Polski Związek Łowiecki
Zarząd Okręgowy w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Urszulańska 16, tel. 14 6215298, e-mail: zo.tarnow@pzlow.pl, NIP 526-030-04-63
Tarnów, dnia 23.10.2018 r.

L.dz. 918/2018

KOMUNIKAT

Nr 8/2018
-koła łowieckie- macierzyste i niemacierzyste
1. Zarząd Okręgowy ustalił, że ocena trofeów samców zwierzyny płowej pozyskanych

w sezonie 2018/19 odbędzie się łącznie w jednym terminie tj. w marcu 2019 r. Szczegóły marcowej
oceny Zarząd Okręgowy prześle stosownym komunikatem.
2. Informuję, że wysokość składki członkowskiej na 2019 r. wynosi:
 Składka normalna: 320 zł + 43 zł (ubezpieczenie) = 363 zł.
 Składka ulgowa: 160 zł + 43 (ubezpieczenie) = 203 zł.
Wzrost kosztu ubezpieczenia nastąpił mocą uchwały Zarządu Głównego, który zdecydował
o wyborze najkorzystniejszego wariantu w zakresie ubezpieczenia NNW oraz OC myśliwych.
Wybrany został wariant ubezpieczenia NNW myśliwych przy składce rocznej 23 złote oraz wariant
OC myśliwych przy składce rocznej 20 złotych, co daje razem kwotę 43 złote.
Przypominam, że stosownie do § 181 Statutu Zrzeszenia PZŁ składkę członkowską na rok 2019
należy uiścić do dnia 31 grudnia 2018 r. za pośrednictwem skarbników kół.
W związku z poleceniem ZG PZŁ w zakresie ograniczenia gotówkowego obrotu finansowego,
skarbników kół prosimy o dokonywanie zbiorczych przelewów na podany numer konta ZO PZŁ w
Tarnowie:

44 1240 5194 1111 0000 5252 2088
3. Informuję, że z dniem 19.10.2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni
i przemieszczania jej w stanie rozładowanym, obejmujące m. in. województwo śląskie
i małopolskie, w okresie od dnia 1 grudnia 2018 r. do 15 grudnia 2018 r. (Dz. U. z dnia 16.10.2018 r.,
poz. 1981). W związku z powyższym apeluję o zastosowanie się do tego zakazu. Treść
rozporządzenia w załączniku.
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4. Ze względu na pojawiające się przypadki blokowania polowań zbiorowych istnieje konieczność
wypracowania jednolitego sposobu postępowania w zaistniałych sytuacjach. Dlatego też w
załączeniu przesyłam Okólnik nr 39 ZG PZŁ, który dotyczy wspomnianej problematyki.
5. Nawiązując do nowej organizacji pracy biura Zarządu Głównego PZŁ w Warszawie, w tym
umożliwienia prawidłowej i płynnej obsługi prawnej prowadzonej przez ZG PZŁ, poleca się, aby
prośby o opinie prawne, porady prawne, pomoc prawną itd. kierowane przez koła łowieckie trafiały
w pierwszej kolejności do Zarządu Okręgowego.
6. Przypominam, że w dalszym ciągu istnieje obowiązek przesyłania comiesięcznych raportów z
pozyskania dzika. Raporty należy przesyłać do 8 dnia każdego miesiąca, za poprzedni miesiąc.
Nadmieniam, że liczbę wpisów w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz liczbę
wpisów w książce ewidencji w celu wykonania odstrzału sanitarnego należy w raportach uwzględniać
osobno. Proszę również o większą dyscyplinę w zakresie terminowego składania comiesięcznych
sprawozdań.
7. W myśl znowelizowanej ustawy Prawa Łowieckiego proszę dzierżawców
o uwzględnianie wszystkich obowiązkowych wytycznych, które są niezbędne do prawidłowego
sporządzenia planów polowań zbiorowych jako warunku koniecznego do przeprowadzenia
tych polowań.
8. Informuję, że z okazji jubileuszu 95-lecia Polskiego Związku Łowieckiego ZG PZŁ organizuje
uroczystą Mszę Hubertowską w dniu 3.11.2018 r. o godz.12:00 w Katedrze Warszawsko-Praskiej w
Warszawie. Wszystkich chętnych prosimy o włączenie się i udział w charakterze pocztów
sztandarowych we własnym zakresie.
9. Dziękuję wszystkim tym kołom łowieckim i ich przedstawicielom, którzy uczestniczyli
w konferencji w dniu 11.10.2018 r. na temat zagrożenia Afrykańskim Pomorem Świń,
zorganizowanej w trybie pilnym we współpracy z Wojewodą Małopolskim, Wojewódzkim Lekarzem
Weterynarii i Administracją Lasów Państwowych na czele dyrektorem RDLP Kraków. Stawienie się
na tym spotkaniu jest świadectwem prawidłowego podejścia kół łowieckich do obowiązków
wyznaczonych przez Zarząd Okręgowy.
10. Najnowszy numer „Łowca Tarnowskiego” jest do odebrania w biurze Zarządu. Koła, które go
zamówiły są proszone o zgłoszenie się celem pobrania wcześniej ustalonej ilości egzemplarzy.
Z myśliwskim pozdrowieniem
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