabriela Muc, Zbigniew Dubiel, Gerard Nowak, 

Witold Zembaczyński, Maciej Staniszewski, Anna Baranowska Żabińska, 

Andrzej Raczek. W trakcie roku grupa ta uszczupliła się o 5 osób: Andrzeja 

Raczka i Daniela Szpila (przyjęci w poczet członków koła), Pawła Nowaka 

(rezygnacja ze współpracy z kołem), oraz Wilhelma Kulika i Gerarda 

Nowaka (decyzja zarządu koła). Jednocześnie w ciągu roku zarząd postanowił 

nawiązać współpracę z 6 nowymi myśliwymi (Cezary Bąk, Wojciech Fryc, 

Józef Kowol, Tomasz Kowol, Paweł Oborski i Paweł Świerc). W chwili 

obecnej na zasadach stowarzyszenia poluje w naszym kole 12 myśliwych 

(Anna Baranowska-Żabińska, Cezary Bąk, Zbigniew Dubiel, Wojciech Fryc, 

Józef Kowol, Tomasz Kowol, Gabriela Muc, Maciej Staniszewski, Jarosław 

Szałagan, Paweł Świerc i Witold Zembaczyński). 
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W zamian za współuczestniczenie w życiu naszego koła oraz możliwość 

polowania w naszych obwodach, myśliwi ci są zobowiązani przepracowywać 

na rzecz koła 120 roboczogodzin, uczestniczyć w dyżurach przy ochronie 

upraw rolnych i innych pracach organizowanych przez zarząd. Okres próbny 

może trwać 2-3 sezony, i nie powoduje żadnych zobowiązań stron, 

wychodzących poza określone regulaminem stowarzyszenia. System ten, nie 

wykraczający poza statutowe uprawnienia zarządu koła umożliwi rzetelną 

ocenę zaangażowania, postawy etycznej i koleżeńskiej przyszłych członków 

koła. Oferta nasza adresowana jest przede wszystkim do osób które odbyły i 

zakończyły staż w naszym kole, lub osób które ubiegają się o przyjęcie w 

poczet członków naszego koła. 

 

3. Praca zarządu:  

 

Zgodnie ze Statutem PZŁ członkowie zarządu pracowali w trakcie posiedzeń 

zarządu. W sprawach wymagających podjęcia pilnych decyzji odbywano 

konsultacje telefoniczne w randze posiedzenia zarządu. Członkowie zarządu 

w szerokim zakresie wykorzystywali również możliwości komunikacji 

elektronicznej do konsultacji stanowisk w sprawach, oraz szybkiego 

przekazywania dokumentów.  

W zakresie zgodnym ze swoimi kompetencjami i ustaleniami kolektywnymi 

członkowie zarządu samodzielnie realizowali swoje zadania, w istotnych 

kwestiach konsultując się z Prezesem.  

Zarząd Koła odbył 9 posiedzeń zarządu oraz konsultacji telefonicznych i 

konsultacji na drodze wymiany informacji drogą elektroniczną w randze 

posiedzenia zarządu (protokółowanych). W trakcie posiedzeń stosowano 

formułę posiedzeń otwartych, w których mogli uczestniczyć z głosem 

doradczym ale bez prawa głosowania podczas podejmowania uchwał wszyscy 

chętni członkowie Koła. W części posiedzeń uczestniczyli nasi Koledzy w 

związku z koniecznością składania wyjaśnień. 

Oprócz posiedzeń, przedstawiciele Zarządu uczestniczyli w: 

 posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i 

Ochrony Środowiska Rady Gminy Paczków, zorganizowanym w dniu 

1.10.2015r (Kol. Stanisław Iżycki); 

 w szkoleniu łąkarskim (pokaz zagospodarowania śródleśnych łąk) 

zorganizowanym przez Komisję Hodowlaną przy ORŁ w Opolu w dniu 

10.04.2015r. w Święcinach (Kol. Grzegorz Przydatek); 

 w naradzie prezesów i łowczych (podłowczych) kół dzierżawiących 

obwody łowieckie na terenie Okręgu PZŁ Opole zorganizowanej przez 

ZO PZŁ w Opolu w dniu 18.05.2015r. (Kol. Andrzej Romanowicz i 

Marek Bocianowski); 

 w Okręgowym Zjeździe Delegatów w dniu 2015-07-12 na terenie 

strzelnicy ZO PZŁ w Opolu-Grudzicach (Kol. Marek Bocianowski); 

http://www.zopzl-opole.pl/okregowy-zjazd-delegatow/
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 w naradzie prezesów i łowczych kół łowieckich, zorganizowanej przez 

ZO PZŁ w Opolu, w dniu 27.11.2015r. (Kol Andrzej Romanowicz, Marek 

Bocianowski); 

 w dorocznej naradzie prezesów i łowczych (podłowczych) kół 

dzierżawiących obwody łowieckie na terenie Okręgu PZŁ Opole 

zorganizowanej przez ZO PZŁ w Opolu w dniu 22.02.2016r. (Kol. 

Andrzej Romanowicz i Marek Bocianowski); 

 posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i 

Ochrony Środowiska Rady Gminy Chrząstowice, zorganizowanym w dniu 

1.03.2016r (Kol. Andrzej Romanowicz); 

 w szkoleniu z zakresu szacowania szkód łowieckich zorganizowanej przez 

ZO PZŁ w Opolu w dniach 15÷16.04.2016r. (Kol. Stefan Kulig, Grzegorz 

Przydatek i z poza zarządu Kol. Marek Raszczuk); 

 w warsztatach dla edukatorów „O bioróżnorodności dla przyszłości – czyli 

jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia” zorganizowanych przez PZŁ i 

Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, które odbyły się w Tułowicach w 

dniu 9÷10.04.2016r. (Kol. Stefan Kulig, Andrzej Romanowicz i z poza 

zarządu Koleżanka Anna Baranowska Żabińska oraz zaproszeni 

nauczyciele); 

 

W trakcie posiedzeń zarządu omawiano następujące tematy związane z: 

1. wcielaniem w życie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Koła; 

2. organizacją nadzwyczajnego walnego zgromadzenia członków koła, w 

związku z koniecznością wejścia w temat fiskalizacji sprzedaży tusz 

pozyskanej zwierzyny;  

3. zbieraniem danych do nowych legitymacji członkowskich; 

4. propagowaniem udziału myśliwych i sympatyków łowiectwa w 

internetowej petycji w sprawie ustawy Prawo łowieckie; 

5. działaniami zmierzającymi do ograniczenia szkód w uprawach rolnych; 

6. nawiązaniem współpracy z rolnikami w zakresie zabezpieczania upraw 

rolnych i uzgadniania działań związanych z szacowaniem szkód, ze 

szczególnym naciskiem na dyżury, konserwację oraz budowę nowych 

odcinków pastucha elektrycznego; 

7. budową nowej woliery do odchowu bażantów u Kolegi Roberta Ryby; 

8. aktywnym reagowaniem na szybko zmieniające się warunki skupu tusz 

przez podmioty skupowe konkurujące na lokalnym rynku; 

9. współpracą ze służbami weterynaryjnymi, szczególnie w zakresie 

ograniczania zagrożenia Afrykańskim Pomorem Świń. 

10. współpracą z organami administracji samorządowej nadzorującym 

gospodarkę łowiecką; 

11. opiniowaniem gminnych programów opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

12. opracowywaniem wniosków na odznaczenia łowieckie; 

http://www.zopzl-opole.pl/o-bioroznorodnosci-dla-przyszlosci-%e2%80%93-czyli-jak-uczyc-ze-sarna-nie-jest-zona-jelenia/
http://www.zopzl-opole.pl/o-bioroznorodnosci-dla-przyszlosci-%e2%80%93-czyli-jak-uczyc-ze-sarna-nie-jest-zona-jelenia/
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13. współpracą z lokalnymi mediami, w celu kreowania pozytywnego 

wizerunku naszego koła i całego zrzeszenia; 

14. bieżącą aktualizacją strony internetowej i tworzeniem kroniki koła; 

15. zorganizowaniem zabawy myśliwskiej, która odbyła się w dniu 

23.01.2016r., przy okazji nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 

członków koła; 

16. organizacją zawodów strzeleckich w kole, które odbyły się w dniu 

29.08.2015r.; 

17. organizacją szkoleń z warunków bezpieczeństwa na polowaniu i 

organizacja przystrzelania broni; 

18. organizacją szkoleń z warunków bezpieczeństwa na polowaniu w 

terminach dodatkowych; 

19. organizacją konkursu fotograficznego; 

20. zagospodarowaniem poletek łowieckich i pasów zaporowych-buchtowisk, 

oraz pozyskiwaniem nowych gruntów pod uprawy zgryzowe dla 

zwierzyny; 

21. przeprowadzaniem inwentaryzacji zwierzyny; 

22. organizacją polowań zbiorowych w sezonie 2015/2016, w tym 

organizacją Polowania Hubertowskiego, oraz leśnych polowań z ambon; 

23. egzekwowaniem należności na rzecz Koła od myśliwych, oraz innych 

osób fizycznych i prawnych; 

24. lokalizacją i budową nowych urządzeń łowieckich, oraz remontami i 

konserwacją istniejących; 

25. przyjmowaniem stażystów i nowych członków do koła, oraz współpracą z 

myśliwymi na zasadach stowarzyszenia z naszym kołem; 

26. nadzorem i oceną przebiegu stażu stażystów, oraz zaliczaniem stażów; 

27. walką z kłusownictwem i innymi przejawami szkodnictwa łowieckiego 

(szczególnie dewastacją urządzeń łowieckich); 

28. lekkomyślnym podejściem myśliwych do obowiązku dochodzenia 

postrzelonej zwierzyny; 

29. współpracą z Lasami Państwowymi w zakresie gospodarki łowieckiej 

(szczególnie wspólnemu przeprowadzaniu inwentaryzacji zwierzyny) i 

przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu pożarów leśnych; 

30. kwestiami dyscyplinarnymi; 

31. innymi istotnymi sprawami organizacyjno-funkcjonalnymi koła 

 

4. Kreowanie wizerunku koła i Polskiego Związku Łowieckiego:  

 

Sztandar koła 

Sztandar koła był przechowywany w Izbie Leśnej przy Nadleśnictwie Opole 

w specjalnie przystosowanej gablocie ekspozycyjnej, przez co był 

prezentowany odwiedzającej izbę publiczności. Sztandar przed każdym 

wystąpieniem pocztu sztandarowego był wydawany myśliwemu 
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występującemu w poczcie, a po wystąpieniu powtórnie umieszczany w 

gablocie. 

Koło organizowało wystąpienia pocztu sztandarowego z okazji: 

a. walnego zgromadzenia członków naszego koła w dniu 11.04.2015r. 

(sztandar wystawiony w stojaku); 

b. w procesji Bożego Ciała w dniu 4.06.2015r. w miejscowości Malina; 

c. w pielgrzymce do Raszowej, Msza Św. w Kościele Parafialnym p/w 

Opatrzności Bożej 2 dniu 5.07.2015;  

d. pielgrzymki myśliwych na Górę Św. Anny w dniu 11.10.2015r.; 

e. Mszy Św. odpustowej w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. 

Jadwigi Śląskiej w Opolu Malinie w dniu 18.10.2015r.; 

f. Opolskich Hubertowin 2015 w dniu 24.10.2015r.; 

g. polowej Mszy Świętej Hubertusowskiej w dniu 7.11.2015r.  

