
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy! 

W ślad za pismem wysłanym przez Pana Krzysztofa Grochalskiego, Członka Zespołu 

Nadzorczo-Kontrolnego Okręgowego Zjazdu Delegatów PZŁ Katowice do wszystkich kół 

naszego Okręgu i nie tylko, Zarząd Okręgowy PZŁ Katowice przekazuje Kolegom na te same 

adesy e-mailowe stosowne wyjaśnienie: 

1. Jedynym dokumentem jaki obowiązuje na dzień dzisiejszy w Polskim Związku 

Łowieckim, a dotyczącym Zespołów Nadzorczo Kontrolnych OZD PZŁ w Polsce jest 

Regulamin stanowiący załącznik do Uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej nr. 

255/2020 z dnia 7.01.2020, o którym to dokumencie, jako już obowiązującym, 

powiadomiłem Zespół na posiedzeniu w dniu 10.02.2020 r. 

(Uchwała Zespołu OZD Katowice sporządzona w oparciu o nie obowiązujący już 

dokument prawny czyli własny Regulamin). 

 

2. Zgodnie z punktem IV ustęp 4 w/w Regulaminu w terminie 14 dni od przekazania 

protokołu kontroli Zarząd Okręgowy może do niego wnieść uwagi i zastrzeżenia na 

piśmie do Przewodniczącego Zespołu. Z przykrością musimy stwierdzić, iż Zespół 

OZD Katowice takowej szansy, z przyczyn nam nie znanych, nas pozbawił, co 

sugeruje na celowe działanie, nie służące interesowi Zrzeszenia, nie wspominając 

o postawie etyczno - koleżeńskiej tego Organu, o której być może niektórzy z 

naszych członków już zapomnieli, ale dla nas jest wciąż ważna. 

 

3. W punkcie I ustp 3 litera d Regulaminu Zepołu Nadzorczo Kontrolnego mówi się 

wyraźnie, iż Członek Zespołu zobowiązany jest do zachowania tajemnicy w zakresie 

wszelkich informacji dotyczących spraw organizacyjnych, gospodarczych, 

handlowych i finansowych pod rygorem odpowiedzialności zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

4. Zestawiając tylko te trzy punkty Regulaminu proszę samodzielnie ocenić działania 

Zespołu OZD Katowice ze szczególnym uwzględnieniem Pana Krzysztofa 

Grochalskiego, podpisującego swoje pisma "Radca Prawny"!!! 

Zarząd Okręgowy PZŁ Katowice mając na względzie dobro i przyszłość Polskiego 

Związku Łowieckiego postanowił pozostawić je bez komentarza. 

 

5. Uchwałę Zespołu dostarczono do Zarządu Okręgowego w dniu 24.02.2020 a w 

26.02.202 Pan Radca Prawny Krzysztof Grochalski udostępnia drogą e-mailową w/w 

Uchwalę kołom Łowieckim naszego Okręgu i nie tylko, działając świadomie na 

szkodę nie tylko osoby Głównej Księgowej, ale również całego Zarządu i naszego 

Okręgu. 

6. Jednocześnie pragniemy poinformować Kolegów z Zespołu, iż Organ ten nie posiada 

kompetencji w zakresie oceny poszczególnych pracowników oraz przyjmowania czy 

odrzucania sprawozdań finansowych w Polskim Związku Łowieckim gdyż leży to w 

kompetencjach wpierw Zarządu Głównego w formie tzw. protokołu przyjęcia, a 

później Naczelnej Rady Łowieckiej w formie Uchwały. 

 



7. Nie wykluczając podjęcia kroków prawnych przedmiotowej sprawie oraz zlecenia 

zbadania sprawozdań przez biegłego rewidenta Zarząd Okręgowy przekazuje 

Koleżankom i Kolegom dwa dokumenty Głównej Księgowej Zarządu Okręgowego 

PZŁ Katowice Pani Ewy Grabskiej-Holeksa przedstawione i przyjęte na 

Posiedzeniu Zarządu w dniu wczorajszym: 

- oświadczenie o naruszeniu dóbr osobistych 

- wyjaśnienia co do zarzutów Zespołu w zakresie dokumentacji finanasowo – 

księgowej 

Szczerze Was pozdrawiam 

Z wyrazami szacunku i łowieckim pozdrowieniem 

"Darz Bór" 

Mariusz Miśka- Łowczy Okręgowy 

w imieniu Zarządu Okręgowego  

(mój telefon wszyscy znacie od 15 lat) 

 


