
Polski Związek Łowiecki
Zarząd Okręgowy Katowice
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

Siemianowice Śląskie, 30,05.201 7 r.

Okólnik nr 212017

1. lnformacja o zmianie Przewodniczącego ZO PzŁKatowice.
2. lnformacja dot. Godzin pracy biura ZO PZŁ Katowice.

3. lnformacja dot. Przesyłania dokumentacji z kół łowieckich, po odbytych walnych zgromadzeniach do Zo
PZŁ Katowice.

4. lnformacja ZG PZŁ dot. Najczęstszych problemow zgłaszanych przezKrĄowe Rady lzb Rolniczych
występujących na styku rolnik-myśliwy.

5. lnformacja dot. zgody na przekazywanie korespondencji w formie email.
6. lnformacja dot. Przekazania analizy ekonomicznej kół łowieckich z terenu okręgu, które zamknęły swój

bilans w roku gospodarczym 2016t2017 wynikiem ujemnym.

7. lnformacja dot, Szkolenia sygnalistów l stopnia.

8. lnformacja dot. Spotkań PrezesÓw kół naszego okręgu z Przewodniczącym zo PzŁ Katowice w dniach
21i22 czerwiec 2017 r.

1. |nformujemY ze, 30'marca Okręgowa Rada Łowiecka w Katowicach przyjęła rezygnacj§ ze stanowiska
Łowczego Okręgowego Kol. Jerzego Żagiella,jednocześnie powołała na stanowisko przewodniczącego

Zarządu Okręgowego Kol. Mariusza Miśkę.

2. WYchodząc naprzeciw oczekiwaniom Kolezanek i xotegow informujemy ze, od dnia 01 .o4.2017 r. biuro Zo
PZŁ w Katowicach będzie czynne w poniedziałki od godz. 8:00 do ,t7:O0. pozostałe dni pracy biura
pozostają bez zmian.

3. PrzYPominamy Państwu ze zgodnie z § 61 pkt 2 Statutu PZŁ, koła mają obowiązek przedstawió
właŚciwemu zarządowi okręgowemu protokoły walnych zgromadzeń wraz z podjętymi uchwałami w
terminie 30 dniod dnia odbycia walnego zgromadzenia.

4. PrzekazujemY Państwu pismo ZG PzŁdotyczące, najczęstszych problemów zgłaszanych przezKrajowe
RadY lzb Rolniczych występujących na styku rolnik-myśliwy. Celem podjęcia działań zmierzających do
poprawy zaistniałej sytuacji,

5. Zarząd Okręgowy PZŁ Katowice dla usprawnienie komunika Ąi oraz obiegu dokumentacji na linii zaząd -
koło, PrzYPomina o konieczności przesyłania uchwał zarządów koł dotyczących, wyrażenia zgody na

PrzesYłanie PrzezZO PZŁ Katowice, całości korespondenili za pośrednictwem poczty email. powyźsze

zgody należy przesłać wraz z podaniem aktualneoo adresu email koła wskazaneqo do korespondencii.



KoresPondencję proszę kierować na adres email zo.katowice@pzlow.pl lub tradycyjną pocztą w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2017 r.

6. W związku z zaleceniami NRŁ zobowiązuje się koła łowieckie naszego okręgu, które zamknęĘ swój
bilans w roku gospodarczym2016120{7 wynikiem ujemnym, do złożeniaw ZOPZŁKatowice analizy
ekonomicznej wraz z wnioskami iwyjaśnieniem przyczyny ujemnego wyniku w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 16.06.2017 r. Analizie należy podaó koszty oraz przychody koła łowieckiego w
sezonie 201612017, a w szczególności: wysokość składek członkowskich, przychodów ze sprzedaży
tusz, rekompensat kosztów polowania, przychodów i kosztów polowań dewizowych, wysokośó
wypłaconych odszkodowańztytułu szkód w płodach i uprawach rolnych.

7. lnformujemy Kolezanki i Kolegów iz w dniu 02.09.2017 r., rozpocznie się kurs sygnalistów pienivszego

stopnia. Kurs prowadzony będzie przezKol. Witolda Brągiela ibędzie obejmował 12 spotkań (soboty), Kurs
odbywaĆ się w siedzibie ZO PZŁ Katowice, Koszt kursu wynosi 400 zł, płatne do 31 ,08.2017 r.