W poczcie sztandarowym występowali Koledzy Wolfgang Mientus, Piotr 

Mientus, Marcin Niestrój, Jacek Fornol, Adam Małek, Adam Borkowski, 

Artur Gebauer godnie reprezentując nasze koło, za co w tym miejscu 

składamy im podziękowania. 

Jak widać z przytoczonych dat, ilość wystąpień pocztu sztandarowego 

utrzymuje się na podobnym, wysokim w stosunku do lat poprzednich 

poziomie, (7 wystąpień w okresie sprawozdawczym, 9 wystąpień w sezonie 

2014/2015, 8 w sezonie 2013/2014 i 9 w 2012/2013, przy średnio 5 

wystąpieniach w latach poprzednich). Biorąc pod uwagę tą ilość wystąpień, 

tym bardziej, w tym miejscu pragniemy podziękować Kolegom, którzy nie 

odmówili wystąpienia ze sztandarem naszego koła. 

 

Strona internetowa koła 

Na bieżąco prowadzono stronę www koła zamieszczając na niej nie tylko 

istotne informacje dla członków koła (komunikaty zarządu, ogłoszenia 

zarządu, uchwały WZC, Kodeks Koła, druki do pobrania), ale także treści o 

charakterze promocyjnym, ukierunkowane na ukazywanie walorów 

kulturotwórczych, wychowawczych i prospołecznych. Do ciekawszych 

materiałów należy zaliczyć: 

a. Nasz człowiek na XX Opolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich 

17.05.2015r. 

b. Zawody Okręgowe Kół Łowieckich Opolszczyzny – rewelacyjny wynik 

„NASZYCH” 21.06.2015r.  

c. Budowa nowej woliery zakończona 30.06.2015  

d. IV Zawody strzeleckie o Puchar Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis” w Opolu 

29.08.2015r.  

e. OPOLSKIE HUBERTOWINY 2015 24.10.2015r.  

f. Msza Hubertusowska w łowisku 7.11.2015r.  

g. Wyróżnienia honorowe Lisiarz sezonu wręczone 7.11.2015r.  

h. Druga edycja konkursu fotograficznego rozstrzygnięta 7.11.2015r.  
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i. Ostatnie bażanty zasiliły łowisko 23.03.2016r. 

j. Projekt: O bioróżnorodności dla przyszłości czyli jak uczyć, że sarna nie 

jest żoną jelenia 9.04.2016r.  

k. 50 bażantów na DZIEŃ ZIEMI 22.04.2016r.  

l. Radio OPOLE o Dniu Ziemi w naszym kole 22.04.2016r.  

m. TVP 3 OPOLE o Dniu Ziemi w naszym kole 22.04.2016r. 

n. Myśliwi czytają dzieciom 22.04.2016r.  

 

4. Sprawozdanie z gospodarki łowieckiej: 

 

Dzierżawione obwody łowieckie: 

Koło prowadziło gospodarkę łowiecką na dwóch obwodach łowieckich; 

obwodzie nr 44 "Grudzice" i obwodzie nr 115 "Goświnowice", w oparciu o 

dziesięcioletnie umowy dzierżawne zawarte w roku 2007. Powierzchnie 

użytkowe obwodów w trakcie roku nie uległy zmianie i obecnie wynoszą: 

Obwód 

nr 

powierzchnia 

ogółem 

pow. po 

wyłączeniach 

w tym grunty 

leśne 

44 9 140 ha 7 855 ha 4 363 ha 

115 3 862 ha 3 408 ha 111 ha 

Razem 13 002 ha 11 263 ha 4 474 ha 

Teoretycznie powierzchnie naszych obwodów liczonych ogółem nie zmieniły 

się, trudno natomiast oprzeć się wrażeniu, iż rzeczywiste powierzchnie 

umożliwiające czynne wykonywanie polowania ciągle się kurczą. 

 

Wieloletnie plany łowieckie: 

Koło łowieckie prowadzi gospodarkę łowiecką w oparciu o Wieloletni 

Łowiecki Plan Hodowlany dla Rejonu Hodowlanego O II „Bory 

Stobrawskie” i Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany dla Rejonu 

Hodowlanego O IV „Przedgórze Wschodnio Sudeckie” sporządzone wg stanu 

na 30.03.2007r. i zatwierdzone do użytku w roku 2008. 

 

Ochrona łowiska: 

 W roku sprawozdawczym na obydwu obwodach koło nie zatrudniało 

etatowych strażników łowieckich, wykonując wcześniejszą uchwałę Walnego 

Zgromadzenia. Rolę społecznych strażników łowieckich pełnili Koledzy 

Waldemar Wilk i Stanisław Iżycki. Dużo uwagi poświęcono przypadkom 

zuchwałego kłusownictwa z bronią w ręku na terenie obwodu nr 44 jakie 

wystąpiły w sezonie 2013/2014. Dzięki ścisłej współpracy zarządu koła, 

myśliwych, Policji i Straży Leśnej, wprawdzie nie udało się ujawnić 

sprawców, ale skutecznie zniechęcono ich od podejmowania kolejnych prób 

zuchwałego kłusownictwa w dwóch ostatnich sezonach. Ze względów 

operacyjnych nie przewiduje się ujawniania szczegółów podejmowanych 

działań. 
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 Zagospodarowanie łowiska: 

 Ilość wykonanych urządzeń łowieckich przedstawia się następująco: 
 

Wyszczególnienie 
obwód 44 

plan/wykonanie 

obwód 115 

plan/wykonanie 

razem 

plan/wykonanie 

procent 

realizacji planu 

Paśniki dla zwierzyny 1/1 1/1 2/2 100 % 

Lizawki 40/40 10/10 50/50 100 % 

Ambony  50/60 8/8 58/68 117 % 
 

Jak widać z przytoczonych liczb, utrzymuje się wysoki stan urządzeń 

łowieckich. Plan budowy nowych urządzeń łowieckich, systematycznie 

zastępujących stare i zużyte został zrealizowany, z nieznacznymi 

odchyleniami od planu w grupie ambon. W realizację planu i wykonanie 

budowy ambon zaliczono wykonanie stanowisk do leśnych polowań z ambon. 

Nie zmienia to faktu, iż w ocenie Zarządu ilość urządzeń łowieckich jest 

nadal niewystarczająca, a szczególnie niepokojący jest fakt, iż stan techniczny 

niektórych uznać należy za zły (nie spełniający podstawowych wymogów 

funkcjonalnych i bezpieczeństwa). Kierując się troską głównie o 

bezpieczeństwo myśliwych zarząd dokonał rzetelnego przeglądu urządzeń 

łowieckich typując szereg ambon do likwidacji, lub gruntownego remontu. 

Wszystkie urządzenia posiadają naniesioną trwałą numerację (numery 

naniesione farbą do drewna z wykorzystaniem szablonów), a ich lokalizacje 

zostały naniesione na mapy obwodów. 

 Na okres zimowy zgromadzono następujące ilości karmy: 
   

Wyszczególnienie  
obwód 44 

plan/wykonanie 

obwód 115 

plan/wykonanie 

razem 

plan/wykonanie 

procent 

realizacji planu 

Objętościowa soczysta 

i kiszonki (t) 
20,0/8,0 3,0/3,0 23,0/11,0 47,8 % 

Objętościowa 

sucha (t) 
1,5/0,8 0,5/0,5 2,0/1,3 65,0 % 

Treściwa (t) 10,0/7,5 1,0/1,0 11,0/8,5 77,3 % 

Sól (t) 0,8/0,8 0,2/0,2 1,0/1,0 100,0 % 

  

Z przedstawionych liczb wynika, iż plan dokarmiania zwierzyny nie został 

zrealizowany, co w zestawieniu ze stosunkowo łagodną, oraz wyjątkowo 

suchą i bezśnieżną zimą, nie powinno budzić wątpliwości. Dużo dostępnego 

żeru naturalnego, w połączeniu z dużymi ilościami karmy wykładanej na 

nęciskach, umożliwiło zminimalizowanie kosztów akcji dokarmiania. 

Pokrycie potrzeb jeleni zostało pokryte dzięki intensyfikacji wykładania 

drzew zgryzowych przez leśników, dbających niezawodnie o dobrostan 

zwierząt, godząc ich potrzeby bytowe z zachowaniem ciągłości istnienia lasu. 

Całość zgromadzonej karmy i soli w okresie zimowym zadano zwierzynie. 

Poletka łowieckie żerowe na obwodzie nr 44 zagospodarowano na 
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powierzchni 3,58 ha, (w oddz. 33l, 33m, 43j, 48g, 56c,106l, 118d i 133d), 

czyli zagospodarowanie objęło wszystkie powierzchnie zdatne do 

zagospodarowania. Wydatkowano niezbędne kwoty na potrzebne w uprawie 

środki jak: materiał siewny, nawożenie mineralne, środki ochrony roślin, oraz 

specjalistyczny sprzęt uprawowy, co przyniosło oczekiwane rezultaty, a 

poziom kultury rolnej na większości poletek można uznać za dobry. 

Najlepsze efekty osiągnięto na poletkach grodzonych, natomiast na poletkach 

rozgrodzonych dyskusyjna udatność upraw była spowodowana dużą presją 

zwierzyny. Oprócz poletek łowieckich zagospodarowano część wodociągu – 

około 0,50 ha, pola na gruntach wsi Malina, w tym pole stanowiące własność 

Lasów Państwowych - około 0,89 ha. Zostaliśmy natomiast zmuszeni do 

rezygnacji z zagospodarowania pola na gruntach wsi Przywory (obok 

Świniarni), co wynikało z decyzji właściciela. Obecnie pole to dzierżawi 

rolnik ze wsi Przywory, który przekształcił je w łąkę. Jedno z poletek (w 

oddz. 43j) zagospodarowano jako sad złożony z dzikich drzew owocowych. 

Reasumując utrzymuje się więc stosunkowo wysoki poziom 

zagospodarowania gruntów użytkowanych przez Koło, oraz działań w 

zakresie poprawy naturalnych warunków bytowania zwierzyny. W roku 

obecnym koniecznym jest poszukiwanie kompromisu pomiędzy kontynuacją 

zagospodarowania wszystkich w/w poletek a koniecznością poważnej 

redukcji kosztów.  

Poletek żerowych na obwodzie nr 115 Koło nie posiada. Poletek 

produkcyjnych Koło nie utrzymuje, co przy obecnym poziomie dostępności i 

cenach płodów rolnych Zarząd ocenia za właściwe. 

 

Szkody łowieckie: 

 Szkody łowieckie wystąpiły tylko na obwodzie nr 44. Mówiąc to mamy na 

myśli szkody które zakończyły się szacowaniem szkody i wypłatą 

odszkodowania. Szkody na obwodzie nr 115 były likwidowane bezkosztowo 

w drodze porozumienia i współpracy z producentami rolnymi. Łączna 

powierzchnia zredukowana wyniosła 16,75 ha. Łączna kwota wypłaconych 

odszkodowań wyniosła 48,8 tys. zł. Informacje na temat powierzchni 

zredukowanych uszkodzonych upraw rolnych w okresie ostatnich sześciu 

sezonów zobrazowano na wykresie 1, a analityczne zobrazowanie 

wypłaconych kwot odszkodowań przedstawiono na wykresie 2. 

 Z analizy danych za okres pięcioletni wynika, iż nie możemy mówić o 

wyjątkowym wzroście lub obniżeniu poziomu szkód. Osiągnięty wynik w 

aspekcie powierzchniowym jest wynikiem przyzwoitym, okupionym 

wyjątkowo dużym wysiłkiem organizacyjnym i pracą przy ochronie pól. 

