
Polski Związek Łowiecki
Zarząd okręgowy Katowice

z siedzibą w Siemianowicach Sląskich

Siemianowice S|ąskie' 28 |uĘ 2020 r.

Zespoł N adzorczo- Kontro I ny
okręgowego Zjazdu Delegatów PZŁ

Zarząd okręgowy Katowice

oświadczenie:

W związkrr z otrzyrnaną uchwałą zespołu z dnl'a 24.02-2020 r. informuj Q- , ze zespół podjął

uchwałę bez pełnych danych finansowych , które są w posiadaniu Zarządu, nie poprosił o

dodatkowe wyjaŚnienia spornych kwestii otaz n1e dał mi rowniei mozliwości wyjaśnienia

.,błędów'' , zakwestionowanych ptzez zespół.

Zespoł równiez podjął się oceny mojej pracy , jak równiez moich cytuję ,, kompetencji

formalnych oraz mer5Ąorycznych', bez uprawnień w tej kwestii , natuszając moje dobra

osobiste a upubliczniając taki dokument poprzez wysyłkę do wiadomości kół łowieckich

naruszył' moje dobra osobiste, stawiając mnie w bardzo złym świetle ale równięz natuszył

wizerunek całego Zarządu Katowice , nie wspominając o ZG , który nasze sprawozdania

finansowe zatwietdza ' a mnie jako księgową zatrudnia. W zwtęku z tym , informuję ze

podejmę odpowiednie kroki prawne w stosunku do kazdego z członków zespołu. Ponad to

zawiadomię Państwową Inspekcję Pracy o nękaniu mnie i rozpowszechnianiu

nieprawdziwych informacji na mój temat. Mam wrazenie , Żę cata dział'aInośc Zespofu

skupiła się na mojej osobie, a ze wszystkich problemów 
'Spraw , zadan przed którymi stoi

Zarząd okręgowy Katowice , Panowie wzięli sobie za cel moja osobę jako księgowej i
;

metody rachunkowości stosowanę przęZ PZł', Mam nadzieję równiez zę Pan Grochalski jako

prawnik poinformował Panów jakie konsekwencje wynikają z taktego dztał'anta naruszając

moje dobra osobiste oraz Ustawę o ochronie danych osobowych.

Nie zajęli się Państwo budzetem , planem i jego rea|izacjąza 2019 ' przychodami i kosztami

nie mówiąc juz o poprawie efektywności działań organów okręgu.

Budzi to moje powazne zaniepokojenie i pytanie komu ma stuzyc taka dziaŁalność.
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Po|ski Związek Łowiecki
Zarząd okręgowy Katowice

siedziba w Siemianowicach Ś|askich

Nie zmienia to faktu, ze jako pracownik zarządu w trosce o dobro PZŁ postaram się wyjaśnió

wszystkie sporne kwestie.

Uzasadnienie zespołu i moje wyjaśnienia do niech:

I.

Przedstawiając na prośbę Przewodniczącego Zespołu dokumenty finansowe na dzien

I0.0f.202a , gdzie datą przekazania sprawozdań byl dzień 12.02.2020 zaznaczyll'śmy,Ze Są

to wstępne wyniki

nie mieliŚmy jeszcze pełnych danych i dlatego tez rachunek zysków i strat sporządzono w

dwóch wariantach. Podpis moj i Pana Łowczego Mariusza Miśki Świadczy o tym ze w pełni

Świadomi danych finansowych przedstawiliśmy je Państwu w dobrej lvietze, dopuszczając

każ.dąmozliwość i ewentualne zmiany do dnia 12.02.2020.

il.

Wyjaśniam , Że Zarząd okręgowy PZŁ Katowice jest oddziałem Zarządu Głównego i nie ma

osobowoŚci prawnej, nie składa tez samodzrelnie dokumentów finansowych.

o polityce rachunkowości i sposobach rozliczeń decyduj e Zarząd Główny, równiez o

wzorach dokumentów, które Zarządy okręgowe składają do Zarządu Głównego.

InformowaŁam już Panow w tym wzg|ędzie i jeŻe|t Panowię się z t5rm nte zgadzają to proszę

poinformować ZG i Główną Księgową Zarządu Gtównego PaniąKarolinę Szm1,t, ja nie

jestem osobą decyzyjnąw tej kwestii ani nie ponoszę odpowiedzialnoŚci za nie,

Druki otrąrmujemy pocztę email bezmoŻ|twości ich edfowania.(nie mozemy dokonyr,vać

zmian)

Nadmieniam że wszystkie zarządy pracująna tych samych wzorach.

(rowniez wzór dokumentu 
'' 

rachunek zysków i strat''- dotyczy zarzutu w punkcie IV tzw.

uchwały)

- załączntk I - wzory dokumentów z ZG Warszawa)

41-103 Siemianowice S|qskie. u|. Zwycięstwa 2. tel./fax +4B32z20 4275; +4B3f f203835
www.orl. katowice.pl . zo. katowice@pzlow.pl

Konto bank: PKO BP S.A. II O/Katowice 51 1020 2313 0000 3IOZ 0197 1613 . NIP: 526-030-04-63
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Zarząd okręgowy Katowice
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III.

