
PROTOKÓŁ

z Walnego Zebrania Członków Klubu Sygnalistów Myśliwskich Polskiego Związku

Łowieckiego,

które odbyło się w dniu 07 czerwca 2019 r. w Goraju-Zamku.

1. Otwarcie Walnego Zebrania

1.1 Przywitanie wszystkich zebranych przez Kol. Macieja Strawę – Prezesa KSM PZŁ

1.2 Odegranie sygnału „Powitanie” przez uczestników Walnego Zebrania.

1.3 W zebraniu uczestniczyły 43 osoby uprawnione do głosowania.

1.4 Kol. Maciej Strawa poinformował zebranych, iż zgodnie z Regulaminem Klubu Walne

Zebranie należy przeprowadzić przynajmniej jeden raz w ciągu roku.

2. Kol.  Maciej  Strawa przedstawił porządek zebrania,  który w wyniku głosowania przyjęto

jednogłośnie.  Poinformował również,  że w zebraniu mogą uczestniczyć także zaproszeni

goście, ale prawo do głosowania mają jedynie członkowie KSM PZŁ. Przypomniał także, iż

bez  względu  na  liczbę  obecnych  podczas  obrad,  Walne  Zebranie  może  podejmować

uchwały.

3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Walnego Zebrania

3.1 Propozycja, aby Przewodniczącym zebrania został Kol. Maciej Strawa.

W wyniku głosowania propozycję przyjęto jednogłośnie.

3.2 Zaproponowano, aby Sekretarzami zebrania zostali:

- Karol Jurczyszyn

- Karol Grzywacz

W wyniku głosowania propozycję przyjęto jednogłośnie.

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

4.1 Zaproponowano następujący skład Komisji Uchwał i Wniosków:

- Władysław Śmiechowski

- Mariusz Jamrozik

- Karol Kroskowski

W wyniku głosowania propozycję przyjęto jednogłośnie.

5. Zapoznanie z protokołem z Walnego Zebrania KSM  PZŁ, które odbyło się 27.06.2017 r. 

w Nowym Sączu. 

Protokół  został  zamieszczony na  stronie  internetowe  www.muzyka.mysliwska.pl,  a także

był dostępny w sekretariacie festiwalu celem umożliwienia wcześniejszego zapoznania się
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z jego treścią.  W wyniku głosowania protokół  został  przyjęty jednogłośnie przez Walne

Zgromadzenie członków Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ.

6. Przedstawienie sprawozdań z działalności KSM PZŁ za okres 01.05.-31.12.2017 r.

6.1 Sprawozdanie z działalności zarządu przedstawił Kol. Maciej Strawa a sprawozdanie

finansowe przedstawił Kol. Karol Jurczyszyn.

Po przedstawieniu sprawozdań Prezes KSM poprosił zebranych o powstanie i uczczenie

minutą  ciszy  zmarłego  Kolegi,  członka  Klubu  Sygnalistów Myśliwskich  oraz  jurora

sygnalistyki myśliwskiej- Kol. Andrzeja Niedźwiedzia.

6.2 Aktualne sprawy Komisji Muzycznej oraz Kolegium Jurorów przedstawił Kol. 

Krzysztof Kadlec.

6.3 Sprawozdanie Komisji Etyki przedstawił Kol. Hubert Jurczyszyn. Na zakończenie 

poddał pod rozwagę konieczność funkcjonowania Komisji Etyki.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Kol. Kazimierz Kroskowski.

Komisja  Rewizyjna  stwierdziła,  iż  dokumentacja  prowadzona  jest  w  sposób  rzetelny

i prawidłowy.  Stwierdziła  także,  że zarząd  dobrze  gospodaruje  skromnymi  środkami

finansowymi,  rozdysponowując  je  w  sensowny  i  oszczędny  sposób.  Zarząd  dobrze

wykonuje swoje obowiązki wobec czego Komisja Rewizyjna zgłosiła wniosek o przyjęcie

sprawozdań  oraz  udzielenie  absolutorium  dla  wszystkich  organów  Klubu  Sygnalistów

Myśliwskich PZŁ za miniony okres sprawozdawczy.