Wypłacona kwota jest kwotą rekordową, na co złożyło się kilka dużych szkód 

których wystąpienie było dla nas do pewnego stopnia zaskoczeniem.  

Pamiętajmy, iż obecny poziom szkód jest ceną jaką płacimy za utrzymywanie 

się populacji dzika na stosunkowo wysokim poziomie, ale przede wszystkim, 
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bardzo wysokim stanem populacji jelenia. Wynik zakończonego sezonu 

możemy ocenić jako sukces wszystkich myśliwych uczestniczących w 

ochronie upraw rolnych. 
  

  
  

  
  

 Trudno obiektywnie ocenić skuteczność naszego przeciwdziałania presji 

zwierzyny na grunty rolne. W roku ubiegłym, stosowaliśmy na szeroką skalę 

ochronę pól uprawnych przed zwierzyną przy użyciu pastuchów 

elektrycznych (obsługiwanych zarówno przez myśliwych jak i przekazanych 

w drodze użyczenia rolnikom), dyżury w okresie zasiewów i nasilenia szkód 

w fazie dojrzałości, zapachowe środki odstraszające, oraz odstraszanie 

akustyczne środkami pirotechnicznymi. Dodatkowo celowi temu służyło 

wykładanie kukurydzy na pasach zaporowych, przy użyciu naszego agregatu. 

Agregat ten wykonany wg naszego pomysłu i siłami naszych Kolegów w 

pełni potwierdził swoją funkcjonalność znacznie obniżając koszty utrzymania 

liczących już kilometry pasów zaporowych. Dodatkowo w obniżeniu szkód 

dopomógł zintensyfikowany odstrzał dzików na polach (między innymi z 

wykorzystaniem przenośnych wysiadek). Co najważniejsze działania nasze 

spotkały się z uznaniem większości rolników, co nie pozostaje bez wpływu na 

rozmiar gospodarczo znośnych szkód niezgłaszanych do oszacowania. 
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 Stosunkowo nowym zjawiskiem jest opóźnianie przez część producentów 

rolnych terminu zbioru plonów, tylko częściowo usprawiedliwione 

warunkami pogodowymi (np. brak możliwości poruszania się maszyn na 

rozmiękłym od opadów polu). Problemem jest też pojawianie się 

intensywnych upraw rolnych, w miejscach, które od lat tradycyjnie 

użytkowane były jako trwałe użytki zielone, na których bez większych 

konfliktów żerowała też zwierzyna. Te dwa czynniki spowodowały, iż w 

sezonie sprawozdawczym pełniliśmy dyżury wyjątkowo długo, po raz 

pierwszy także w miesiącach zimowych, oraz miejscach wcześniej nie 

pilnowanych ze względu na niskie zagrożenie szkodami łowieckimi. 

 W tym miejscu nie sposób wyrazić podziękowań za właściwą postawę 

kolegów pracujących w zespołach szacujących. Trudno też nie wspomnieć o 

braku zrozumienia przez część myśliwych idei dyżurów przejawiającym się 

przypadkami naruszenia dyscypliny dyżurów (nie przybycie na dyżur, zejście 

w godzinach wieczornych itp.). 

 Mimo dużego rozmiaru szkód w uprawach rolnych, udaje się, dzięki 

potężnemu nakładowi pracy nieomal wszystkich członków koła, utrzymać 

pozytywny odbiór naszych starań wśród zdecydowanej większości rolników. 

Jest to szczególnie widoczne na spotkaniach organizowanych w gminach, 

gdzie nasze koło nie spotyka się z zarzutami niesolidności w odniesieniu do 

szkód łowieckich w uprawach rolnych.  

 Stosunkowo nisko przedstawia się poziom szkód wyrządzonych przez 

zwierzynę w uprawach i młodnikach leśnych. Wynik ten jest osiągnięty w 

drodze wydatkowania przez Nadleśnictwa Opole, pokaźnych kwot na 

grodzenia upraw leśnych, jako praktycznie jedyny skuteczny sposób ich 

ochrony. Należy zadać sobie pytanie, jak długo Lasy Państwowe będzie stać 

na tak drogi sposób wyprowadzania upraw leśnych. 

 W związku z powyższym musimy zawsze liczyć się z realnym zagrożeniem 

dla sytuacji finansowej Koła jakim jest ewentualny udział w kosztach ochrony 

lasu przed zwierzyną w przypadku nie wykonania rocznego planu odstrzału 

zwierzyny płowej. Dzięki wzorowej realizacji planów, a także swoistemu 

balansowaniu planem i aneksami, co było możliwe tylko dzięki dobrej 

współpracy z administracją Lasów Państwowych, udało się uniknąć tego 

obciążenia. 

 Problemem jest natomiast rekrutacja myśliwych do szacowania szkód, oraz 

właściwe docenienie ich wysiłków przez pozostałych członków koła. Trudno 

oprzeć się wrażeniu, iż spora grupa naszych Kolegów nie potrafi docenić 

wysiłku zespołów szacujących. 

 

Pozyskanie zwierzyny grubej: 

Plan pozyskania zwierzyny w obwodzie nr 44 był w ciągu okresu 

sprawozdawczego trzykrotnie aneksowany w stosunku do planu pierwotnego 

pozyskania zwierzyny grubej. Pierwszy zmiana planu (aneks) z dnia 
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1.09.2015r. dotyczyła zwiększenia planu odstrzału jenotów o 20 szt. Druga 

zmiana planu (aneks) z dnia 17.11.2015r. dotyczyła zwiększenia planu 

odstrzału lisów o 100 szt. Trzecia zmiana planu (aneks) również z dnia 

17.11.2015r. dotyczyła zwiększenia planu odstrzału jeleni o 25 szt. I dzików o 

30 szt.  

Plan pozyskania zwierzyny w obwodzie nr 115 był w ciągu okresu 

sprawozdawczego był w stosunku do planu pierwotnego zmieniany raz, 

zmiana planu (aneks) z dnia 7.01.2016r. dotyczyła zwiększenia planu 

odstrzału dzików o 10 szt. 

W dalszej części informacji odnosić będziemy się do wielkości w planie 

ostatecznie zatwierdzonym, stąd informacje o wykonaniu planu będą 

zbliżonymi do 100%. 

Pozyskanie zwierzyny grubej w obydwu obwodach kształtowało się 

następująco: 

wyszczególnienie  
obwód 44 

plan/wykonanie 

obwód 115 

plan/wykonanie 

razem 

plan/wykonanie 

procent 

realizacji planu 

Jelenie     

Razem 145/152 4/0 149/152 102 % 

byki I kl. 19/19 1/0 20/19 95 % 

byki II kl. 19/20 1/0 20/20 100 % 

byki III kl. 5/4 0/0 5/4 80 % 

Łanie 62/66 1/0 63/66 105 % 

Cielęta 40/43 1/0 41/43 105 % 

Sarna     

Razem 100/100 46/47 146/147 101 % 

Rogacze 49/50 22/22 71/72 101 % 

Kozy 49/48 22/23 71/71 100 % 

Koźlęta 2/2 2/2 4/4 100 % 

Dziki 110/121 35/31 145/152 105 % 

Na poczet wykonania wyżej przedstawionego planu zaliczono sztuki padłe na 

terenie obwodu nr 44: 

 Jelenie 

  byki  - 7 szt. (5 w I kl., 1 w II kl. i 1 w III kl. wieku) 

  łanie  - 2 szt.  

  cielęta - 2 szt.  

 Sarny 

  rogacze - 4 szt. 

  kozy  - 3 szt. 

  koźlęta - 2 szt. 

 Dziki   - 4 szt. 

 

i na terenie obwodu nr 115: 

 Sarny 

  kozy  - 2 szt. 

  koźlęta - 2 szt. 
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Tak więc plan w zwierzynie płowej, po uwzględnieniu upadków, został 

wykonany w wielkościach akceptowalnych (90÷110% planu). Pierwotny plan 

odstrzału jeleni, wynoszący 120 szt. został w drodze dwóch aneksów 

zwiększony do 145 szt. Dzięki temu udało się optymalnie dostosować 

możliwości pozyskania gatunku, do możliwości lokalnej populacji z 

uwzględnieniem elementów ekonomicznych. Odstrzał dzików sumarycznie 

zrealizowano w całości, przy niewielkim przekroczeniu planu na obwodzie 44 

i niewykonaniu na obwodzie 115. Pamiętajmy, że były to plany aneksowane, 

a pierwotne stosunkowo niskie plany nie wynikały z niedoszacowania 

możliwości pozyskania dzików, co wynikało z faktu, iż plan był celowo 

zaniżony, dla uniknięcie ewentualnych sankcji z tytułu niewykonania planu w 

przypadku zmiany przepisów. Odstrzał dzików był praktycznie identyczny do 

odstrzału w sezonie poprzednim, chociaż w liczbach bezwzględnych 

odstrzałem rekordowym. 

Przy realizacji planu odstrzału jeleni byków, wystąpiły trudności w realizacji 

odstrzału wynikające z braku odpowiedniej ilości osobników selekcyjnych. 

Trudności zarysowały się szczególnie w realizacji planu odstrzału pierwszej 

klasy wieku. Najwyraźniej większość selekcjonerów nie jest zainteresowana 

pozyskiwaniem jeleni o niskiej wartości trofealnej. 

Udało się również utrzymać stosunkowo niski odsetek ubytków, który za 

okres sprawozdawczy wyniósł 7% - 11 sztuk (dla przypomnienia ilości 

stwierdzonych ubytków jeleni w sezonie 2012/2013 to 18 szt., w sezonie 

2013/2014 to 14 szt., w sezonie 2014/2015 - 11 szt.). Nie zmienia to faktu, iż 

jest to 7% całości planu pozyskania, a znaczna część tych strat to skutek 

niefrasobliwości, delikatnie mówiąc, Kolegów myśliwych. Zarząd liczy nad 

podniesieniem tego wątku w trakcie późniejszej dyskusji nad 

sprawozdaniami. 

Dane na temat pozyskania jeleni w ciągu ostatnich sześciu sezonów 

łowieckich (łącznie dla obwodów 44 i 115 z uwzględnieniem ubytków) 

zobrazowano na wykresie 3. 

Analogiczne dane na temat pozyskania saren zobrazowano na wykresie 4, a 

dzików na wykresie 5. 
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W stosunku do sezonów poprzednich udało się pokonać trudności w realizacji 

planu odstrzału saren kóz, pomimo wyjątkowo niesprzyjających warunków 

pogodowych w m-cu grudniu. 

Przy omawianiu pozyskania zwierzyny grubej nie można przemilczeć 

wyników oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej. W 

ubiegłym sezonie całość pozyskanych rogaczy i jeleni byków komisja oceny i 
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wyceny oceniła jako odstrzał prawidłowy. Świadczy to o utrzymującym się 

wysokim poziomie umiejętności naszych selekcjonerów, oraz o etycznym 

podejściu do zasad selekcji osobniczej. 

 

Pozyskanie zwierzyny drobnej:  
Pozyskanie zwierzyny drobnej w obydwu obwodach wyniosło: 

 

Wyszczególnienie  obwód 44 obwód 115  Razem 

Lisy 278 114 392 

Jenoty 30 10 40 

Borsuki 1 1 2 

Piżmaki 0 0 0 

Kuny 6 0 6 

Tchórze 0 0 0 

Bażanty 15 9 24 

Kuropatwy 0 0 0 

Gęsi 0 0 0 

Dzikie kaczki 8 13 21 

Słonki 0 0 0 

Grzywacza 0 0 0 

Łyski 0 0 0 

 

Pozyskane ilości zwierzyny drobnej wymaga szerszego komentarza. Odstrzał 

lisów wzrósł o ponad 100 sztuk, nawet w stosunku do i tak rekordowego 

sezonu 2014/2015. Z pewnością osiągnięto zamierzony cel rozrzedzenia 

populacji, a wprowadzony przed pięcioma laty system premiowy w pełni 

działa, co należy uznać za sukces. 

