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Zarząd Okręgowy Katowice 
Z siedzibą w Siemianowicach Śląskich 

 
 
 
 
 

Okólnik nr 1/2016 
 

1. Informacja na temat wiosennej edycji kursów dla nowowstępujących, 
selekcjonerów i pozostałych. 

2. Informacja o drukach i terminach nadsyłania Łowów i Rocznych Planów 
Łowieckich. 

3. Ocena prawidłowości pozyskania byków. 
4. Informacja dotycząca kolejnej edycji pleneru malarskiego. 
5. Materiały dot. „Afrykańskiego Pomoru Świń”. 
6. Szkolenie w zakresie edukacji łowieckiej. 
7. II „Piknik Dian” naszego Okręgu. 
8. Ubezpieczenie szkód łowieckich w Kołach. 
 
 
 

 
 

Kursy wiosna 2016 
 

-  kurs podstawowy I tura: 

7-18 marca 2016 ( bez soboty 12.03 ) stażyści  o numerze dzienniczka do  7696 
           

− szkolenia ( obowiązkowe ) 
kynologia myśliwska – 1 marca 2016 

       podstawy posługiwania się myśliwska bronią palną –  2 marca 2016 
 
            -    kurs podstawowy II tura: 

                 18 – 29 kwietnia 2016 – stażyści o numerze dzienniczka do 7770 
 

− szkolenia ( obowiązkowe ) 
kynologia myśliwska – 4 kwietnia 2016 

       podstawy posługiwania się myśliwska bronią palną –  5 kwietnia 2016 
 

         -   kurs selekcjonerski: 
                 16 – 20 maja 2016  
  



 Egzaminy 2016 
 

dla I tury nowowstępujących: 
11,12,13  kwietnia 2016 

 
dla II tury nowowstępujących: 

9,10,11 maja 2016 
 

      dla selekcjonerów 
6,7 czerwca 2016 
 

       poprawkowy  
                  4 lipca 2016     
 
       Pozostałe,proponowane kursy: 
  

− Szkolenie Weterynaryjne – 20.03.2016, 30.04.2016 ( Konrad Kuczera ) 
− Strażnicy Łowieccy – 10.04.2016 ( Krzysztof Szpila, Jan Kania ) 
− Szacowanie Szkód Łowieckich – 16.04.2016 ( Roman Włodarz) 
− Szkolenie dla instruktorów i sędziów strzelectwa myśliwskiego – jesień 2016 

 
  *Powyższe kursy rozpoczynamy o godz.9.00. 

 
           Koszty kursów i egzaminów: 
  
 *dla nowostępujących 1290 zł ( cena obejmuje szkolenie, trening strzelecki, egzamin, materiały 
 szkoleniowe, podręczniki tematyczne w tym Łowiectwo część I i II, Kynologia Łowiecka oraz 
 Szacowanie Szkód Łowieckich ) 
 * dla selekcjonerów 600 zł ( cena obejmuje szkolenie, egzamin, materiały szkoleniowe, 
 Łowiecki Podręcznik Selekcjonera  ) 
  * obowiązkowe szkolenia dla stażystów 60 zł 
 * pozostałe szkolenia ( weterynaryjne, strażników łowieckich, szacowania szkód łowieckich ) 
 100 zł  
            * egzamin poprawkowy dla nowowstępujących 250 
            * egzamin poprawkowy dla selekcjonerów 200 
 
 2. Informujemy Szanownych Kolegów o przesyłanie w stosownych terminach obowiązujących 
  druków sprawozdawczości.  

− Druk Rocznego Sprawozdania z działalności Koła Łow-1. 
         ( Powyższy druk po zapoznaniu się z instrukcją należy wypełnić i odesłać wraz z  
                         załącznikiem dotyczącym kłusownictwa na adres macierzystego Zarządu                              
                        Okręgowego w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia ) 

− Roczny Plan Łowiecki. 
                              ( odpowiednio zaopiniowany plan przez właściwych wójtów, burmistrzów,                       
             prezydentów i uzgodnieniu dokonanym z Zarządem Okręgowym PZŁ Katowice               
        należy przedłożyć w celu zatwierdzenia właściwemu Nadleśniczemu do 21 marca ) 

 



3. W załączeniu przekazujemy do wykorzystania Informację o terminach i miejscach oceny 
 prawidłowości odstrzału jeleni i danieli byków oraz wyceny medalowej. 
 
4.   W 2016 roku przypada kolejna edycja pleneru malarskiego „Impresje łowieckie” 
 organizowanego od wielu lat przez Komisje Kultury i Promocji Łowiectwa przy ORŁ PZŁ        
 w Katowicach. Plener odbędzie się jesienią br. ,a wystawa poplenerowa w listopadzie w ramach 
 Okręgowych Obchodów Dnia św. Huberta. Do wzięcia udziału w plenerze zachęcamy 
 wszystkich myśliwych parających się malarstwem, grafiką, rzeźbą, rysunkiem lub fotografią. 
 Mamy  nadzieję, że Wasze uczestnictwo ubogaci to wydarzenie i przyczyni się do większej 
 integracji środowiska myśliwych.  Zgłoszenia prosimy kierować na adres 
 impresje.lowieckie@op.pl.  

 
5. Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy informację dotyczącą „Afrykańskiego 
 Pomoru Świń” przesłaną przez Zarząg Główny PZŁ a będącą następstwem pisma z 
 Ministerstwa Środowiska z dnia 23 grudnia 2015r. W związku z zagrożeniem jakie niesie 
 afrykański pomór świn i z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych prosimy o     
 szczegółowe zapoznanie się z powyższym materiałem.    
 
6. Komisja Kobiet Polujących przy ORŁ PZŁ w Katowicach zaprasza wszystkich myśliwych 
 zaangażowanych w edukację przyrodniczo-łowiecką wśród dzieci i młodzieży na bezpłatne 
 szkolenie w przedmiotowej sprawie, które odbędzie się 5 marca 2016 o godz. 10.00 w 
 tutejszym Zarządzie. Na spotkaniu omówione zostanie kompendium wiedzy i informacji jaką 
 można by wykorzystać w kontekście dalszej współpracy między kołami i szkołami. 
      W celu przygotowania materiałów szkoleniowych prosimy o potwierdzenie udziału w 
 szkoleniu do 29.02.2016 pod numerami tel. 32 220 38 35 lub 32 220 42 75.   
       
7. Informujemy, iż 15.04.2016 o godz. 16.30 na terenie naszej strzelnicy odbędzie się spotkanie 
 Dian naszego Okręgu w ramach „II Pikniku Dian”. Wszystkie polujące kobiety serdecznie 
 zapraszamy. 
 
 8 .   Informuje, iż wzorem lat ubiegłych zostało uruchomione ubezpieczenie odpowiedzialności 
 cywilnej Kół i OHZ Polskiego Związku Łowieckiego za szkody wyrządzone przez zwierzynę 
 w uprawach i płodach rolnych. Termin złożenia przez Koła „Deklaracji przystąpienia do 
 ubezpieczenia” upływa z dniem 29.02.2016.  
      Przedmiot, zakres oraz deklaracja ubezpieczenia dostępne są na naszej stronie 
 www.orl.katowice.pl w Komunikacie nr. 1/2016 Zarządu Głównego PZŁ. 

 
 

 
 
 Z łowieckim pozdrowieniem „Darz Bór” 

                                                                                                          Łowczy Okręgowy 
                                                                                                            (-) Jerzy Żagiell 


