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KOŁA ŁOWIECKIE
Wszystkie

KOMUNIKAT Nr 2 / 2017

I.

INWENTARYZACJA ZWIERZYNY

Zarząd Okręgowy PZŁ w OPOLU działając na podstawie § 133 ust. 8, 9 i 10 Statutu Zrzeszenia PZŁ w porozumieniu z RDLP
Katowice, Prezydium ORŁ w Opolu i Komisją Hodowlaną ORŁ w Opolu przypomina o zasadach przeprowadzenia
inwentaryzacji dostępnymi metodami zaleconymi przez właściwe Nadleśnictwo PGL LP w porozumieniu z koordynatorami rejonów
hodowlanych w wyznaczonym terminie:


inwentaryzację wykonują dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich ( koła łowieckie, zarządcy obwodów łowieckich LP i
PZŁ ),



sposoby inwentaryzacji zwierzyny grubej;
- obwody leśne ( metoda pędzeń próbnych i transektów ),
- obwody polne ( metoda całorocznych obserwacji ).



powyższe wskazane jest uzupełnić danymi z inwentaryzacji Metodą obserwacji całorocznych przeprowadzanych we
wcześniejszych terminach szczególnie w obwodach polnych o niskim udziale powierzchni leśnej,



inwentaryzacja zwierzyny drobnej ( zając i kuropatwa ) - taksacja pasowa,



wyniki przeprowadzonych inwentaryzacji przez dzierżawców obwodów łowieckich wspólnie z ALP ), opatrzone
stosownymi podpisami na właściwych drukach RPŁ ( Zał. nr 1 ), należy przesłać do właściwego nadleśnictwa i
przedstawić przy uzgadnianiu RPŁ z przedstawicielami ALP i ZO PZŁ w Opolu - zgodnie z ustalonym harmonogramem
( Zał. nr 2 )



wyniki inwentaryzacji winne być przechowywane w dokumentacji KŁ celem późniejszych analiz,



dzierżawcy obwodów łowieckich po spełnieniu powyższych zagadnień odbywają uzgodnienia wielkości pozyskania
poszczególnych gatunków z łowczymi okręgowymi i upoważnionymi w formie uchwały ZO PZŁ w OPOLU osobami
zajmującymi się nadzorem nad gospodarką łowiecką na terenie okręgu,



wszystkie działania powinny prowadzić do stabilizacji populacji liczebności zwierzyny płowej i dzików, celem osiągnięcia
założonego wyniku hodowlanego zawartego w Wieloletnim Łowieckim Planie Hodowlanym na 2007 – 2017,



WSZELKIE UZGODNIENIA POWINNY BYĆ OWOCEM POROZUMIENIA A NIE NAKAZÓW,



W załączeniu druk RPŁ w wersji WORD i PDF - ( Zał. Nr 3 ),
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II.

OCENA TROFEÓW ŁOWIECKICH

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4 / 2006 ZG PZŁ z dnia 11 maja 2006 r. ocena prawidłowości odstrzału Jeleni i Danieli byków oraz
Muflonów pozyskanych w sezonie łowieckim 2016 / 2017 odbędzie się według poniższego harmonogramu:
L.p.

Data oceny

Czas w godz.

Miejsce / Siedziba

1.

3 kwiecień 2017 r.

15:00 - 17:00

PGL LP Nadleśnictwo KLUCZBORK

2.

4 kwiecień 2017 r.

15:00 - 17:00

PGL LP Nadleśnictwo BRZEG

3.

5 kwiecień 2017 r.

15:00 - 18:00

PGL LP Nadleśnictwo PRUDNIK

4.

6 kwiecień 2017 r.

15:00 - 18:00

PGL LP Nadleśnictwo PRÓSZKÓW

5.

7 kwiecień 2017 r.

15:00 - 17:00

6.

10 kwiecień 2017 r.

15:00 - 18:00

PGL LP Nadleśnictwo NAMYSŁÓW
Stara siedziba przy ul. Parkowej 13
Motel Leśny - Strzelce Op. ul. Opolska

7.

11 kwiecień 2017 r.

15:00 - 18:00

Dom myśliwski „Gowinówka”- Stara Kuźnia

8.

12 kwiecień 2017 r.

14:00 - 18:00

PGL LP N - ctwo OPOLE

9.

10 maja 2017 r.
Wycena medalowa
Rozpatrzenie wniosków
o ponowną ocenę

15:00 - 18:00

ZO PZŁ w Opolu

Data oceny

1.

3 kwiecień 2017 r.

15:00 - 17:00

2.

4 kwiecień 2017 r.

15:00 - 17:00

3.

5 kwiecień 2017 r.