Dane na temat pozyskania lisów w ciągu ostatnich sześciu sezonów 

łowieckich (łącznie dla obwodów 44 i 115) zobrazowano na wykresie 6. 
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Trudno natomiast się oprzeć wrażeniu, że myśliwi zaprzestali polować na 

zwierzynę drobną, o ile nie otrzymują za to gratyfikacji finansowej. Rodzą się 

też poważne wątpliwości co do rzetelności ewidencjonowania upolowanej 

zwierzyny i ilości oddanych strzałów, nawet jeżeli nie łączy się to z 

dodatkowymi opłatami, czy niedogodnościami. Problem odzwierciedla 

wykres nr 7 na którym zaprezentowano pozyskanie bażantów w ciągu 

ostatnich sześciu sezonów łowieckich (łącznie dla obwodów 44 i 115). Jak 

widać, bażanty są pozyskiwane w symbolicznych ilościach, a i tak są 

najliczniej pozyskiwanym przedstawicielem zwierzyny drobnej po 

wyłączeniu drapieżników. Kominy w sezonach 2010/2011, 2011/2012 i 

2013/2014 to wynik polowań zbiorowych dla gości w ramach „Opolskich 

Hubertowin”.  Kwestię tą zarząd poruszał już dwukrotnie w sprawozdaniach 

za sezon 2013/2014 i 2014/2015. Niestety nie można tu mówić o 

jakiejkolwiek poprawie. Sprawa jest o tyle przykra, iż podważa naszą 

wiarygodność, a nawet celowość działań hodowlanych: czy warto wsiedlać 

bażanty dla pozyskania około 10% liczby wsiedlanych ptaków? 

 

Organizacja polowań indywidualnych i zbiorowych: 

W ciągu sezonu myśliwym wydano łącznie 155 zezwoleń na odstrzał 

indywidualny (w tym 116 na obwodzie nr 44 i 39 zezwoleń na obwodzie nr 

115), co jest ilością zbieżną z sezonach poprzednich (162 zezwolenia w 

sezonie 2014/2015 i 159 zezwoleń w sezonie 2013/2014). Zezwolenia na 

obwód 115 wydawali Kolega Łowczy (17 zezwoleń) i Kolega Podłowczy (22 

zezwolenia). 

Zorganizowano 27 polowań zbiorowych (w tym 20 na obwodzie nr 44 i 7 na 

obwodzie  nr 115). Biorąc pod uwagę ilość polowań na zwierzynę drobną, 

kontynuowana jest strategia zarządu ograniczenia ilości polowań zbiorowych, 

kosztem podwyższenia ich efektywności. Polityka taka powinna zapobiec 

migracją zwierzyny z naszego łowiska do sąsiadów, na skutek częstego 

niepokojenia. 
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Zasiedlanie łowiska 

Dokonywano zasiedlenia łowiska bażantami na obwodzie nr 44 i 115. W 

czerwcu 2015 ukończono nową wolierę nad którą pieczę powierzono Koledze 

Robertowi Rybie. W wolierze odhodowano 130 zakupionych w OHZ Moszna 

jednodniowych piskląt bażantów. Bażanty wypuszczano sukcesywnie w 

miarę wzrostu ptaków i przegęszczenia w wolierze. Dzięki temu udało się 

uniknąć dużej ilości jednorazowo wsiedlanych ptaków, co jak potwierdzają 

obserwacje nie pozostaje niezauważone przez drapieżniki. W sumie na 

obwodzie 44 wypuszczono 110 sztuk z własnego odchowu. Na obwodzie 115 

wypuszczono 100 ptaków (ptaki otrzymane z ZO PZŁ w Opolu jako 

rekompensata za organizację polowań w ramach Opolskich Hubertowin 

2015). 

 

Inwentaryzacja zwierzyny: 

 Inwentaryzacja zwierzyny przeprowadzona przy współudziale przedstawicieli 

Administracji Lasów Państwowych wg. stanu na 10.03.2016r. wykazała 

następujące stany zwierzyny: 
 

wyszczególnienie  obwód 44   obwód 115   razem  

Jelenie    

Razem 206 0 206 

Byki I kl. 40 0 40 

Byki II kl. 34 0 34 

Byki III kl. 8 0 8 

Łanie 80 0 80 

Cielęta 44 0 44 

Sarna     

Razem 355 167 522 

Rogacze 137 64 201 

Kozy 150 63 213 

Koźlęta 68 40 108 

Dziki 35 10 45 

Lisy 40 60 100 

Zające 120 60 180 

Bażanty 150 100 250 

Kuropatwy 40 15 55 

 

W stosunku do roku poprzedniego wyniki inwentaryzacji nie wykazały 

istotnych zmian w stanach zwierzyny grubej, potwierdzając nadal bardzo 

dobre stany jeleni, nieco niższe stany sarny, oraz obniżony, ale stabilny stan 

dzików. Nieznacznie wzrastają stany zwierzyny drobnej, zwłaszcza bażantów, 

co jest zrozumiałe w związku z prowadzonym wsiedleniami i intensyfikacją 

odstrzału drapieżników. Optymizmem napawają wiosenne obserwacje, 

szczególnie w stosunku do bażantów i zająca.  
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Planowane pozyskanie na nadchodzący rok: 

 W oparciu o wyniki inwentaryzacji oraz zapisy Wieloletniego Łowieckiego 

Planu Hodowlanego dla Rejonu Hodowlanego O II „Bory Stobrawskie” i 

Wieloletniego Łowieckiego Planu Hodowlanego dla Rejonu Hodowlanego O 

IV „Przedgórza Wschodniosudeckiego” Zarząd Koła zaplanował odstrzał w 

następujących ilościach: 
 

wyszczególnienie  Obwód 44   Obwód 115   razem  

Jelenie    

Razem 120 3 123 

byki I kl. 16 1 17 

byki II kl. 16 0 16 

byki III kl. 4 0 4 

Łanie 48 1 49 

Cielęta 36 1 37 

Sarna     

Razem 110 49 159 

Rogacze 54 24 78 

Kozy 52 23 75 

Koźlęta 4 2 6 

Dziki 70 20 90 

Lisy 300 120 420 

Zające 0 0 0 

Bażanty 100 45 145 

Kuropatwy 0 0 0 

  

Jak widać zaplanowano zachowanie dotychczasowego pozyskania jeleni (w 

stosunku do pierwotnego planu poprzedniego sezonu) i nieznacznie 

zwiększenie odstrzału sarny, oraz znaczne obniżenie planu odstrzał dzików. 

Zmniejszenie planu odstrzału dzików wynika z wyprzedzającej analizy 

przewidywanego stanu prawnego. W nadchodzącym sezonie grożą nam 

sankcje finansowe za niewykonanie planu odstrzału dzików (w przypadku 

uchwalenia w zaproponowanym kształcie ustawy o szkodach łowieckich, 

ubezpieczeniach obowiązkowych od szkód łowieckich, Łowieckim Funduszu 

Odszkodowawczym oraz o zmianie niektórych ustaw). Zaplanowaliśmy 

możliwość intensywnego odstrzału drapieżników (znacznie powyżej 

przewidywanych możliwości), oraz przedłużamy moratorium na odstrzał 

zająca i kuropatwy. Jednocześnie planujemy wzrost pozyskania bażantów, 

głównie w wyniku planowanego polowania dla gości w ramach Opolskich 

Hubertowin 2016.  

Proces planowania przebiegł poprawnie, zarówno plany, jak i informacje 

uzupełniające zostały terminowo sporządzone, oraz uzgodnione z Zarządem 

Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego i zaopiniowane przez właściwe 

terytorialnie samorządy, a następnie złożone do Nadleśnictwa Opole, dzięki 

czemu od pierwszego dnia sezonu mogliśmy wykonywać polowanie. 
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5. Informacja o realizacji uchwał poprzedniego Walnego Zgromadzenia: 

 

Ubiegłoroczne walne zgromadzenie było wyjątkowo owocne pod względem 

podjętych uchwał, w sumie podjęto ich aż 25. Dodatkowo odbyło się 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis" w 

Opolu w dniu 23.01.2016 r, które podjęło jedną uchwałę. 
Realizacja Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego Nr 

3 „Lis” w Opolu z dnia 11.04.2015r. przedstawia się następująco: 

1. Uchwała w sprawie rozpatrzenia odwołania Kolegi Janusza Polaka od 

uchwały 5/2014-2015/9 Zarządu Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis” w Opolu z 

dnia 2.03.2015r. w sprawie skreślenia Kolegi Janusza Polaka z listy 

członków Koła Łowieckiego nr 3 „Lis” w Opolu w związku z zaleganiem 

z zapłatą składek członkowskich lub innych opłat uchwalonych przez 

walne zgromadzenie, w brzmieniu: Walne Zgromadzenie podtrzymuje 

uchwały 5/2014-2015/9 Zarządu Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis” w Opolu z 

dnia 2.03.2015r. w sprawie skreślenia Kolegi Janusza Polaka z listy 

członków Koła Łowieckiego nr 3 „Lis” w Opolu w związku z zaleganiem z 

zapłatą składek członkowskich lub innych opłat uchwalonych przez walne 

zgromadzenie. – nie wymaga realizacji ani komentarza, uchwała zarządu 

uległa uprawomocnieniu, Kolega Janusz Polak został skreślony z listy 

członków z dniem Walnego Zgromadzenia; 

2. Uchwała w sprawie zatwierdzenie Protokołu z obrad Walnego 

Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis” w Opolu z dnia 

7.06.2014 w brzmieniu: Walne Zgromadzenie zatwierdza Protokołu z 

obrad Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis” w 

Opolu z dnia 7.06.2014. – nie wymaga realizacji ani komentarza;  

3. Uchwała w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Koła za okres 

sprawozdawczy 01.04.2014-31.03.2015 w brzmieniu: Walne 

Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Koła za rok 

gospodarczy 2014/2015 – nie wymaga realizacji ani komentarza;  

4. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 

okres sprawozdawczy 01.04.2014-31.03.2015 w brzmieniu: Walne 

Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania Komisji Rewizyjnej Koła 

Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu za rok gospodarczy 2014/2015 – nie 

wymaga realizacji ani komentarza;  

5. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, Koła 

Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu Koledze Markowi Bocianowskiemu za 

rok gospodarczy 2014/2015 w brzmieniu: Walne Zgromadzenie udziela 

absolutorium Prezesowi Zarządu, Koła Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu 

Koledze Markowi Bocianowskiemu za rok gospodarczy 2014/2015 – nie 

wymaga realizacji ani komentarza; 

6. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Łowczemu Koła 
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Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu Koledze Andrzejowi Romanowiczowi 

za rok gospodarczy 2014/2015 w brzmieniu: Walne Zgromadzenie udziela 

absolutorium Łowczemu, Koła Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu Koledze 

Andrzejowi Romanowiczowi za rok gospodarczy 2014/2015 – nie wymaga 

realizacji ani komentarza; 

7. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Podłowczemu Koła 

Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu Koledze Jerzemu Iżyckiemu za rok 

gospodarczy 2014/2015 w brzmieniu: Walne Zgromadzenie udziela 

absolutorium Podłowczemu, Koła Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu 