8. Dyskusja nad sprawozdaniami:

Dyskusji  poddano propozycję  zakończenia działania  Komisji  Etyki  KSM. Argumentując

takie  rozwiązanie  Kol.  Hubert  Jurczyszyn  zwrócił  uwagę  na  fakt  iż  w  razie  potrzeby

rozwiązania problemowej sprawy Zarząd Klubu może zawsze zwrócić się do zaufanych

członków  Klubu  z  prośbą  o  opinię  i  radę.  Nie  ma  zatem potrzeby  powoływania  stale

funkcjonującej Komisji Etyki szczególnie, że sprawy wymagające interwencji zdarzają się

bardzo rzadko.  Wielu Kolegów zwracało jednak uwagę,  że brak spraw którymi Komisja

musiałby się  zajmować  nie  świadczy o  tym,  że  nie  jest  ona  potrzebna  a  sam fakt  jest

istnienia i funkcjonowania pełni już rolę dyscyplinującą. Zabierając głos w dyskusji Kol.

Maciej  Strawa  poinformował,  że  do  Zarządu  KSM  PZŁ  wpłynęła  skarga  dotycząca

organizacji XI Ogólnopolskich Warsztatów Sygnalistów Myśliwskich w Garbiczu i Komisja

Etyki  zostanie  wkrótce  poproszona  o  zajęcie  się  tą  sprawą.  W  wyniku  dyskusji

nie zgłoszono wniosku o rozwiązanie Komisji Etyki KSM PZŁ.
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9. Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdań i absolutorium organów Klubu.

9.1 W wyniku łącznego głosowania przyjęto jednogłośnie:

- sprawozdanie Zarządu,

- sprawozdanie Komisji Muzycznej,

- sprawozdanie Kolegium Jurorów,

- sprawozdanie Komisji Etyki,

- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

9.2 Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie przez Walne Zgromadzenie niżej 

wymienionym organom KSM PZŁ:

- dla Zarządu,

- dla Komisji Muzycznej,

- dla Kolegium Jurorów,

- dla Komisji Etyki.

10. Kol. Maciej Strawa omówił bieżącą działalność Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ.

10.1 Omówienie  XXIV  Ogólnopolskiego  Festiwalu  Muzyki  Myśliwskiej  w  Goraju-

Zamku. Festiwal stanowi olbrzymie przedsięwzięcie organizacyjne. Przewiduje się,

że we wszystkich wydarzeniach festiwalowych weźmie udział ok. 1000 sygnalistów,

100 łuczników,  łącznie  ok.  2000 osób biorących  udział  lub  odwiedzających.  Nad

sprawnym  przebiegiem  festiwalu  czuwa  ok.  400  osób  obsługujących.  Słowa

podziękowania  skierowane  zostały  do  Dyrektora  Regionalnej  Dyrekcji  Lasów

Państwowych  w  Pile-  Daniela  Szcześniaka,  Łowczego  Okręgowego  Zarządu

Okręgowego  PZŁ w Pile-  Sławomira  Jaroszewicza  oraz  Dyrektora  Zespołu  Szkół

Leśnych w Goraju- Alberta Tabaki.

10.2 Współpraca  KSM  PZŁ  z  Lasami  Państwowymi:  w  dalszym  ciągu  nie  udało  się

podpisać  przygotowanego  Zarządzenia  w  sprawie  funkcjonowania  sygnalistów

myśliwskich w jednostkach Lasów Państwowych.

10.3 Zmiany w regulaminach konkursów sygnalistów myśliwskich i muzyki myśliwskiej:

od  przyszłego  roku,  do  regulaminu  konkursów  muzyki  myśliwskiej  zostanie

wprowadzone 5 kryterium oceny występów tj. kryterium trudności utworów. Zespół

roboczy  przy  Kolegium  Jurorów  przygotował  spis  utworów  muzyki  myśliwskiej

z klasyfikacją  ich  trudności.  Wszystkie  nowo  pojawiające  się  utwory  będą

klasyfikowane i wprowadzane na bieżąco do spisu.
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11. Plan działalności KSM na 2020 rok.

