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Podziękowanie

Szanowni Państwo

Minęły dwa lata pracy. Moja misja jako Ministra środowiska dobiegła konca, Z
potrzeby serca pra9nę z tej okazji wyrazić szczerą wdzięczność i gorqce
podziękowania wszystkim pracownikom PoIskich Lasów Państwowych, Cztonkom
Po|skiego Związku Łowieckiego i Polskim Rolnikom, Dziękuję za wie|ką pracę
wykonywaną d|a dobra Polski, Polaków i Po|skiej Przyrody w imię Boga, Honoru i

ojczyzny, DziękujĘ zó obronę naszego dziedzictwa ku|turowo przYrodniczego, które
stanowi doskonały przykład realizacji ,,czynienia sobie Ziemi poddaną', czy|i, uznanej
t,rl tai nhrłlili ̂ . świecie, koncepcji,,zrównowazonego rozwoju',. Dowodem na to SątvYttl ltu

nasze tereny wiejskie z tradycyjnym poIskim rolnictwem, poIskim Ieśnictwem i
po|skim mode|em towiectwa. W tych trzech, współdziałających ze sobą dziedzinach,
uzytkowane zasoby przyrodnicze słuŻyły człowiekowi a on nie spowodował ich
destrukcji. Proszę mi wierzyć, ze zawszel a|e to naprawdę zawsze będę dumny z
tego, iz jako Minister, polski leśnik i po|ski myś|iwy mogłem szczycic się Naszymi
osiągnięciami zarówno w Polsce jak i poza Jej granicami. Brońmy tego co polskie co
nasze a co jest gwarantem naszej niezawisłości w jednoczącej się Europie.

Z Panem Bogiem i Darz Bór

Prof. dr hab. Jan Szyszko

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównowazonego Rozwoju Po|ski
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Po lskiego Znązku Łorvieckiego
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Zarz4d Gtórtn,u. Polskiego Zwi4il<tt l,orvieckiego przekazuje Kolegom Ło.,vczym
okręgolt1'm pismo |vtinistra Środolviska Pana Llęnryka Kowalczyka w' sprarvie ustaleń ze
spotkania Vfięd4resortolve-qo Zespołu ds. łagodzenia skutkólv mviĄzulych z w-vst4pienienr
przypadków aĘ,kanskiego pomoru śrviń, k1óre odbyto się w dniu l2 sri'cznia br. lVlinister
Środowiska zobowlqzał Poiski Zl,vi4zek Łowiecki r,l'piśmie z drua 18 stycmia 2018 roku,
znak DL.III ,670,I.201 6'fu\ do nastepujacych działań:

l) Pilnego uzgodnienia zmiany obow'i4zujqcych WŁPH przez d.v.rektorór,v regionaln,'-ch
Lasólv Państwowych rv zakresie docelowego zagęszezenja dzika (0,1 os./lim2 na
terenie całej Polski)l

f) Redukcji dzika do poządanego poziomu zagęszczenia rv terminie do końca bież4cego
Sezonu łowjeckie*so 2OI7 l20 L8 ;

3) Lntensyrt-nego poszukirt.ania padĘ.ch dzikólv. zgodnie z za|4czonąprocedur4;

W zrviazku Z po\ł}zsz}m Zarz4d Glólvny PZŁ zlwaca się z prośb4 o konrynuację dzialań rv
poi.l,yŹszych punktach.

Zał4cznik:
Pis.mo lvlinisra Środorviska z
dnia l8 stycznia 2018 roku,

znak DL-111.670. 1.20 I 6.RN

Do lviadorności:
Pan Henryk Korvalczy'k
Minister Środorviska
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W nawiazaniu do ustaleń ze spotkania lvliędryresortowego Zespotu ds. łagodzenia skutkórt

zwtqzanych z wystapieniem prz,vpadków afrykanskiego pomoru ślviń lv dniu 12 stycznia br., podczas

którego zaprezentowano i omórviono nowe rekomendacje oraf mapę drogorvq w zakresie nya|czania

choroby zobol.viązLrję Polski Związek Łow'iecki do ponizszych działań:

1) Pilnego uzgodnienia zrnianv obolvi4zrrjących lvieloletnich łowieckich planórv

hodorvlanych (włph) przez dy"rekorór,v regionaln.',.ch Lasów Państlvortrych rv zakresie

docelorvego zagęszczenia dzika do poziomu 0,1 os./kn2 lv całym kraju.

2) Redukcji dzika rv cahm kraju do poziomu 0, l os.Aim2 do końca biezqcego ło*'ieckiego

roku gospoda.rczego (31 marca 2018 r.)

3) lntensyrvnego poszukirvania padłych dzikórv, zgodnie z zalączonq procedurą.