Koledze Jerzemu Iżyckiemu za rok gospodarczy 2014/2015 – nie wymaga 

realizacji ani komentarza; 

8. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Koła 

Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu Koledze Grzegorzowi Przydatkowi za 

rok gospodarczy 2014/2015 w brzmieniu: Walne Zgromadzenie udziela 

absolutorium Sekretarzowi, Koła Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu 

Koledze Grzegorzowi Przydatkowi za rok gospodarczy 2014/2015 – nie 

wymaga realizacji ani komentarza; 

9. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Skarbnikowi Koła 

Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu Koledze Stefanowi Kuligowi za rok 

gospodarczy 2014/2015 w brzmieniu: Walne Zgromadzenie udziela 

absolutorium Skarbnikowi, Koła Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu 

Koledze Stefanowi Kuligowi za rok gospodarczy 2014/2015 – nie wymaga 

realizacji ani komentarza; 

10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia budżetu Koła Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” 

w Opolu za rok gospodarczy 2015/2016 w brzmieniu: Walne 

Zgromadzenie zatwierdza i przyjmuje do realizacji budżet Koła 

Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu na rok gospodarczy 2015/2016 

opracowany i przedstawiony przez Zarząd Koła na WZCK w dniu 

11.04.2015r. - nie wymaga komentarza, realizacja nastąpiła w bieżącej 

pracy zarządu w okresie sprawozdawczym w którym to okresie nie 

podejmowano wydatków nie objętych budżetem; 

11. Uchwała w sprawie upoważnienie członków koła do dostarczania trofeów 

łowieckich do oceny w imieniu dzierżawcy obwodu łowieckiego w 

brzmieniu: Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis” 

w Opolu upoważnia i jednocześnie zobowiązuje wszystkich członków koła, 

a także myśliwych nie będących członkiem koła, którzy dokonali odstrzału 

samców zwierzyny płowej na obwodach nr 44 i 115, do dostarczania 

trofeów łowieckich do oceny w imieniu dzierżawcy wyżej wymienionych 

obwodów łowieckich. Uchwała o charakterze stałym, podlega dopisaniu 

do Kodeksu Koła – uchwała została dopisana do Kodeksu Koła, a w 

trakcie jesiennej i wiosennej oceny trofeów myśliwi bez incydentów 

dostarczali trofea do oceny; 

12. Uchwała w sprawie upoważnia członków koła do wykonywania 
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czynności określonych w art. 33a ust. 3 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt w brzmieniu: Walne Zgromadzenie 

Członków Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis” w Opolu upoważnia wszystkich 

członków koła do wykonywania czynności zapobiegających wałęsaniu się 

psów na terenie obwodu, określonych w art. 33a ust. 3 pkt 1 i pkt 2 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, a w szczególności 

do: 

1. pouczenie właściciela psa o obowiązku sprawowania kontroli nad 

zwierzęciem; 

2. odłowienie psa i dostarczenie go właścicielowi, a jeżeli ustalenie tej 

osoby nie jest możliwe dostarczenie do schroniska dla zwierząt; 

odłowienie i dostarczenie psa odbywa się na koszt właściciela. 

Odławianie może się odbywać w oparciu o pisemne upoważnienie wydane 

przez Zarząd Koła. Uchwała o charakterze stałym, podlega dopisaniu do 

Kodeksu Koła – uchwała została dopisana do Kodeksu Koła, a członkowie 

koła otrzymali stosowne umocowanie prawne; 

13. Uchwała w sprawie doprecyzowania zapisów § 36 ust. 2. Kodeksu Koła 

w brzmieniu: Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Nr 3 

„Lis” w Opolu zmienia brzmienie § 36 ust. 1. Kodeksu Koła na 

następujący: Istnieje możliwości pobrania, raz w roku, przez każdego 

myśliwego jednego pozyskanego przez siebie dzika na użytek własny po 

cenie 1,00 zł/kg. – uchwała została dopisana do Kodeksu Koła, a zapis 

realizowany w praktyce; 

14. Uchwała w sprawie zmiany brzmienia § 38 ust. 1. Kodeksu Koła 

(częściowy zwrot kosztów pozyskania zwierzyny grubej) w brzmieniu: 

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis” w Opolu 

zmienia brzmienie § 38 ust. 1. Kodeksu Koła na następujący: Myśliwemu, 

będącemu członkiem koła, przysługuje częściowy zwrot kosztów 

pozyskania zwierzyny grubej w wysokości…– uchwała została dopisana do 

Kodeksu Koła, a zapis realizowany w praktyce; 

15. Uchwała w sprawie zmiany brzmienia § 38 ust. 1. Kodeksu Koła 

(częściowy zwrot kosztów pozyskania zwierzyny grubej) w brzmieniu: 

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis” w Opolu 

zmienia brzmienie § 38 ust. 1. Kodeksu Koła na następujący: Myśliwemu 

przysługuje częściowy zwrot kosztów pozyskania zwierzyny grubej w 

wysokości: 

 jeleń byk I kl. wieku, I kl. tuszy  – 130,00 PLN  

jeleń byk I kl. wieku, II kl. tuszy  – 100,00 PLN  

jeleń byk I kl. wieku, kl. tuszy PN – 65,00 PLN 

 jeleń łania, I kl. tuszy   – 110,00 PLN  

jeleń łania, II kl. tuszy   – 90,00 PLN  

jeleń łania, kl. tuszy PN   – 55,00 PLN 

 jeleń ciele, I kl. tuszy   – 60,00 PLN  
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jeleń ciele, II kl. tuszy   – 50,00 PLN  

jeleń ciele, kl. tuszy PN   – 30,00 PLN 

 sarna koza, I kl. tuszy   – 45,00 PLN  

sarna koza, II kl. tuszy   – 36,00 PLN  

sarna koza, kl. tuszy PN   – 22,00 PLN 

 dzik, I kl. tuszy    – 32,00 PLN  

dzik, II kl. tuszy    – 26,00 PLN  

dzik, kl. tuszy PN    – 16,00 PLN 

Uchwała o charakterze stałym, podlega dopisaniu do Kodeksu Koła. – 

uchwała została dopisana do Kodeksu Koła, a zapis realizowany w 

praktyce przez Kol. Skarbnika; 

16. Uchwała w sprawie zmiany brzmienia § 38 ust. 2. Kodeksu Koła 

(rezygnacja z częściowego zwrotu kosztów pozyskania zwierzyny grubej 

pozyskanej na polowaniach zbiorowych, oraz przywrócenia premii za 

jelenie byki w I kl. wieku), w brzmieniu: Walne Zgromadzenie Członków 

Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis” w Opolu zmienia brzmienie § 38 ust. 2. 

Kodeksu Koła na następujący: Częściowy zwrot kosztów pozyskania nie 

przysługuje: 

a: za pozyskaną zwierzynę pobieraną na użytek własny 

b: za samce zwierzyny płowej z wyłączeniem jeleni byków w I kl. wieku* 

c: za zwierzynę pozyskaną na polowaniach zbiorowych 

* - uznanie konta myśliwego następuje w oparciu o arkusz oceny 

prawidłowości odstrzału 

Uchwała o charakterze stałym, podlega dopisaniu do Kodeksu Koła.  – 

uchwała została dopisana do Kodeksu Koła, a zapis realizowany w 

praktyce przez Kol. Skarbnika; 

17. Uchwała w sprawie zmiany brzmienia § 39 ust. 1. Kodeksu Koła 

(ustalenie opłat za pozostałe ptactwo łowne), w brzmieniu: Walne 

Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis” w Opolu zmienia 

brzmienie § 39 ust. 1. Kodeksu Koła na następujący: Ustala się 

następującą odpłatność myśliwego za pozyskaną zwierzynę drobną 

pobraną na użytek własny: 

a) bażant    - 5,00 zł  netto 

b) kuropatwa   - nie ustala się (moratorium na odstrzał) 

c) gęś gęgawa   - 9,00 zł netto 

d) gęś zbożowa   - 9,00 zł netto 

e) gęś białoczelna   - 9,00 zł netto 

f) krzyżówka   - 3,00 zł netto 

g) cyraneczka   - 3,00 zł netto 

h) głowienka   - 3,00 zł netto 

i) czernica    - 3,00 zł netto 

j) gołąb grzywacz  - 2,00 zł netto 

k) słonka    - 2,00 zł netto 
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l) łyska    - 2,00 zł netto 

m) zając szarak   - nie ustala się (moratorium na odstrzał) 

n) piżmak    - 4,00 zł netto .  

– uchwała została dopisana do Kodeksu Koła, a zapis realizowany w 

praktyce przez Kol. Skarbnika; 

18. Uchwała w sprawie zmiany brzmienia § 39 ust. 2. Kodeksu Koła 

(wykreślenie pkt. b w związku ze zmianą rozporządzenia), w brzmieniu: 

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis” w Opolu 

zmienia brzmienie § 39 ust. 2. Kodeksu Koła poprzez wykreślenie punktu 

a, oraz odpowiednie przenumerowanie punktów b) i c) na a) i b).– 

uchwała została dopisana do Kodeksu Koła, a zapis realizowany w 

praktyce; 

19. Uchwała w sprawie ustalenia wielkości kwoty określonej w § 60 Kodeksu 

Koła, w brzmieniu: Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Nr 

3 „Lis” w Opolu pozostawia bez zmian kwotę szkody powyżej której 

wymagana jest w trakcie szacowania obecność Prezesa Koła a pod jego 

nieobecność upoważnionego przedstawiciela Zarządu Koła. – uchwała 

została dopisana do Kodeksu Koła, a zapis realizowany w praktyce; 

20. Uchwała w sprawie ustalenia ilości godzin określonych w § 18 Kodeksu 

Koła, w brzmieniu: Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Nr 

3 „Lis” w Opolu zmienia ilość godzin jaką jest zobowiązany 

przepracować każdy myśliwy przy pracach organizowanych przez 

Zarząd Koła, niezależnie od wypracowanej normy, z 5 do 20. – uchwała 

została dopisana do Kodeksu Koła, a zapis realizowany w praktyce; 

21. Uchwała w sprawie zmiany brzmienia § 29 Kodeksu Koła (dostosowanie 

zapisu do zmian w zasadach selekcji osobniczej – praktyczna likwidacja 

pojęcia osobnika łownego i zezwolenia na odstrzał osobnika łownego) w 

brzmieniu: Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis” 

w Opolu zmienia brzmienie § 29 Kodeksu Koła na następujący: Odstrzał 

na dodatkowe samce zwierzyny płowej (powyżej ilości wynikających z 

zapisów § 17, § 20 i § 17) jest przyznawany przez Łowczego Koła 

myśliwym wyróżniającym się w realizacji prac społecznych, ze 

szczególnym uwzględnieniem prac organizowanych przez Zarząd Koła o 

których mowa w § 18. – uchwała została dopisana do Kodeksu Koła, a 

zapis realizowany w praktyce; 

22. Uchwała w sprawie zmiany brzmienie § 31 Kodeksu Koła (formalne 

umożliwienie stosowania ograniczeń przez prowadzącego polowanie w 

sytuacji zagrożenia przekroczenia planu pozyskania), w brzmieniu: Walne 

Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis” w Opolu zmienia 

brzmienie § 31 Kodeksu Koła na następujący: Na polowaniach 

zbiorowych wszyscy myśliwi posiadają równe prawo strzału do 

zwierzyny przewidzianej do pozyskania, bez względu na fakt: 
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1. wcześniejszego zrealizowanie przez myśliwego odstrzału tej zwierzyny 

w ramach polowania indywidualnego (np. jelenia byka); 

2. braku posiadania zezwolenie na odstrzał indywidualny tej zwierzyny. 

