
Polski Związek Łowiecki                                                              Siemianowice Śląskie 28.08.2013 r. 
Zarząd Okr ęgowy Katowice 
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich 

 
 

Okólnik nr 2/2013 
 

 
1 Jesienny kurs dla nowowstępujących. 
2 Ubezpieczenia kół łowieckich od Odpowiedzialności Cywilnej. 
3 Opinia Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska w sprawie postępowania 

ze zwierzętami łownymi w szczególnych przypadkach. 
4 Ważne załączniki. 
5 Zaproszenie na Górę św. Anny 
6 Obchody Dnia św. Huberta. 

 
 

 
 
1  Zarząd Okr ęgowy PZŁ Katowice podaje Zarządom kół do wiadomości termin 
jesiennego kursu dla nowowstępujących do PZŁ: 

od 16 do 27 września 2013 -stażyści  o numerze dzienniczka do  7147 
 

− szkolenia (obowiązkowe) 
kynologia myśliwska – 9 września 2013 

       podstawy posługiwania się myśliwską bronią palną –  10 września 2013 
 

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

 
Koszt kursu i egzaminu: 
dla nowowstępujących 1100 zł 
 
Koszt obydwu szkoleń: 
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. 
 

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

ubezpieczenia OC kół łowieckich w firmie Gothaer. Informację o wyborze wariantu należy 
przekazać do biura 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). 



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 
 

3. W związku z licznymi zapytaniami ze strony dzierżawców obwodów łowieckich 
dotyczących postępowania  ze zwierzętami łownymi w szczególnych przypadkach  
przesyłamy w tej sprawie do ewentualnego wykorzystania opinię Departamentu Prawnego 
Ministerstwa Środowiska w celu rozwiania wszelkich wątpliwości prawnych związanych z 
przedmiotową sprawą. 
 

4.   Przekazujemy do wiadomości ważne załączniki – informacje: 
- Ministerstwa Środowiska i Śląskiego Lekarza Weterynarii dotyczące programu mającego 
na celu poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na 
terytorium RP 
- Głównego Lekarza Weterynarii w/s wprowadzania przez Koła tusz zwierząt łownych do 
obrotu. 

  
     5   Wszystkich chętnych zapraszamy na coroczną pielgrzymkę myśliwych i leśników na Górę   
          św. Anny która w tym roku odbędzie się 13 października. Uroczysta msza święta w intencji  
           myśliwych, leśników i naszych rodzin rozpocznie się o godz.10.00.  
  
          Poczty sztandarowe kół łowieckich naszego okręgu winny dotrzeć na miejsce 15 minut przed   
          mszą świętą.  
 

6. Informujemy, że Okręgowe Obchody Dnia św, Huberta odbyły się 1-2 czerwca 2013 w 
Siewierzu . Dalszy ciąg uroczystości związanych z 90–leciem PZŁ oraz obchody Dnia św. 
Huberta odbędą się w poszczególnych Rejonach Łowieckich. 
Najbliższe - 14.09. w Rudach. 
 

 
 
 

                                                   „Darz Bór” 
                                   Łowczy Okręgowy 

                                            
                    Jerzy Żagiell 

 