Proszę rórvniez o konrynuację comiesięcznego raportorvania postępórv w redukcji populacji

clzika.

Do wiadomości:
I ) Ifuzysaof Jurgie I - lvlinister Rolnictwa i Roavoju Wsi
f) Patveł Niernciruk _ Glówny Lekarz Wetcrynarii
3) Konrad Tomaszervski - Ęrektor Ceneralny Lasów Parrstu,owych
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Zarządy okręgowe

Polskiego Zlviązku Łowiec ki ego

w Katowicach, Częstochowie i Bielsku Biatej

W zwtązku z trudnq sy.|uacją epizootyczną dotycz4cą tozptzestrzeniania się
afrykańskiego pomoru świń (ASF) w populacji dzików na terenach dotychczas wolnych od tej
choroby, realizuj4c polecenie Pana Wojewody, zwracam się do Państwa prośbę o
powiadomienie członków Polskie go Związku Łowieckiego' a w szczegóIności pełniqcych
funkcję strazników łowieckich o konieczności wzmocnienia działan w zakresie
ptzeciwdztałarua rczptzestrzenianiu się ASF. W działaniach Ęch możecie Państwo |iczyć na
zdecydowane wsparcie ze strony Policji oraz Państwowej lnspekcji Weterynaryjnej..W g.bęęnęj
sy'tuacji niezbędne jest ograniCzerue mozliu'ości przeniesienia ognisk chorcby na nasz teren

ażitow lub ich części' Iionieczne 3".t *'-ocnienie
działań rwiązanych ze zwalczaniem kłusownictw a z l<torymściśle więe się wprowadzanie do
obrofu mięsa zwieruqt pozyskanych nielegalnie. V/ Ęm zakresie proszę o zacieśnienie
współpracy strazników łowieckich Polskiego Zwiry'Iol Łowieckiego z rniejscowynri
jednostkami Policji' Państwowej Inspekcji V/eterynaryjnej oraz Pańsfwowej Inspekcji
Sanitarnej. Ponadto proszę o przypomnienie myśli!\Tm, że zgodrue z art. 14 ustawy z dnla
13.10'I995t 

',Prawo łowieckie'' o wszelkich dostrzeżonych objawach chorób zwierz$,
dzieftawcy t zarz4dcy obwodów łowieckich obowiqzani s4 zawiadomić właściwy organ
Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej lub urząd' gminy albo najblizszy zakład1eczntczy dla
zvtieru4t'
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Kursy i egzaminy lv roku 2018

Zarząd okręgol,vy ustala terminy kursór,v dla nowowstępujących do Polskiego Złvtązhl
Łor,vieckiego i selekcjonerór,v w f0I8 rokrr oraz ustala odpłatność zalyllv kursy I egzamlny,

. KurS dla nol,vowstępujących edycji r,viosennej pienvsza tura (do nr 8156): w dniach od26
luty do 9 marzec 2018 r.

- Szkolenie r,veterynaryj te'. 4 marzec 201 8 r.

- Szkolenie kynologiczne:20luty 2018 r.

. Szkolenie r,v zakresie bezptecznego postugiwania się z bronią myśliwską fI Luty 2018 r.

- Egzamin:26,27 i28 maruec 2018 r.

. KurS dla nowowstępujących edycji ''viosennej druga tura (do nr 8234): w dniach od 7 maj do

18 maj 2018 r.

- Szkolenie r,veterynaryjne: 1 3 maj 2018 r.

- Szkolenie kynologiczne:24 kwiecień 2018 r'

- Szkolenie w zakresie bezpiecznego posługiwania się z broniąmyśliwską: 25 kwiecień 2018
r

- Egzamin: II,I2 i 13 czerwiec 20 i 8 r.

. Kurs dla selekcjoneról,v: lv dniach od21' maj 2018 r. do 25 maj 2018 r.

- Egzamin: 18 i 19 czenviec 2018 r.

. Foząminr'popral'vkowe (dla nowowstęprrjących i selekcjonerów): f6 czemvtec 2018 r.

. KurS dla nowor,vstępujących edycji jesiennej (do nr 8297): w dniach od I paździemik do If
paŹdziernik2O18 r'

- Szkolenie weterlnaryj ne: paidziemik 2018 r.

- Szkolenie kynologiczne: 25 wrzesień 2018 r.

. Szkolenie w zakręsie bezpiecznego posługiwania się z broniąmyśliwską: 26 wtzesteń 2018
r

- Egzamtn:. 5, 6,7 listopad 201 8 r,

- Egzamin poprawkowy: 26 listopad 2018 r.

. Koszt kursu i egzaminu dla nowowstępujących w/g kalkulacji wynosi 1600 złotych (w tyrn
VAT)