Roznica w sumie aktywow i pasyr,vów na początek i na koniec roku 2019 w kwocie 0,01 gr.

- tak jak w punkcie I. - przedstawione zostaŁy Państwu wyniki wstępne, natomiast w

ostatecznytt bilansie ,przekazanym do Zarząd Głównego PZŁ w bilansie aktywów zostata

roz|l'czona 13-tka jak rownieznadpłata w kwocie I76,5I na Fundusz Zwterzyny Drobnej.

Suma aktyr;vów i pasyr,vów jest zgodna i wynosi 2 507 702,83 . Róznica 0,01 gr. mogła

powstać nawet w wyniku zaokrągleń lub zwykłej .literówki''. Państwo oceniająto jako

..nierzeteiność''.

Powyzsze oznacza, ze Państwo pochopnie stwierdzili na ,,pierw szy rzut oka,, zę bilans jest

wadliwy, bez ostatec zny ch r ozhczen.

- załącznik 2

ry.

Sprawozdanie finansowe za 2018 - w bilansie aktyr,vow i pasywów zł.oionym do ZG PZŁ

dnia07-02-2019 wykaza|iśmy kwotę aktyr,vow i pasy.wow w wysokoś ci:2 577 f28,16 ,(zał.3)

W terminie poŹniejszym złozy|iśmy , korektę bilansu spowodowanątoz|tczeniami między

Zarządem Głównym aZarządem okręgowym i tam suma aktyr;vów i pasyrvów uległa zmianie

i wynosiła 2 57 5 550,62 (zał.3) , i taki bilans Państwo otrzyma|i na ZjeŹdzie okręgowym.

Informuję {odatkowo równiez Że zmiana ta nie miata wpł1r,r'u na wynik finansowy.

W ostatecznym rozrachunku ZG postanowił nie uwzględniaó tej poprawki złozonej przeznas

w korękcie bilansu , tak więc suma aktywów i pasywów pozostałabez zmtan czy|t

2 577 228,16.

Przedstawiam Państwu równiez protokół przyjęcia sprawozdania finansowego za2018 przez

Zarząd Główny PZŁ. (zał.3)
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v.

W punkcie piątym mająPaństwa zastrzeżenia do wzorów dokumentów jakie przedtozyłam.

Ponownie odsytam do Zarządu Głównego. Mimo tego ze wielokrotnie informowałam o tyrn

że wszystkte decyzje w tym wzg|ędzie podejmuje ZG ,i mimo tego ze przygotowywałam dla

Państwa dodatkowo specjalne zestawienia bardziej czytelne poniewaz dokumenty księgowe

pochodzące z obowiązującego nas proglamu księgowego nie były dla Panów dość jasne i na

które musiałam poŚwięcić dodatkowo swój cZaS pr}nvatny a mimo tego dokonujecie

negatyr,vnej oceny. Reasumując wszystkie dokumenty przygotowuję wedfug wzorów jakie

przedstawiam w ZG i taktę tez ptzedstawiłam zespołowi'

vI.

Róznica w wyniku finansowym wynika właśnie zwypłaty tzw. 13-tki.

W jednym wariancie przedstawiamy wynik dodatni 43 193,46 a w drugim ujemny -
17 444,4r

W wyniku finansowytr w pozycji 22 zaksięowana jest właśnie 13-tka i zwięane z nią

koszty rownięz składki ZUs , zgodnie Zewzoręm otrz1rmanym zZG PZŁ Warszawa _

dlatego teŻpozycja 23 wyniku 
', 

składki emerytalne'' pozostaje bez zmian'

Swiadczenie z t1.tufu trzynastki to rzeczywiŚcie nie jest wynagro dzente a,, fundusz nagród''

zgodnie zregu|aminem wynagradzania Polskiego Związku Łowieckiego opracowanego przez

Zwtązkt Zawodowe Solidarnośó i zespół prawników i obowiązuje w kazdym zarządzte.

Dlatego tez Państwa ocena w tyrrr wzg|ędziejest błędna.
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VII.

Punkt VII Państwa uzasadnienia dotyczący straty finansowej zarok 2018, wyjaśniam:

Kapitał Zapasowy zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych arr.396 tworzy się na pokrycie

ewentualnych strat wykazanych w sprawozdanlu finansowym a składa się on w całości z

zysków i strat z|atubiegłych. I tak jezeli wykazujemy zysk w Sprawozdaniu finansowym to

trafia on w całoŚci na konto kapitału Zapasowego i podobnie ma się ze stratą. \Y zwl'ęku z

tym Strata nie ,,zniknęła,, a zostałarozltczona zkapitaŁu Zapasowego utworzonego ''vłaŚnie w

t}m ceiu , zgodnie z obowiętt1ącymi przepisami i zgodnie z dyspozycjami ZG PZŁ w

Warszawie.

