
Polski Związek Łowiecki                                                              Siemianowice Śląskie 01.09.2014 r. 

Zarząd Okręgowy Katowice 

z siedzibą w Siemianowicach Śląskich 

 

 

Komunikat nr 3/2014 
 

 

1. Jesienny kurs dla nowowstępujących. 

2. Ubezpieczenia kół łowieckich od Odpowiedzialności Cywilnej. 

3. Kurs dla kandydatów na strażników łowieckich. 

4. Okólnik nr 32/O/2014 Zarządu Głównego w/s wysokości składki członkowskiej na lata 

2015-2019. 

5. Zaproszenie przez firmę Kanwil Dębica. 

6. Informacja Biura Zarządu. 

 

 

 

 

1.  

 Zarząd Okręgowy PZŁ Katowice podaje Zarządom kół do wiadomości termin jesiennego 

kursu dla nowowstępujących do PZŁ: 

 

 od 13 do 24 października 2014 -stażyści  o numerze dzienniczka do  7371 

 
 szkolenia ( obowiązkowe ) 

kynologia myśliwska – 30 września 2014 

       podstawy posługiwania się myśliwska bronią palną –  29 września 2014 

 

Wszystkie kursy rozpoczynamy o godz.15.00  w siedzibie Zarządu Okręgowego w 

Siemianowicach Śląskich przy ul. Zwycięstwa 2 – Strzelnica Myśliwska 

 

Egzamin dla kursantów: 

od 17 do 19 listopada 2014 

            

Koszt kursu i egzaminu: 

1100 zł 

 

Koszt obydwu szkolęń: 

50 zł 

  

 Wszystkie opłaty wpłacamy na konto : 
PKO BP SA II o/Katowice 51 1020 2313 0000 3102 0197 1613       lub 
ING BSK      58 1050 1243 1000 0090 7592 9530 

    ewentualnie w kasie Zarządu Okręgowego codziennie w godz. 8.00 – 15.00. 

 

1. Przypominamy zarządom kół łowieckich o konieczności uregulowania wpłaty z tytułu 

ubezpieczenia OC kół łowieckich w firmie Gothaer zgodnie z Komunikatem Zarządu Głównego 

PZŁ nr 1/2014 (komunikat w załączeniu). Informację o wyborze wariantu należy przekazać do 

biura naszego, Zarządu Okręgowego w terminie do 15 września natomiast wpłaty należy kierować 

na nasze konto do 30 września w zależności od wybranego wcześniej przez koło wariantu 



ubezpieczeniowego: I wariant- 550 zł ( suma gwarancyjna 500 000 ),  II wariant – 

465 zł ( suma gwarancyjna 400 000 ), III wariant 350 zł ( suma gwarancyjna 300 

000 ) oraz IV wariant - 980 zł ( suma gwarancyjna 1 000 000 ). Wpłata jest 

warunkiem koniecznym do przystąpienia do ubezpieczenia i otrzymania tzw. certyfikatu 

ubezpieczeniowego. Wpłat dokonujemy na konto:  

 
PKO BP SA II o/Katowice 51 1020 2313 0000 3102 0197 1613               lub 

                          ING BSK    58 1050 1243 1000 0090 7592 9530 
 
* w przypadku nie zgłoszenia przez Koło wariantu ubezpieczenia do 15 września zostanie 
automatycznie przydzielony Kołu wariant III. 
 

2. W związku z częstym zgłaszaniem zapotrzebowania na przeprowadzenie kursu dla 

strażników łowieckich informuje, iż przedmiotowe szkolenie oparte na programie Ministra 

Środowiska w porozumieniu z ministrem Spraw Wewnętrznych przeprowadzimy w dniu 11 

października 2014 . Początek kursu godz. 9.00. Koszt kursu – 70 zł. Wszystkich chętnym prosimy 

o potwierdzenie uczestnictwa w kursie pod naszymi numerami telefonów 32 220 38 35 lub 32 220 

42 75.   

Plan wykładów w załączeniu. 

 

 4.  Przekazujemy do wykorzystania Okólnik nr 32/0/2014 Zarządu Głównego w/s wysokości 

       składki członkowskiej, wpisowego i ubezpieczenia myśliwych na lata 2015-2019. 
        

       5.  W imieniu Zarządu firmy „Kanwil” Dębica zapraszamy wszystkich przedstawicieli          

       dzierżawców obwodów łowieckich naszego okręgu ( zarówno tych już                    

współpracujących z firmą jak i tych którzy są zainteresowani współpracą) na                          

spotkanie integracyjno - organizacyjne w dniu 17.09.2014 na godz. 15.00 w siedzibie         

Zarządu Okręgowego. 

      

        6.  Biuro Zarządu informuje: 

– o bezwzględnej konieczności zakańczania stażu lub jego przedłużenia stosowną Uchwałą 

Zarządu Koła po okresie pełnego roku od daty rejestracji w systemie PZŁ danego kandydata 

– o potrzebie zweryfikowania przez Zarządy Kół Łowieckich zaległości finansowych wobec 

Zarządu Okręgowego (w tytule przelewów proszę wpisywać jedynie numer faktury !!!) 

 

 

 
 

                                                                              „Darz Bór” 

                                    Łowczy Okręgowy 

                                                                 Jerzy Żagiell 

 


