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L.dz. 415/18

KOMUNIKAT
5/ 2 0 1 8
- koła łowieckie macierzyste i niemacierzyste –

1. Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnowie w załączeniu przesyła Okólnik nr 15/O/2018
Zarządu Głównego PZŁ omawiający istotne zmiany w zakresie funkcjonowania
Polskiego Związku Łowieckiego, w tym kół łowieckich. Mając na uwadze wpływ
nowych rozwiązań prawnych na stabilność funkcjonowania koła łowieckiego prosimy
o uważne zapoznanie się z treścią zawartą w w/w Okólniku.
2. Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnowie przypomina ,że w obecnie trwającym sezonie
gospodarczym funkcjonuje w dalszym ciągu program monitorowania i zwalczania
Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików. W związku z tym przypominamy, że nowelą
Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych (art. 47 c ust. 1
w/w Ustawy z dnia 11 marca 2004r. – Dz.U. z 2017 r. poz. 1855) osoba uprawniona do
wykonywania polowania, z tytułu prowadzenia odstrzału sanitarnego zwierząt ma
możliwość skorzystania z dodatkowych 6 dni wolnych od pracy na zasadach
przysługujących jak w przypadku urlopu wypoczynkowego. Powyższe możliwe jest po
ustaleniu z pracodawcą terminu nieobecności w pracy lub zwolnienia z wykonywania
obowiązków służbowych oraz co ważne, po przedstawieniu stosownego zaświadczenia
wystawionego przez podmiot (koło łowieckie) na który nałożono obowiązek
prowadzenia odstrzału sanitarnego. W nawiązaniu do powyższego prosimy
o przekazanie do tut. Zarządu informacji o skorzystaniu z dodatkowych dni urlopowych
w celu prowadzenia odstrzału sanitarnego w ubiegłym roku gospodarczym 2017/18.
3. Realizując prośbę Ministerstwa Środowiska w kierunku zbadania trudności w
prowadzeniu gospodarki łowieckiej przez dzierżawców obwodów łowieckich
zwracamy się z prośbą o zgłaszanie wszystkich przypadków umyślnego utrudniania
polowania bądź jego przerywania.
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4. Informujemy, że w dniu 12.06.2018r. (wtorek) o godz. 16:00 w restauracji TAURUS
w miejscowości Ładna k./Tarnowa odbędzie się narada Prezesów macierzystych i
niemacierzystych kół łowieckich okręgu tarnowskiego. W przypadku braku
możliwości uczestnictwa Prezesa Koła, prosimy o oddelegowanie na spotkanie
przedstawiciela Zarządu Koła.
5. Przypominamy, o zgłaszaniu reprezentacji Kół Łowieckich na Mistrzostwa Okręgu
Tarnowskiego w strzelaniach myśliwskich do dnia 18 maja 2018r. !!!!

Z myśliwskim pozdrowieniem
„Darz Bór”
Przewodniczący
Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnowie
Krzysztof Łazowski
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