Plan  działalności  KSM PZŁ na  2020 rok  przedstawił  Prezes  KSM PZŁ –  Kol.  Maciej

Strawa.  Plan  działalności  wygląda  analogicznie  do  lat  poprzednich.  Najważniejszym

wydarzeniem w roku będzie XXV Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej. Na dzień

dzisiejszy  nie  jest  jeszcze  wiadomo  gdzie  zostanie  zorganizowany.  Były  prowadzone

wstępne rozmowy w celu organizacji dużej, łączonej imprezy tj. Ogólnopolskiego Festiwalu

Muzyki Myśliwskiej i Mistrzostw Europy Sygnalistów Myśliwskich w Pszczynie. Podczas

II  edycji  ME w Levocy na Słowacji,  delegacja Polska potwierdziła  organizację kolejnej

edycji mistrzostw w 2020 roku, w Pszczynie. Z uwagi na obawy Zarządu Okręgowego PZŁ

w Katowicach  dotyczące  możliwości  organizacji  tak  dużego  przedsięwzięcia  sprawa  ta

wymaga jednak ponownego ustalenia i akceptacji.

12. Dyskusja nad planem działalności Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ.

12.1 Kol. Krzysztof Kadlec zaapelował o stosowanie tytułów utworów pochodzenia 

zagranicznego w tłumaczeniu na język polski.

12.2 Kol. Kazimierz Kroskowski pogratulował powołania do Komisji Kultury Łowieckiej 

przy Naczelnej Radzie Łowieckiej Kolegom Maciejowi Strawie oraz Henrykowi 

Mące.

12.3 Kol. Mariusz Jamrozik zaproponował ustalenie określonego  „na sztywno” terminu

organizowania  OFMM  np.  drugi  weekend  czerwca.  Pomogłoby  to  organizować

z dużym  wyprzedzeniem  inne  wydarzenia  i  konkursy,  które  nie  kolidowałyby

z OFMM.

12.4 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu działalności na 2020 rok.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

13. Przedstawienie przez przewodniczącego Komisji uchwał i wniosków – Kol. Władysława 

Śmiechowskiego projektu uchwał i wniosków Walnego Zebrania zgłoszonych podczas 

obrad.

Po odczytaniu projektu uchwał i wniosków, w dyskusji zgłoszono propozycję ufundowania

sztandaru Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ w związku ze zbliżającym się jubileuszem

XXV-lecia KSM PZŁ. Propozycja spotkała się z aprobatą zebranych jednakże nie zgłoszono

formalnego wniosku w tej sprawie. Zgłoszono jednak propozycję powołania Komisji ds.

obchodów jubileuszu, która zajęłaby się między innymi kwestią sztandaru.
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14. Przyjęcie uchwał i wniosków Walnego Zebrania:

14.1 Uchwała zobowiązująca Zarząd KSM do powołania Komisji ds. obchodów 

jubileuszu XXV-lecia KSM PZŁ i konkursów „O Róg Wojskiego”.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

14.2 Przyjęcie w poczet członków Klubu Sygnalistów Myśliwskich Kol. Kamili Zięby – 

opiekunki ZTM z TL w Biłgoraju.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

14.3 KSM PZŁ wspiera działania władz Naczelnych PZŁ na rzecz umożliwienia udziału 

nieletnich w polowaniach.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

15. Wolne głosy:

15.1 Kol.  Marcin  Nowak  poinformował,  że  w  ubiegłym  sezonie  polowań  spotkał  się

z sytuacjami,  w których został  poproszony o nie  granie na rogu podczas polowania

i pokotu,  a  także  z  sytuacją,  w  której  (uwagi  na  późną  porę  dnia)  w ogóle

zrezygnowano z przeprowadzenia pokotu. Zwrócił się więc z zapytaniem gdzie należy

zgłaszać  takie  przypadki,  kogo  informować  o  takich  sytuacjach?  Zasugerowano

zgłaszanie takich spraw do Komisji Etyki przy NRŁ PZŁ.

15.2 Kol.  Edmund  Wroński  zaproponował  aby,  pomimo  przyjętej  uchwały  wspierającej

działania PZŁ, zawnioskować jako KSM PZŁ do  Ministerstwa Środowiska o zmianę

ustawy zakazującej udziału nieletnich w polowaniach. Na chwilę obecną  NRŁ PZŁ

zwróciła się już z wnioskiem do Ministerstwa Środowiska w tej sprawie.

16. Podsumowanie

16.1 Kol. Maciej Strawa podziękował zebranym za owocne obrady.

16.2 Zakończenie i odegranie sygnału „Darz Bór” przez uczestników Walnego Zebrania.

Protokołowali:

Karol Grzywacz

Karol Jurczyszyn
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