Mam nadziejęze rozszerzył'am Państr,va wiedzę na temat kapitatu Zapasowego i jego funkcji

w dokumentach finansowych.

W związku ztym powazne zastrzeientaZespotu i ocena operacji jako ,, niedopuszczalna,,

jest w całoŚci nieuzasadniona. Informuję ponad to ze zmniejszenia w majątku trwałym Zo
Katowicenakoniecroku20l8 akoniecroku2019 to93f,39 i jesttokwotaamorlyzacji.

Spore zmniejszenie natomiast jest w materiałach namagazynie i w1mosi ono 56 571,83 i

wynika to ztego ze dokonyr,valiśmy tylko koniecznych zakupów materiałów i

wyprzedawaliŚmy stare wydawnictwa. Zgodnte ztym,informuję że zad'enmajątek nię został

ZbyIy w celu pokrycia straty za rok 20 1 8 j ak zgrabnte sugeruj e w swym piśmie Zespół' ,wręcz
odwrotnie powiększyliśmy majątek dokonując np. zakupu pięciu sztuk broni , oraz szafę do

jej'przechowywania.
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VIII.

Podczas pietwszego i ostatniego Zarazęm mojego spotkania zZespołem w dniu 12-09-2019

roku zespół w osobie Pana Andrzeja Pietrasza tPana Tomasza Tarnowskiego' Pan A.Pietrasz

poinformował mnie o konieczności utworzeniu rezerwy finansowej na poczet ewentualnych

roszczęnprzez firmęAlfa Sp. Z o.o. o czym poinfotmowałam Pana Łowczego Mariusza

Miskę. Zastanawia mnie na podstawie jakich dokumentów i wyliczeń taka sugestia powstała

w Zespole N-K poniewaŻZarza! nie posiada zadnych dokumentów w tej kr,vestii , natomiast

opieranie się na plotkach i domnięmaniach nie jest narzędztem rachunkowości.

Dodatkowo informuję ,ze do dzisiaj nie otrzJ,.małam iadnych dokumentów na podstawie

których taką rezerwę mogłabym utworzyć i w jakiej wysokości powinna ona byó załozona a

którąniewątpliwie b1tn utworzyłapo uprzedniej konsultacji zZarządem Głór,vn1m.

W związku ztym cały punkt VIII uzasadnienia ulvaiam za niezasadny i absurdalny.

IX.

Informuję również Pana Pietrasza przewodniczącego zespołu , że pełne sprawozdanie

finansowe , które złoĘliśmy do ZG PZŁ w Warszawie zawiera również informację

dodatkową i wszelkie załączniki wymagane ustawą iprzez ZG Warszawa a ,,

które to je,';t do wglądu w biurze zarządu.

Wszystkie dokumenty s ą z go dne z p oliĘką rachunkow ości P ZŁ i zarządzeniem

Przewodniczącego Zarządu Głównego PZŁ , która nie wyodrębnia przychodów ze

strzelnicy jako takiej a przychody statutowe 
' 
przychody z działalności gospodarczej

oraz pozostałe przychody finansowe. Sprawozdanie zostało z|oż'one dnia 12-02-2020r

zgodnie zwzn^czonym przez ZG terminem i do dzisiaj nie otrzymałam żadnych uwag.
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Moja sugestia jest taka, że zespól powinien się zebrać po złożeniu pełnej dokumentacji i

dopiero wtedy podjąć się jej ana|izy, niestety Państwo wolą stosować inne mechanizmy ,

oceniać , oczerniać ., rzucać kalumnie, domniemywać i tym podobne metody.

Mając powyzsze na uwadze zgadzam się z Państwem ze nie sposób przeprowadzl'Ć analizy

sprawozdania posŁrgrrjąc się częŚciowymi dan1mi i nie mając dokumentów Źródłowych ,

dlatego tez Państwa uchwała w całoŚci jest nierzetelna i niezgodna ze stanem faktyczn1m.

Pracując z zaangaŻowaniem i lojalnie, narzecz Polskiego Zwlązku Łowieckiego nie mogę

zgodztc się z tak łatwo ferowanymi wyrokami przez Zespol , który zgodnie przez siebie

stworzonym regulaminem miał zachowac profesjonaltzm ibęzstronnoŚć a takze działac na

r zecz p opr awy efektyr,vno ś ci w sz elki ch organ o:,v Zar ządu okręgo we go.

Poniewaz Państrvo upublicznili swoj raport przezwysyłkę do kot aprzez to pojawił się on

w intemecie , posługując się moim imieniem i nazwiskiem przedstawiając nieprawdziwe

informację na mój temat , jak równiez finansów Zatządu okręgowego oczekuję ze po

zapoznaniu się z moim oświadczeniem dokonacie Państwo przeprosin na piśmie i równiez

poprzez strony internętowe w ciągu 14 dni , w przeciwnym razie podejmę kroki prawne.

Wszystkie załączniki dostęne razem z pismem w biurze Zarządu okręgowego Katowice

Ewa Grabska-Holeksa

Księgowa

zo PzŁ Katowice
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