8. ZO PZŁ Katowice serdecznie zaprasza Prezesów kół łowieckich na spotkania, które odbędą się w dniach:

21.06.2017 r. Rejon: Będziński, Bytomski, Jaworznicki, Gliwicki.
22.06.2017 r. Rejon: Rybnicki, Pszczyński, Zawierciański.
SPotkania odbędą się w siedzibie ZO PZŁ Katowice w Siemianowicach Śląskich przy ul. Zwycięstwa 2 o
godz.'l5:00.

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór
Łowczy Okręgowy
/-/ Mariusz M!śka
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Ztłiłtzkłr [.olłieckiego plzekazLrje postulat1,, i urvagi

dotl'czące u'spóĘllac_l z ,ztll-ztl,tjanli ol;ręlclrł,l.,nii P1_,l,. f'urrkcjonowarria kół łou,ieckich oraz

ProŁllemór,r'na slvklt gospodłrka ktuiecka * rollljcttł,cl. które zostal.r, pi,zedstarvione w drliu 1

lllal:Ce ]Lii7 rokr: pi;ticzas spłrkallia i{ra.;t_irr.cj }lacl.v lzb I{olnicz1.,ch z N4injstl,ern Ślodorvisk i

Frzr-dsiatyiciclirnri PćLńsIt,ytltl,t:go Cr:spocinrstrła i_cśneg(i I-asy, Palistwowe olaz Polskiego

Zrl'iąz-]<ł.t J:,olr'ieckicgo. l.arzłłl tj}ćlr,ln1 ?/,L zxvracłr się z. prośba o p<id_|ęcie działań przez

z,atzady o]rćqorł'e i przekazarlie do ktił łowieckicii ;rrobiemo,* zs,łaszattl.clr pzez KRiR
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2) opiniclwanie trnrów clzierzawy i współpraca lzb Rolnic zych z za pzŁ:

Zaruąd3l Okręgor,ve PZł, polł,inny tlawiązacwspółpracę z właścir.vynri w,o.jervódzkirni i
Pcrwiatowl'nri lzbami RolnYm iv za]<resie opiniowarria umór.v dzierżalvy- riia kół
łovYieckiclr araz mininllllizorł,ania konfli]<tóiv powstałycfu na stykLr koło łorł,ieckie _
rolnik z rrwagi na szkody vlryrządzane w płoclaclr i uprarvach roln;rch przez zwierzynę.
ZarządY Okręgoi,ve PZŁ potvinrry lvspółpracowaó z lzbami Rolnymi rv zakresie
inwental'yzacji zwierzi'ny p0pr7-ez zaprasza_rrie przeclstarvicieli tej instylucji c1o rrdziafu
rv itrrventar y zacj i zwierzylrv or* na spotkarria z kołarniłolvi eckimi 

^

ł ZatządY Okręgowe PZŁ w zrviązku z obo,,l,iązkiem rłry*darł,ania opinii clla
poszczególrrych kół łorvieckich por.vinł1,. plzeliazy,,vać niezbędne itrforrnac.je
dotYczące dzietŻawcorv i obr.vł clórv łorvieckich na ą,niosek lzb Rolrri czych.

' ZatządY Okręgoi,ve PZŁ powiruly rł, ranaclr rradzoru sprar.vo."vać kontrolę nad
wsPÓłPracą kół łorvieckicl-r z rolrrikami orazrveryfikor,va c udziałprzedstalvicieii kół w
spotkarriach z samorządami i rolnikami.