Powyższe nie dotyczy sytuacji gdy prowadzący polowanie zbiorowe, 

zmuszony jest do zastosowania ograniczeń wynikających z ryzyka 

przekroczenia planu pozyskania (np. strzelanie tylko przez określone numery). 

– uchwała została dopisana do Kodeksu Koła, a zapis realizowany w 

praktyce; 

23. Uchwała w sprawie zmiany brzmienia § 32 Kodeksu Koła (dopuszczenie 

odstrzału dzików w oddziałach w których są pasy zaporowe, w 

określonych porach roku) w brzmieniu: Walne Zgromadzenie Członków 

Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis” w Opolu zmienia brzmienie § 32 Kodeksu 

Koła na następujący: Pozyskanie dzików na gruntach leśnych może 

odbywać się przez cały sezon (z uwzględnieniem okresów ochronnych), w 

tym w oddziałach sąsiadujących z oddziałami w których zlokalizowane są 

pasy zaporowe (niedopuszczalne jest strzelanie w oddziale w którym 

zlokalizowany jest pas zaporowy, oraz na drogach liniach oddziałowych 

otaczających ten oddział w okresie od 1 marca do 31 sierpnia). – uchwała 

została dopisana do Kodeksu Koła, a zapis realizowany w praktyce; 

24. Uchwała w sprawie zasad wyłaniania króla polowania, (zgodnie z pkt. 36 

porządku obrad) w brzmieniu: Walne Zgromadzenie uchwala zasady 

wyłaniania króla polowania na polowaniach zbiorowych. Na 

polowaniach zbiorowych wyróżnia się króla polowania i króla pudlarzy. 

Na polowaniach uroczystych (Polowanie Hubertusowskie, Wigilijne, 

Sylwestrowe) wyróżnia się króla polowania, I-vice król polowania, II-vice 

król polowania i króla pudlarzy. Wyróżnieniem króla polowania (I i II-

vice król polowania) wyróżnia się myśliwego który w trakcie polowania 

pozyskał największą ilość zwierzyny, przy czym ilość pozyskanej 

zwierzyny ocenia się według następującej wagi punktowej: 

Zwierzyna     Liczba punktów 

Jeleń byk (powyżej widłaka)    40 

Jeleń byk (szpicak, widłak)    20 

Jeleń łania       13 

Jeleń cielę       11 

Dzik odyniec (powyżej 80 kg )    25 

Dzik pozostałe        9 

Sarna koza         7 

Sarna koźlę         4 

Lis, jenot         3 

Borsuk, kuna, tchórz, norka      2 

Zając, pióro         1 

W przypadku równej ilości punktów i pozyskania dwóch byków, 

pierwszeństwo daje byk o mocniejszym wieńcu, dwóch odyńców – odyniec 
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o okazalszym orężu, łań i cieląt – mniejsza łania lub ciele, dzików – 

mniejszy dzik, saren i koźląt – lepiej strzelona sztuka. W pozostałych 

przypadkach tytuł jest losowany. Tytuł nie przynależy się myśliwym, którzy 

pozyskali trofeum z naruszeniem zasad selekcji osobniczej (punkty 

czerwone), wykazali się brakiem poszanowania dla tuszy upolowanej 

zwierzyny, oraz myśliwym stosunku do których prowadzący polowanie 

zastosowali środki dyscyplinujące lub do których zarząd zastosował kary 

porządkowe w związku z nieprawidłowościami w zakresie wykonywania 

polowania. 

Królem pudlarzy wybiera się myśliwego który w trakcie polowania oddał 

największą ilość niecelnych strzałów. W przypadku równej ilości 

niecelnych strzałów należy oprzeć się na punktacji jak dla króla 

polowania. Również w tym przypadku wyłącza się myśliwych którzy 

dopuścili się złamania zasad etyki oraz zasad obowiązujących na 

polowaniu zbiorowym. 

Wyróżnienie, w formie medalu wręczane jest w trakcie pokotu – uchwała 

została dopisana do Kodeksu Koła, a zapis realizowany w praktyce przez 

prowadzących polowania zbiorowe; 

25. Uchwała w sprawie zobowiązania Zarządu Koła do wystąpienie z 

wnioskami o odznaczenia łowieckie dla myśliwych w brzmieniu: Walne 

Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Nr 3 ,,Lis” w Opolu 

zobowiązuje Zarząd Koła do wystąpienia wnioskami o odznaczenia 

łowieckie dla następujących myśliwych: 

- Norberta Jakubczyka 

- Ditmara Piechaczka  

- Mariusz Krzywickiego – wnioski zostały opracowane i przekazane do 

ZO PZŁ w Opolu, celem nadania dalszego biegu sprawie. 

 

 

Realizacja Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego Nr 

3 „Lis” w Opolu z dnia 23.01.2016 r. przedstawia się następująco: 

1. Uchwała w sprawie zmiany zasad sprzedaży tusz zwierzyny w brzmieniu 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Nr 3 

„Lis” w Opolu przyjmuje ZASADY SPRZEDAŻY TUSZ ZWIERZYNY 

POZYSKANEJ PRZEZ MYŚLIWEGO NA UŻYTEK WŁASNY Z 

ZASTOSOWANIEM KASY FISKALNEJ w formie modyfikacji zapisów 

rozdziału VII Pobieranie zwierzyny na użytek własny, Kodeksu Koła na 

następującą.  

 

Rozdział VII 

Pobieranie zwierzyny na użytek własny 
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§ 35 

1. Myśliwy który pozyskał zwierzynę grubą na polowaniu indywidualnym 

ma obowiązek dostarczenia jej tuszy do wskazanego przez zarząd koła 

punktu skupu dziczyzny, o ile nie ma zamiaru jej pobrania na własne 

potrzeby. Wskazanie punktu skupu odbywa się za pośrednictwem 

komunikatu zarządu, strony www koła lub tablicy ogłoszeń. 

2. Myśliwy który pozyskał zwierzynę drobną ma obowiązek zakupu jej 

tuszy i zagospodarowania na własne potrzeby. 

3. Myśliwy który pozyskał zwierzynę drobną gatunku zwolnionego z opłat 

(§ 39 ust. 2 pkt. a) lub objętego systemem premiowania (§ 39 ust. 2 pkt. 

b), ma obowiązek zagospodarowania jej tuszy na własne potrzeby. 

4. Sprzedaż tusz zwierzyny grubej odbywa się po średnich cenach w 

obrocie na rynku lokalnym, ustalanych przez zarząd koła na zasadach 

ogólnie przyjętych. Tusze zwierzyny drobnej, ze względu na ich brak w 

obrocie na rynku lokalnym są sprzedawane po cenach ustalonych przez 

Walne Zgromadzenie Członków Koła. 

5. Cena sprzedaży tusz zwierzyny grubej o której mowa w § 35 ust. 4, na 

pisemny wniosek myśliwego może zostać pomniejszona o przysługujące 

myśliwemu upusty określone w § 36 ust. 1 i 2.  

6. W przypadku zamiaru pobrania na własne potrzeby tuszy zwierzyny 

grubej pozyskanej na polowaniu indywidualnym lub zbiorowym, 

myśliwy ma obowiązek własnym kosztem i staraniem zabezpieczyć tuszę, 

do czasu podjęcia decyzji o sprzedaży przez zarząd koła, oraz złożyć u 

członka zarządu podanie o dokonanie sprzedaży na druku PROTOKÓŁ 

POBRANIA TUSZY DZIKA lub PROTOKÓŁ POBRANIA TUSZY 

ZWIERZYNY PŁOWEJ, z wyraźnym zaznaczeniem przysługujących 

myśliwemu upustów określonych w § 36. 

7. W przypadku pozyskania zwierzyny drobnej  (za wyjątkiem gatunku 

zwolnionego z opłat lub objętego systemem premiowania), myśliwy ma 

obowiązek złożyć u członka zarządu informację o pobraniu na użytek 

własny na druku PROTOKÓŁ POBRANIA TUSZY ZWIERZYNY 

DROBNEJ. 

8. Protokół o którym mowa w § 35 ust. 6 i 7, sporządzony w dwóch 

egzemplarzach, w celu dokonania fiskalizacji sprzedaży, myśliwy musi 

dostarczyć w ciągu 12 godzin od chwili pozyskania zwierzyny: 

a. w przypadku zwierzyny pozyskanej na obwodzie nr 44 Łowczemu 

Koła; 

b. w przypadku zwierzyny pozyskanej na obwodzie nr 115 

Podłowczemu na obwód 115 lub Łowczemu Koła; 

c. pod nieobecność osób wskazanych w ust. 8 pkt. "a" i "b", protokół 

należy dostarczyć upoważnionemu członkowi zarządu koła 

wyznaczonemu na zastępstwo; 
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d. informacja o zastępstwie będzie zamieszczona na tablicy ogłoszeń 

przy książce ewidencji wyjść na polowanie indywidualne. 

9. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 8, zarząd koła 

zobowiązany jest potraktować jako zabór mienia na szkodę koła 

łowieckiego i niezwłocznie zgłosić na Policję.  

10. Decyzję o sprzedaży tuszy zwierzyny grubej na potrzeby własne 

myśliwego w imieniu zarządu może podjąć samodzielnie każdy członek 

zarządu koła. 

11. Każda sztuka zwierzyny grubej pobierana na potrzeby własne myśliwego 

podlega ważeniu oraz klasyfikacji jakościowej w punkcie skupu, lub 

komisyjnie u członka zarządu wyposażonego decyzją zarządu w wagę. 

Do ważenia upoważnieni są wszyscy członkowie zarządu koła. 

12. W przypadku ważenia w punkcie skupu myśliwy pod podanie o 

dokonanie sprzedaży, załącza stosowny dokument z punktu skupu 

potwierdzający wyniki ważenia oraz klasyfikacji tuszy. 

13. W przypadku odmownej decyzji zarządu koła, myśliwy jest zobowiązany 

niezwłocznie dostarczyć zwierzynę do wskazanego punktu skupu, lub 

dostosować się do innych dyspozycji członka zarządu. 

14. Zarząd koła dokumentuje podjęcie decyzji w sprawie dokonania 

sprzedaży poprzez złożenie podpisu członka zarządu na protokole 

pobrania tuszy o którym mowa w § 35 ust. 6 i 7, której kopię zatrzymuje 

myśliwy pobierający tuszę. 

15. Członek  zarządu koła, który dokonał sprzedaży, niezwłocznie dokonuje 

fiskalizacji sprzedaży na kasie fiskalnej, a paragon łącznie z 

PROTOKOŁEM POBRANIA TUSZY przekazuje w ciągu 10 dni 

Koledze Skarbnikowi, który wystawia myśliwemu fakturę za zakupioną 

zwierzynę, w terminach określonych odrębnymi przepisami. 

16. W sytuacji gdy sprzedaży dokonał Podłowczy na obwód 115, 

niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Łowczego Koła, który dokonuje 

czynności określonych w § 35 ust. 15. 

17. Fiskalizację sprzedaży rozpoczynamy od 1 marca 2016r. Do dnia 29 

lutego 2016r. obowiązują wcześniejsze zasady pobierania tusz zwierzyny 

na potrzeby myśliwego. 

 

§ 36 

1. Istnieje możliwość pobrania, raz w roku, przez każdego myśliwego 

jednego pozyskanego przez siebie dzika na użytek własny po cenie 1,00 

zł/kg. 

