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Program poprawy warunków bytowania oraz 
reintrodukcji kuropatwy  

 

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego ogłasza konkurs na 

„Program poprawy warunków bytowania oraz reintrodukcji kuropatwy” 

 

W związku z regresem populacji kuropatwy w Polsce oraz działaniami 

podejmowanymi przez Polski Związek Łowiecki, które zmierzają do zatrzymania tego 

niekorzystnego trendu, postanawia ogłosić konkurs na opracowanie przez koła łowieckie 

programu poprawy warunków bytowania oraz reintrodukcji kuropatwy. Programy powinny 

uwzględniać wytyczne określone w Programie poprawy warunków bytowania i rozwoju 

populacji kuropatwy w Polsce, który został przyjęty przez Naczelną Radę Łowiecką w dniu 

24.04.2002 roku oraz potrzebę innych działań ochronnych uwzględniających specyfikę 

danego obwodu łowieckiego. Konkurs współorganizuje Krajowy Związek Hodowców i 

Producentów Zwierząt Futerkowych oraz Fundacja Hodowli i Reintrodukcji Zwierząt Dziko 

Żyjących.  

 

Przedmiot i kwota dofinasowania: 

W ramach konkursu przewidywane jest dofinansowanie zakupu 15000 kuropatw i 

przekazanie nieodpłatne pułapek żywołownych w celu odłowu drapieżników: 

1. Na jeden obwód łowiecki można wnioskować o przyznanie dofinansowania zakupu do 

300 kuropatw (100, 200 lub 300 kuropatw).  

2. Na każde 100 kuropatw w ramach programu przekazana zostanie jedna pułapka 

żywołowna.  

 

Beneficjenci:  

Koła łowieckie 
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Program poprawy warunków bytowania oraz 
reintrodukcji kuropatwy  

Termin przygotowania programów:  

Do godz. 12.00 dnia 30 czerwca 2014 roku. 

 

Miejsce i sposób dostarczenia programów: 

Programy składa się w siedzibie Zarządu Głównego PZŁ w zamkniętej kopercie opisanej w 

miejscu przeznaczonym dla adresata w następujący sposób - Program poprawy warunków 

bytowania oraz reintrodukcji kuropatwy. W lewym górnym rogu koperty powinna znajdować 

się pieczątka nagłówkowa koła łowieckiego oraz dane kontaktowe. 

 

Warunki uczestnictwa:  

- wkład własny 1000 zł za każde 100 kuropatw otrzymanych w programie, przekazane na 

konto Funduszu Odnowy Zwierzyny Drobnej – Polski Związek Łowiecki Zarząd Główny (nr 

konta 78 1020 1042 0000 8402 0272 1579), 

- oświadczenie zarządu koła o niewykonywaniu polowań na kuropatwy w obwodach na 

terenie których dokonano wsiedleń przez co najmniej 2 sezony łowieckie (w załączeniu), 

- oświadczenie dotyczące gwarancji wykonania programu, pod groźbą zwrotu pieniędzy przez 

koło łowieckie (w załączeniu), 

- sprawozdanie z działania programu według wzoru (w załączeniu), przesłane do Zarządu 

Głównego PZŁ do dnia 30 kwietnia po zakończeniu ostatniego roku gospodarczego 

obowiązywania programu. 

 

Zawartość merytoryczna programu (minimalne wymagania): 

Programy powinny być sporządzone w formie papierowej, z uwzględnieniem poniższych 

zagadnień, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań przyrodniczych. Przy 

tworzeniu programu należy w szczegółowy sposób opisać realizację zagadnień wymienionych 

poniżej: 
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1. Monitoring populacji kuropatwy – poprzez minimum dwukrotne w sezonie 

wykonanie inwentaryzacji. Określenie metodyki, terminów oraz nakładów osób 

zaangażowanych w realizację monitoringu. Minimalny czas trwania monitoringu 2 

sezony łowieckie. 

2. Program redukcji drapieżników. Szczegółowe opisanie programu redukcji 

drapieżników, np. poprzez organizację konkursów na lisiarza roku, wspólnych 

polowań na drapieżniki, promocję polowań z psami itp. 

3. Program poprawy warunków bytowania kuropatwy. Opisane na podstawie 

uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 23.04.2002 r. w sprawie programu 

poprawy warunków bytowania i rozwoju populacji kuropatwy i zająca szaraka, wraz z 

dostosowaniem zaleceń do warunków panujących na terenie okręgu.  

4. Przygotowanie łowiska oraz aklimatyzację kuropatw. Opisane na podstawie 

uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 23.04.2002 r. w sprawie programu 

poprawy warunków bytowania i rozwoju populacji kuropatwy i zająca szaraka, wraz z 

dostosowaniem zaleceń do warunków panujących na terenie okręgu. 

5. Rezygnacja z polowań na kuropatwy przez okres 2 sezonów łowieckich. 

Oświadczenie kół biorących udział w programie. 

 

Ocena konkursowa programów – zakwalifikowanie programu do dofinansowania:  

Dostarczone programy będą podlegać ocenie pod kątem: 

- warunków i możliwości realizacji;  

- efektów przyrodniczych; 

- wysokość wkładu własnego kół łowieckich w realizację programu. 

Poza obowiązkowym wkładem finansowym, ocenie podlegać będzie także wkład materialny 

oraz zaangażowanie kół łowieckich.  

W sprawach pytań dotyczących konkursu proszę kontaktować się z Kierownikiem Działu 

Hodowli i OHZ kol. Bartłomiejem Popczykiem tel. kom. 513-13-64-03 lub pocztą e-mail: 

b.popczyk@pzlow.pl. 
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Komisja oceniająca programy: 

1) Prof. Zygmunt Jasiński – przewodniczący (PZŁ) 

2) Prof. Roman Dziedzic – członek (PZŁ) 

3) Marek Radzikowski – członek (FHiRZDŻ) 

4) dr wet. Tadeusz Jakubowski – członek (KZHiPZF) 

5) mec. Bogumił Wójcik – członek  

 

Przewodniczący Zarządu Głównego 
Polskiego Związku Łowieckiego 

 
/--/ 

 
dr Lech Bloch 

 

Załączniki: 

1) Program poprawy warunków bytowania i 
rozwoju populacji kuropatwy w Polsce - 
przyjęty przez Naczelną Radę Łowiecką w 
dniu 23.04.2002 
2) Oświadczenie zarządu koła o 
niewykonywaniu polowań na kuropatwy w 
obwodach na terenie których dokonano 
wsiedleń przez co najmniej 2 sezony 
łowieckie 
3) Oświadczenie dotyczące gwarancji 
wykonania programu, pod groźbą zwrotu 
pieniędzy przez koło łowieckie 
4) Wzór sprawozdania z działania programu 
 