15:00 - 17:00

4.

6 kwiecień 2017 r.

15:00 - 18:00

PGL LP N - ctwo PRÓSZKÓW
( Kolega BOCIANOWSKI Marek )

5.

7 kwiecień 2017 r.

15:00 - 17:00

6.

10 kwiecień 2017 r.

15:00 - 18:00

7.

11 kwiecień 2017 r.

15:00 - 18:00

PGL LP N - ctwo NAMYSŁÓW
( Kolega BOCH Jacek )
Motel Leśny - Strzelce Op.
ul. Opolska
( Kolega PISKOŃ Jan )
Dom myśliwski „Gowinówka”
St. Kuźnia
( Kolega KARWOWSKI Grzegorz )

8.

12 kwiecień 2017 r.

14:00 - 18:00

9.

10 maja 2017 r.
Wycena medalowa
Rozpatrzenie wniosków
o ponowną ocenę

Czas pracy
komisji

Miejsce
Osoba odpowiedzialna za
przygotowanie sali

L.p

15:00 - 18:00

PGL LP N - ctwo KLUCZBORK
( Kolega NOWAK Gerhard )
PGL LP N - ctwo BRZEG
( Kolega PODGÓRNI Marcin )
PGL LP N - ctwo PRUDNIK
( Kolega JAWORSKI Ryszard )

PGL LP Nadleśnictwo OPOLE
( Kolega PRZYDATEK Grzegorz )

ZO PZŁ w Opolu
( Kolega KOWALSKI Jan )

KŁ

KŁ nr 1 „Szarak” KLUCZBORK
KŁ nr 2 „Leśnik” KLUCZBORK
PGL LP N - ctwo BRZEG
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KŁ „Hubertus”
KAŁKÓW
KŁ nr 1 „Borsuk” PRUDNIK
KŁ nr 3 „Bażant” PRUDNIK
KŁ nr 4 „Knieja”
OPOLE
KŁ nr 11 „Cietrzew” OPOLE
KŁ nr 13 „Bażant” OPOLE
KŁ nr 4 „Dzik” NAMYSŁÓW
KŁ „Żbik”
ŻABA
KŁ nr 1 „Jeleń” STRZELCE Op.
KŁ nr 4 „Szarak” KIELCZA
KŁ nr 5 „Leśnik” KOLONOWSKIE

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

KŁ nr 3 „Ryś” K-KOŹLE
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KŁ nr 8 „Żubr”
OPOLE
KŁ nr 9 „Brzezina” OPOLE
KŁ nr 10 „Szarak” OPOLE
KŁ nr 15 „Daniel” ZAGWIŹDZIE
KŁ nr 16 „Knieja” JEŁOWA
KŁ „Jeleń”
ZABRZE

1
1
1
1
1
1

ZO PZŁ w Opolu
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W skład Komisji Oceny Trofeów Łowieckich wchodzą:.
1. Przedstawiciele Komisji powołanych przez Okręgową Radę Łowiecką w Opolu
2. Przedstawiciele Lasów Państwowych powołani przez Dyrektora RDLP w Katowicach

2

Liczba
osób
do
obsługi

Ilość
komisji

a ) Poniżej podajemy koła łowieckie odpowiedzialne za organizację oceny trofeów,
przygotowanie osób do wiercenia trofeów, wiertarek i kilku wierteł o średnicy 3 - 6 mm wraz z uprzątnięciem sal po ocenie
trofeów:

2

3

3
2

3

6

3



Składy poszczególnych Komisji Oceny Trofeów i podział kół łowieckich do komisji ustali ZO PZŁ w Opolu zgodnie z
posiadanymi kompetencjami w § 133 ust. 20 Statutu Zrzeszenia PZŁ,



Myśliwy ma obowiązek przedstawić trofeum do oceny starannie spreparowane wraz z żuchwą i metryczką na której
należy umieścić dane jak w arkuszu oceny tj.
1. Nazwisko i imię myśliwego.
2. Okręg PZŁ.
3. Numer obwodu łowieckiego.
4. Data odstrzału.
5. Masa tuszy.
Trofea bez metryczki z opisem trofeum nie będą przyjmowane do oceny przez Komisję Oceny Trofeów.



Arkusz oceny trofeów należy wypełnić na jednym egzemplarzu (osobno dla każdego obwodu łowieckiego) i przesłać do
tutejszego Zarządu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2017 r.