2. Raz na dwa lata myśliwy, ma prawo pobrać na użytek własny tuszę 

upolowanej przez siebie sarny (rogacza, kozy, koźlęcia) lub jelenia 

( byka, łani, cielaka) po preferencyjnej cenie w wysokości 50% 

aktualnej ceny rynkowej oferowanej przez podmioty prowadzące skup 

tusz dziczyzny, z zastrzeżeniem, iż ceny preferowane dotyczą: 
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 sarny – pozyskanych przez cały sezon, 

 jeleni byków i łań  - pozyskanych po 30 listopada; 

 jeleni cieląt – pozyskanych po 31 grudnia. 

3. Różnica pomiędzy aktualną ceną rynkową ustaloną jako średnia cen z 

przynajmniej dwóch punktów skupu w dniu pozyskania, a ceną dla 

myśliwego wynikającą z zapisów § 36 ust. 1 i ust. 2, stanowi przychód 

myśliwego podlegający opodatkowaniu. 

 

§ 37 

Myśliwy dokonuje zapłaty za pobrane tusze zwierzyny na użytek własny w 

terminie do 31 dni od daty wystawienia faktury. Po tym terminie zarząd 

koła może naliczyć odsetki ustawowe. 

 

§ 38 

1. Myśliwemu, będącemu członkiem koła, przysługuje częściowy zwrot 

kosztów pozyskania zwierzyny grubej w wysokości: 

 jeleń byk I kl. wieku, I kl. tuszy – 130,00 PLN 

jeleń byk I kl. wieku, II kl. tuszy – 100,00 PLN 

jeleń byk I kl. wieku, kl. tuszy PN – 65,00 PLN 

 jeleń łania, I kl. tuszy   – 110,00 PLN 

jeleń łania, II kl. tuszy   – 90,00 PLN 

jeleń łania, kl. tuszy PN   – 55,00 PLN 

 jeleń ciele, I kl. tuszy   – 60,00 PLN 

jeleń ciele, II kl. tuszy   – 50,00 PLN 

jeleń ciele, kl. tuszy PN   – 30,00 PLN 

 sarna koza, I kl. tuszy   – 45,00 PLN 

sarna koza, II kl. tuszy   – 36,00 PLN 

sarna koza, kl. tuszy PN   – 22,00 PLN 

 dzik, I kl. tuszy    – 32,00 PLN 

dzik, II kl. tuszy    – 26,00 PLN 

dzik, kl. tuszy PN    – 16,00 PLN 

 

2. Częściowy zwrot kosztów pozyskania nie przysługuje: 

a: za pozyskaną zwierzynę pobieraną na użytek własny 

b: za samce zwierzyny płowej z wyłączeniem jeleni byków w I kl. 

wieku* 

c: za zwierzynę pozyskaną na polowaniach zbiorowych 

* - uznanie konta myśliwego następuje w oparciu o arkusz oceny pra

  widłowości odstrzału 

 

§ 39 

1. Ustala się następującą odpłatność myśliwego za pozyskaną zwierzynę 

drobną pobraną na użytek własny: 
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a) bażant    - 5,00 zł  netto 

b) kuropatwa   - nie ustala się (moratorium na odstrzał) 

c) gęś gęgawa   - 9,00 zł netto 

d) gęś zbożowa   - 9,00 zł netto 

e) gęś białoczelna  - 9,00 zł netto 

f) krzyżówka   - 3,00 zł netto 

g) cyraneczka   - 3,00 zł netto 

h) głowienka   - 3,00 zł netto 

i) czernica   - 3,00 zł netto 

j) gołąb grzywacz  - 2,00 zł netto 

k) słonka    - 2,00 zł netto 

l) łyska    - 2,00 zł netto 

m) zając szarak   - nie ustala się (moratorium na odstrzał) 

n) piżmak   - 4,00 zł netto 

 

2. Pozostałe gatunki zwierzyny zwalnia się z opłat z tytułu: 

a) borsuki, kuny (tumaki, kamionki), norki amerykańskie, tchórze 

zwyczajne i szopy pracze, ze względu na niekorzystny wpływ na 

populacje zwierzyny drobnej i innych zwierząt wolno żyjących, w 

tym gatunków chronionych: zwolnione z opłat; 

b) lisy i jenoty, ze względu na niekorzystny wpływ na populacje 

zwierzyny drobnej i innych zwierząt wolno żyjących, w tym 

gatunków chronionych: objęte systemem premiowym. 

Uchwała została zrealizowana, poprzez dopisanie do Kodeksu Koła, zakup 

kasy fiskalnej, jej fiskalizację, opracowanie i opublikowanie nowych druków 

na stronie www koła, a przede wszystkim przez przystąpienie do fiskalizacji 

sprzedaży.  

 

6. Inne problemy roku ubiegłego: 

1. Zarząd podjął decyzję o przystąpieniu do fiskalizacji sprzedaży tusz 

zwierzyny pobieranej na użytek własny. Od dwóch sezonów borykaliśmy 

się z dylematami jakie towarzyszyły konieczności przejścia na fiskalizację 

sprzedaży. W celu uniknięcia tego obowiązku Zarząd Koła podejmował 

decyzję o zaprzestaniu sprzedaży tusz zwierzyny na potrzeby własne 

myśliwych (aby nie przekroczyć granicznej wartości sprzedaży w roku 

obrachunkowym). Decyzje te zbiegały się z okresem przedświątecznym, 

co budziło duże niezadowolenie wielu Koleżanek i Kolegów. Dlatego w 

bieżącym sezonie zdecydowaliśmy się na rezygnację z ograniczania 

sprzedaży, co z kolei doprowadziło do osiągnięcia poziomu sprzedaży 

obligującego nas do zakupu kasy fiskalnej i wprowadzenia fiskalizacji 

całej sprzedaży. Obowiązek ten nie podlegał dyskusji, gdyż wynika z 

przepisów skarbowych. Kwestią otwartą pozostawały zasady na jakich ta 

sprzedaż będzie się odbywać. Dla zapewnienia zgodności tego kroku ze 
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Statutem Zrzeszenia podjęto decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Członków Koła które odbyło się w dniu 

23.01.2016r., a szczegółowe decyzje podjęto w sposób w pełni 

demokratyczny. 

2. W dniu 12 lipca odbył się Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu PZŁ w 

Opolu. W zjeździe koło nasze godnie reprezentowali Koledzy Marek 

Bocianowski, Paweł Gajda i Waldemar Wilk. Warto wspomnieć o 

sukcesie wyborczym naszego Kolegi Marka Bocianowskiego, który został 

wybrany po raz trzeci na członka Okręgowej Rady Łowieckiej w Opolu, 

oraz na delegata na XXIII Krajowy Zjazd Delegatów. Odnotować należy 

również aktywność naszych delegatów w trakcie samego zjazdu, Kolega 

Paweł Gajda został wybranym na członka Komisji Mandatowej a Kolega 

Marek Bocianowski przewodniczył Komisji Wyborczej. 

3. W dniu 12 września w Centrum Konferencyjnym Ministerstwa Obrony 

Narodowej w Warszawie obradowała najwyższa władza naszego 

Zrzeszeni, XXIII Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów. Nasz okręg 

reprezentowali delegaci wyłonieni w lipcowym Okręgowym Zjeździe 

Delegatów, w tym Kolega Marek Bocianowski. który zabrał głos w 

dyskusji występując z prezentacją na temat stanu populacji jelenia 

szlachetnego w Opolu. Głos naszego przedstawiciela spotkał się ze sporym 

zainteresowaniem delegatów, w efekcie czego został powołany w skład 

Komisji Hodowlanej przy Naczelnej Radzie Łowieckiej, jako jej członek 

jest współautorem nowych zasad selekcji osobniczej i populacyjnej 

zwierząt łownych.  

4. 12 lipca odbył się Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu PZŁ w Opolu. W 

zjeździe koło nasze reprezentowali Koledzy Marek Bocianowski, Paweł 

Gajda i Waldemar Wilk. Warto wspomnieć o sukcesie wyborczym 

naszego Kolegi Marka Bocianowskiego, który został wybrany po raz trzeci 

na członka Okręgowej Rady Łowieckiej w Opolu, oraz na delegata na 

XXIII Krajowy Zjazd Delegatów. Odnotować należy również aktywność 

naszych delegatów w trakcie samego zjazdu, Kolega Paweł Gajda został 

wybranym na członka Komisji Mandatowej a Kolega Marek Bocianowski 

przewodniczył Komisji Wyborczej. 

5. W okresie sprawozdawczym po raz czwarty zorganizowaliśmy zawody 

strzeleckie koła. Liczymy, że impreza ta nie tylko na stałe wpisze się w 

kalendarz życia koła, ale również cieszyć będzie się większą frekwencją. 

Już dziś możemy śmiało stwierdzić, iż impreza ta wzmocniła poziom 

naszego strzelectwa reprezentowany na zewnątrz, o czym świadczą wyniki 

w zawodach okręgowych. 

6. Na Zawodach Okręgowych Kół Łowieckich Opolszczyzny rozegranych w 

dniu 21.06.2015r., Koło nasze reprezentowali Koledzy: Krzysztof Bąk, 
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Tomasz Blacharski, Andrzej Kontek, Grzegorz Kontek i Michał Skibiński. 

Taki skład reprezentacji koła gwarantował sklasyfikowanie drużyny w 

klasie powszechnej (Koledzy Krzysztof Bąk, oraz Andrzej i Kontek), oraz 

klasie otwartej (Koledzy posiadający klasę mistrzowską, Tomasz 

Blacharski i Michał Skibiński, oraz zawodnik z klasą powszechną który 

uzyskał najlepszy wynik). Drużyna w klasie powszechnej zajęła III m-ce z 

wynikiem 1117/1500 pkt. Drużyna w klasie otwartej zajęła IV m-ce z 

wynikiem 1226/1500 pkt. Indywidualnie w klasie mistrzowskiej Kolega 

Tomasz Blacharski zajął 14 lokatę (430/500 pkt.) a Kolega Michał 

Skibiński 17 lokatę (410/500 pkt.). W klasie powszechnej Kolega 

Krzysztof Bąk zajął 11 lokatę (386/500 pkt.), Kolega Andrzej Kontek 16 

lokatę (370/500 pkt.), a Kolega Grzegorz Kontek 20 lokatę (361/500 pkt.). 

Dziękujemy Kolegom za godne reprezentowanie naszego Koła i 

gratulujemy sukcesu jakiego jeszcze w historii naszego Koła nie było. 

7. W dniu 17 maja 2015 roku odbył się w Tułowicach Opolski Festiwal 

Łowiecki, organizatorami którego byli, Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu, 

Zespół Szkół Leśnych w Tułowicach oraz Tułowicki Ośrodek Kultury. W 

klasie B startował członek naszego koła, Kolega Ditmar Piechaczek. 

Kolega nasz obsługuje również wiele imprez na szczeblu okręgowym, 

dobrze służąc promocji łowiectwa i naszego koła. 

8. W dniu 23.01.2016r zorganizowaliśmy zabawę myśliwską dla członków 

koła, imprezę samodzielną (nie łączona z obchodami rocznicowymi, czy 

polowaniem Hubertusowskim). Frekwencja, oraz pełen przekrój wiekowy 

uczestników może świadczyć, iż formuła ta spotkała się z dobrym 

przyjęciem wśród członków koła, oraz zasługuje by taka forma spotkań 

weszła na stałe do kalendarza imprez w naszym kole. 