3) Gospotlarowanie populaci anr i zlńerzyny :

bra]'i PrzejrzYStoŚci lV zakresie wlkorrl,rvania ilru,elrtalyzac.ji zwieruyny pTzęz
dzierzau'có w i zarąclcÓrv obrvocJólł, łorvieckiclr - brak vvspółpracy z Izbaiłi"Rolnynli.
u|aczący i stały r,vzrost populacii jeleniowaty cll oraz dzika powoduje szkody
łorł'ieckię na Poziomie, którl niejednokrotnie doprowaclzą gospodalstw-a do upadkrr,
wskazane bYłobY znrnie,jszenie liczebności jeleniorł,at;,ch na terenie woj,
zaclrodniopomorskiego, pomolski ego or]az warmińsko-inazulskiego,

PoPulac-ja dzika na skutek rł1.'stęporvania afiykaliskiego ponloru świń jest ob.ieta
koritlolą, a Planowana da]sza reclukcja tego gatiinku powinrra dopro*,adzić do
osiągrriecia zagęszczenia na poziomie nieprzekl:aczającyrn 0,5 osobnik a/1 kn2.

}'iajczęŚciej Padającvm zatzutern rv stosunku do koł łorł,ieckich.jest niewywiązyrł,anie
się r'v Pełni z oborviązków nałozonl'clr na koła rv rczporządzenir-l N4inisha Srodowiska z dtria
8 marca v' sPravlie ,rPosobu po§tępawanicl pra1, szclc(nł:ani!ł szkód oraz wypłał adszkoclotvcłi
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w u?ra}Y(lch i plodctch ł,olnl,g|,l. Kołom łowieckinr z,arzuca się m.in. nieternrinołve

Podejnrorvanie szacolvania szkód. rrc}r1,,1anie się od odbiorLr zawiaclonrienia o wystąpieniu

szkody, nieternlinowe rłirpłati, oclszkoclowań. nier.l,łaścilve oszacolvanie rvysokości szkody,

Podczas sPotkania Za:znaczono, że dzierżarvcy obrvoclu cęlowo czekalą rra błąd rolnika

Podczas zgłaszania czy oględzin szkoch, b;- odszkodowanie nie zostałcl wypłacone lub

rłYsokoŚc odszkodor.valria bvia zaniżona. Takie niezgodne ze stan<lardatrri etyki człottka

Polskiego Związku Łor,r'ieckiego zachorł,anie r.r,pł1,,rva na negaty\!ne postrzeganie ml,śliwegcl

nie t5''lko Pl'zez rolrrikórv. ale i przez resztę społeczeństxva. Zav,ąd Głórvlry PZŁ zwraca się z.

ProŚbą o szczególnę zu'rócenie ur.vagi na konieczlrośc pl"orł,adzenia dobrych praktyk przv

likwi<tacji szkód łolvieckich. Przestrzegarrie proceclr-rr szaco,vvania szkód łolvieckiclr jest

obou'iązkienr szacującego Zawallytn \\ poĘ,yzszym rozporządzerriu. Naruszanie proceclur

PrZY szacowaniil szkód łorł'ieckiclr przez myśli,,q..,ch działa na szkoclę ,,i,izerunku polskiegcl

łow,iectrva, Na niewłaścilłyin postepor,vaniLL .iednostek traci nie 11,]k0 konkretne koło

łowieckie, a wszysc}, polscy m1.,ślir.vi;

Krajorł,a Rada Izb Rolniczych upail.uje pf7,:|cz:rfię drrzych szkód łorvieckich oraz
lr.ysokiclr stanów zlvierzyny. rv braku nriejscorł,y,ch m1,,ślirv;rclr rv poszczególnych oblvodaclr,

któr'zY noglibY irrtensl'fift6'"vać ciziałania zmietzające do łłl,konania planu łor.łieckiego

zwiev.vnY gn:bej oIaz podejnrorvać akcje pilnowarria uplalv rolnych w celu
zminimalizołł'ania szkód, \ł/ opinii KRIR dobrze rvidzia:re bl,łob1, zrviększenie liczby
miejscorłryclr myśliłiycb, znąących daną społecznośc, którzy mogliby przl;czyńc się rjo
polepszenia stosł-nrkórv porniędzy kołem łorvieckim. a lolnikanri;

Do rviaclomości:

Pan Andrzej Koniecmy
podsekretarz stanu lv M i n isters tlvie Środor.vi ska

pąn wiktor szn-rulewicz
Prezes K:,ajolvej Rady Izb Rolniczych
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