
Polski Związek Łowiecki                                                               Siemianowice Śląskie 10.02.2014 r. 
Zarząd Okr ęgowy Katowice 
Z siedzibą w Siemianowicach Śląskich 

 
 
 
 
 

Komunikat nr 1/2014 
 

1. Wiosenny kurs dla nowowstępujących i selekcjonerów. 
2. Informacja o drukach Terminy nadsyłania Łowów i Rocznych Planów 

Łowieckich. 
3. Ocena prawidłowości pozyskania byków. 
4. Informacja dotycząca Kwartalnika. 
5. Ubezpieczenie szkód łowieckich w Kołach. 
6. Materiały dot. „Afrykańskiego Pomoru Świń”. 
 
 

 
1.  Zarząd Okr ęgowy PZŁ Katowice podaje Zarządom kół do wiadomości terminy 

wiosennych kursów i szkoleń dla nowowstępujących oraz selekcjonerów: 
 
− kurs podstawowy I tura: 

10 - 22 marzec 2014 - stażyści  o numerze dzienniczka do  7223 
           

− szkolenia ( obowiązkowe ) 
kynologia myśliwska – 5 marzec 2014 

       podstawy posługiwania się myśliwska bronią palną –  6 marzec 2014 
 
            -    kurs podstawowy II tura: 

                 7 – 17 kwiecień 2014 i 22-23 kwiecień 2014 – stażyści o numerze dzienniczka do 7298 
 

− szkolenia ( obowiązkowe ) 
kynologia myśliwska – 2 kwiecień 2014 

       podstawy posługiwania się myśliwska bronią palną –  3 kwiecień 2014 
 

         -   kurs selekcjonerski: 
                 2 – 6 czerwca 2014  
        

Wszystkie kursy i szkolenia rozpoczynamy o godz.15.00  w siedzibie Zarządu Okręgowego 
w Siemianowicach Śląskich przy ul. Zwycięstwa 2 – Strzelnica Myśliwska 

     
 
 



 Egzaminy dla w/w kursów odbędą się w następujących terminach ( godz.9.00 ): 
 

− dla I tury nowowstępujących: 
28 – 30 kwiecień 2014 

 
− dla II tury nowowstępujących: 

19 – 21 maj 2014 
 

− dla selekcjonerów 
23-24 czerwiec 2014 
 

 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. 
                              ( Po zaopiniowaniu odpowiednio przez właściwych wójtów, burmistrzów,                       
             prezydentów i uzgodnieniu dokonanym z Zarządem Okręgowym PZŁ Katowice               
        należy przedłożyć w celu zatwierdzenia właściwemu Nadleśniczemu do 21 marca ) 

Druki w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej www.pzlow.pl. 
 

3. W załączeniu przekazujemy do wykorzystania Informacj ę o terminach i miejscach oceny 
 prawidłowości odstrzału jeleni i danieli byków. 
 
4.   Zgodnie z informacją przekazaną na spotkaniu z Prezesami Kół Łowieckich w dniu 
 05.02.2014 nowy wydawca Kwartalnika Zarządu Okręgowego PZŁ Katowice zobowiązał 
 się do wysyłania naszej gazety na adres Koła Łowieckiego lub imiennie wg listy myśliwych 
 przekazanych przez Koła do ZO PZŁ Katowice do dnia 28.02 br.  
 Bez względu na formę wysyłki Zarząd Okręgowy fakturować będzie właściwe Koło 
 Łowieckie ( również za członków Koła do których Kwartalnik wysyłany jest imiennie).  
 
5. Informuje, iż 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 28.02.2014. Przedmiot, zakres oraz deklaracja ubezpieczenia 
 dostępne są na naszej stronie www.orl.katowice.pl 
 
6. Na naszej stronie internetowej zamieścili śmy informację dotyczącą „Afryka ńskiego 
 Pomoru Świń” przygotowaną przez ekspertów z Zakładu Chorób Świń PIW-PIB w 
 Puławach. W związku z powyższym prosimy o szczegółowe zapoznanie się z powyższym 
 materiałem.    

 
 Z łowieckim pozdrowieniem „Darz Bór” 

                                                                                                          Łowczy Okręgowy 
                                                                                                            (-) Jerzy Żagiell 