9. W okresie sprawozdawczym, z inicjatywy Kolegi Mariusza Krzywickiego, 

kontynuowaliśmy konkurs fotograficzny „Nasze obwody łowieckie w 

obiektywie”. Choć liczba autorów była mniejsza niż w pierwszej edycji, to 

wierzymy, iż zainteresowanie konkursem wzrośnie. Ogłoszenie wyników 

oraz wręczenie dyplomów i nagród nastąpiło w dniu 7 listopada 2015r. po 

polowej mszy hubertusowskiej. Zarząd zachęcony zainteresowaniem 

wokół konkursu, ogłosił trzecią edycję, której rozstrzygnięcie nastąpi w 

bieżącym sezonie. Liczymy, że konkurs ten, podobnie jak zawody 

strzeleckie, na stałe wpisze się w kalendarz życia koła, i cieszyć będzie się 

w obecnym sezonie jeszcze większą frekwencją. 

10. W dniu 21 lutego br. na strzelnicy ZO PZŁ w Opolu odbyło się spotkanie 

lisiarzy z czterech opolskich kół łowieckich: Nr 1 „Hubertus” w Opolu, Nr 

10 „Szarak” w Opolu, Nr 3 „Lis” w Opolu i Nr 5 „Odra” w Opolu. 

Spotkanie to stanowiło finał trzydniowego polowania na drapieżniki 

zorganizowanego na obwodach dzierżawionych przez te koła. 

Zaznaczyliśmy swoją obecność w tej imprezie. Powinniśmy również 
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włączyć się w jej rozwój i kontynuację w sezonie bieżącym i następnym. 

Być może jest to jedyna droga rozpropagowania odstrzału lisów u 

pozostałych naszych sąsiadów. 

11. Sezon sprawozdawczy przyniósł wysyp trofeów medalowych, aż trzy 

medalowe byki, do tego we wszystkich trzech kolorach. Wymowny 

dowód, iż lata dyscypliny i właściwego planowania przynoszą rezultaty. 

a. Grzegorz Przydatek – 217,00 pkt. CIC (medal złoty) 

b. Jan Bursy – 193,09 pkt. CIC (medal srebrny) 

c. Adam Paszko – 184,46 pkt. CIC (medal brązowy) 

Szczęśliwym łowcom gratulujemy, tym bardziej, iż odstrzał został 

zrealizowany zgodnie z zasadami selekcji i etyki łowieckiej. 

12. W stosunku do lat poprzednich, gdzie borykaliśmy się z niskimi i 

niestabilnymi cenami dziczyzny, oraz zmiennymi kierunkami dostaw, 

obecnie trzeci sezon z rzędu cieszymy się względną stabilizację cen, ale na 

poziomie nie do końca nas satysfakcjonującym. O ile pozytywnie należy 

ocenić otwarcie punktu skupu w granicach obwodu – to duże ułatwienie 

dla nas wszystkich, o tyle niepokojem napawa fakt braku zrozumienia dla 

konieczności zachowania konkurencji i związanej z tym dywersyfikacji 

dostaw a co za tym idzie również dywersyfikacji ryzyka. Dostawy do PHU 

Tytus zarząd musiał wręcz wymuszać metodami nakazowymi.  

13. System premiowania odstrzału drapieżników przynosi oczekiwane 

rezultaty, co widać nie tylko po braku lisów, czy wręcz śladów ich 

obecności w końcówce sezonu. Widać też efekty w postaci wyraźnie 

liczniejszej populacji zająca. Jednocześnie należy podkreślić fakt, że 

znalazło to uznanie wśród osób niezwiązanych bezpośrednio z 

łowiectwem członków społeczności lokalnych. Na osobne wyróżnienie 

zasługuje postawa Kolegi Michała Skibińskiego, który pozyskał 50 lisów, 

zamieniając przysługującą mu premię na punkty. 

14. Okres sprawozdawczy można uznać za mało udany pod względem imprez 

promujących nasze Koło i łowiectwo w ogóle. Nie towarzyszyły nam 

media w czasie polowania hubertusowskiego, wigilijnego ani 

sylwestrowego. Niewątpliwie wpływ na to miał rok bogaty w różnego 

rodzaju wydarzenia w tym polityczne, w którym zabrakło czasu 

antenowego na tzw. miękkie tematy. Nie bez znaczenia była również 

negatywna kampania medialna wokół myśliwych, jaka towarzyszyła 

zabiegom wokół uchwalenia nowej ustawy Prawo łowieckie (brak 

atmosfery na pokazywanie przykładów pozytywnych). Z drugiej strony 

może zabrakło inicjatywy do poszukiwania nowych tematów i form. 

Potwierdzeniem tej tezy może być niewątpliwy sukces medialny wokół 

wsiedlenia bażantów na Dzień Ziemi. 
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W tym miejscu dziękujemy wszystkim Koleżankom i Kolegom 

zaangażowanym w realizację tych przedsięwzięć. O wszystkich 

wydarzeniach informowaliśmy na naszej stronie internetowej.  

15. Odnotowujemy niezrozumiały brak zainteresowania naszym lokalnym 

kwartalnikiem Z KNIEI Zaprenumerowaliśmy 5 egzemplarzy tego tytułu. 

4 egzemplarze są do odebrania u Kolegi Łowczego (kto pierwszy ten 

lepszy). Jeden egzemplarz pozostaje u Kolegi Łowczego (jak w czytelni – 

każdy może poczytać i zwrócić). Dodatkowo Kolega Prezes dysponuje 

egzemplarzami autorskimi, które chętnie rozdaje. Zainteresowanie, 

pomimo zerowych kosztów po stronie członków koła jest znikome. 

Czyżby oznaczało to zanik czytelnictwa wśród Kolegów i Koleżanek? 

16. W okresie sprawozdawczym przystąpiliśmy do zbierania materiałów do 

nowych legitymacji łowieckich. Temat ten wzbudził liczne, nie do końca 

zrozumiałe emocje wśród niektórych Kolegów, a dyscyplina organizacyjna 

ponownie zawiodła. 

17. Tradycyjnie nie udało się wyegzekwować od Kolegów myśliwych pełnego 

uczestnictwa w pracach społecznych. Trudno też stwierdzić, aby znacząco 

poprawiło się dokumentowanie tych prac, a szczególnie terminowość ich 

rozliczania. Uniemożliwia to prawidłowe i terminowe sporządzanie 

sprawozdawczości. Do dziś nie spłynęły protokoły od części Kolegów, w 

tym także, co może dziwić najbardziej od Kolegów stowarzyszonych.  

18. Zarząd nie jest zadowolony z postępu prac nad kroniką naszego koła, ale 

najważniejsze jest uczynienie pierwszego kroku i krok ten został 

uczyniony. Nadal oczekujemy na osoby chętne do włączenia się w jej 

redagowanie. 

19. Podziękowania: 

 Zarząd składa serdeczne podziękowania całemu zespołowi 

uczestniczącemu w szacowaniu szkód łowieckich w uprawach rolnych. 

Dzięki waszemu zaangażowaniu i dojrzałej postawie Koło nasze cieszy 

się dobrą opinią zarówno w lokalnym środowisku wiejskim, jak i w 

zarządach gmin z terenu dzierżawionych obwodów łowieckich, oraz Izbie 

Rolniczej. Jest to szczególnie zauważalne na tle trudności w rozwiązaniu 

wszystkich aspektów szacowania szkód łowieckich u naszych niektórych 

sąsiadów. 

 Zarząd składa podziękowania Kolegom Robertowi Rybie, Arturowi 

Gebauer i Józefowi Kowal, a także członkom ich rodzin za pracę włożoną 

w odchów bażantów jednodniowych, ich systematyczne wsiedlanie do 

łowiska w całym mijającym sezonie. 

 Zarząd składa podziękowania Koledze Michałowi Skibińskiemu za 

bezprzykładne i bezinteresowne zaangażowanie w odstrzał lisów. 
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 Zarząd, wzorem roku ubiegłego składa serdeczne podziękowania Koledze 

Norbertowi Jakubczykowi, który na każdą prośbę zarządu świadczył 

pomoc swym ciągnikiem przy polowaniach zbiorowych, co umożliwiło 

nam rozwiązanie ważnego problemu związanego z transportem na 

polowaniu zbiorowym – coraz trudniej znaleźć chętnego do ciągania 

podwody w dni wolne od pracy. 

 Zarząd składa podziękowania za zaangażowanie w organizację zawodów 

strzeleckich w kole, w szczególności pragniemy wyróżnić Mariusza 

Krzywickiego (sędzia główny, rogacz) Marzenę Kurowską (trap), Piotra 

Karasia (krąg), Sylwestera Wilka (przeloty), Stefana Kulig (dzik), Adama 

Paszko (zając), Joannę Wilk (sekretariat), Dawida Hawryluka i Pawła 

Gajewskiego (obsługa techniczna). Pragniemy również podziękować 

sponsorom Nadleśnictwu Opole i Prószków, Scutti Polska, oraz Szóstak 

Sklep Myśliwski Wieluń, dzięki którym ograniczono koszty organizacji 

zawodów. 

 Zarząd składa serdeczne podziękowania wszystkim Koleżankom i 

Kolegom, zaangażowanym w organizację i prowadzenie polowań 

zbiorowych, jak pokazują przykre doświadczenia, pracę często 

niedocenianą przez niektórych uczestników tych polowań. 

 Zarząd składa serdeczne podziękowania wszystkim Koleżankom i 

Kolegom, którzy zaangażowali się w utrzymanie i dalsze 

zagospodarowanie terenu wokół obelisku upamiętniającego 60-lecia Koła 

i obelisku Hugo von Erensteina, oraz organizacji polowej Mszy 

Hubertusowskiej. Na osobne wyróżnienie zasługują Koledzy Józef 

Kowol, Tomasz Kowol (ołtarz), Zygfryd Żur (transport), Marzena 

Kurowska (przystrojenie ołtarza), Piotr Mientus (orkiestra) i Michał 

Skibiński (wyposażenie ołtarza). To dzięki Wam msza polowa cieszy się 

godną oprawą. 

 Zarząd składa podziękowania naszym społecznym Strażnikom 

Łowieckim, Kolegom Stanisławowi Iżyckiemu i Waldemarowi Wilk. 

 Zarząd składa serdeczne podziękowania wszystkim Koleżankom i 

Kolegom, niewymienionym tu imiennie, a przykładnie zaangażowanym w 

życie koła, wszystkim tym, którzy swoją postawą budują i łączą, a nie 

dzielą i rozbijają nasze środowisko. 
 

Wszystkie wspomniane w niniejszym sprawozdaniu osiągnięcia nie są 

osiągnięciami li tylko Zarządu Koła, lecz co należy z całą stanowczością 

podkreślić, są osiągnięciami nas wszystkich, z których to osiągnięć w 

ocenie zarządu możemy być dumni. Pamiętajmy jednak, że również 

większość porażek to efekt działania nie tylko Zarządu Koła. 
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Zarząd Koła w pełni zdaje sobie sprawę z faktu, iż nie wszystkie zagadnienia 

natury organizacyjnej i gospodarczej ujęto wyczerpująco w sprawozdaniu. 

Zarząd prosi o szeroką i rzeczową dyskusję nad przedstawionym 

sprawozdaniem. 
 

Integralną częścią sprawozdania jest szczegółowe sprawozdanie finansowe w 

oparciu o sprawozdanie ŁOW-1, stanowiące załącznik do niniejszego 

sprawozdania. 

 

Podpisy członków Zarządu Koła przedkładających sprawozdanie: 

 

1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prezes Koła 

 

 

Łowczy 

3.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sekretarz 

 

 

Skarbnik 

5.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
Podłowczy 

 

 

Opole 2016.05.26 
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 Przewodniczący Walnego 

 Zgromadzenia  
 