Arkusze ( kserokopie ) po wypełnieniu przez Komisję Oceny Trofeów wraz z Uchwałą Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu o
nałożonych sankcjach za nieprawidłowe pozyskanie zostaną przesłane do zainteresowanych i KŁ,



Przy zgłaszaniu trofeów do ponownej oceny w dniu oceny należy dopilnować n / w warunków:
- opieczętowane trofeum – pieczęć ZO PZŁ w Opolu wraz z informacją o otrzymaniu punktów X lub XX dla
zainteresowanego,
- nie złożenie właściwego wniosku z uzasadnieniem o ponowną ocenę w terminie 14 dnia od dnia otrzymania informacji o
nałożonych punktach X lub XX brak opieczętowania danego trofeum, skutkować będzie odmową rozpatrzenia wniosku o
ponowną oceny. Powyższe jest szczególnie ważne, gdy trofeum do oceny nie przedkłada myśliwy osobiście, lecz osoba
działająca w jego imieniu. W sytuacji takiej należy się liczyć, iż nie zgłoszenie trofeum do ponownej oceny przez osobę
działającą w imieniu myśliwego w dniu oceny, zamyka drogę do jej późniejszego złożenia właściwego odwołania do ORŁ,
- po spełnieniu powyższych warunków należy zgłosić się z trofeum do ponownej oceny w dniu 10 maja 2017 r.
( środa ),



Komisja w swojej pracy kieruje się wyłącznie klasą wieku wpisaną na arkuszu oceny dostarczonym przez zarząd i
wiekiem stwierdzonym w trakcie oceny. Komisja nie może uwzględniać wyjaśnień myśliwego (np. o zaistnieniu pomyłki
lub posiadaniu innej klasy wieku w odstrzale),



Sytuacja taka nie podlega również rozstrzygnięciom przez Komisję rozpatrującą wnioski o ponowna ocenę (nie
zachodzi rozbieżność w ocenie elementów podlegających ocenie Komisji Oceny: wiek, forma lub masa poroża) i
kwalifikuje się do postępowania wewnątrz organizacyjnego. Dlatego też, osoby sporządzające w kole arkusz oceny,
proszone są o szczególnie sumienne ich sporządzanie,



Do wyceny medalowej myśliwy przedstawia trofeum bez żuchwy z opisem
( Myśliwy / Właściciel, Adres, Okręg PZŁ, Województwo, Nadleśnictwo, Obwód łowiecki, Miejsce i data pozyskania).

III.

SPRAWY SZKOLENIOWE

Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu organizuje wiosenną sesję szkoleniową dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na
uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania oraz na uprawnienia selekcjonerskie.
1. Kurs na uprawnienia podstawowe odbędzie się w dniach od 31 marca 2017 r.
do 13 kwietnia 2017 r.
 Rozpoczęcie kursu w dniu 31 marca 2017 r. ( piątek ) o godz. 14:30 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu, ul.
Malczewskiego 4.
 Wykłady na kursach odbywają się odpowiednio:
- w dni wolne od pracy tj. sobota i niedziela od godz. 9:00,
- pozostałe od godz. 14:30 z wyłączeniem praktycznych zajęć na strzelnicy z zakresu obchodzenia się z bronią i
praktycznego treningu strzeleckiego oraz zajęć terenowych z zakresu zagospodarowania obwodu łowieckiego - 2 dni
robocze.
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 Odpłatność za kurs wynosi 1350,00 PLN - Płatne w dniu rozpoczęcia kursu.
 Odpłatność za egzamin wynosi 430,00 PLN.
 Kurs jest OBOWIĄZKOWY,
 Celem zapewnienia sprawnego i organizacyjnego przeprowadzenia kursu przyjmujemy zapisy w ilości ostatecznej
ustalonej przez organizatora, a o przyjęciu na kurs w w/w terminie decyduje kolejność zgłoszeń,
 Chęć uczestnictwa w kursie dokonuje kandydat OSOBIŚCIE zgłaszając się telefonicznie w sekretariacie ZO PZŁ w Opolu
pod nr tel. 77 453 84 56 / 57,
 W trakcie zgłaszania zainteresowany zostanie poinformowany, czy zakwalifikował się na w/w termin czy na kolejny, który
odbędzie się w dniach 5 - 18 maja 2017 r., bądź zostanie skierowany na jesienną sesję.
 Stażyści z pozostałych okręgów PZŁ mogą zostać przyjęci na szkolenie po uzyskaniu pisemnej zgody macierzystego ZO
PZŁ.
 Data rozpoczęcia stażu liczy się od dnia zarejestrowania deklaracji kandydata z macierzystym ZO PZŁ ( wg. miejsca
zameldowania ).
 Szczegółowy plan kursu zostanie opublikowany na naszej stronie www.zopzl-opole.pl,
 Na kursie kandydaci otrzymają n/w materiały szkoleniowe:
- Łowiectwo
- Podręcznik – Tom I i II,
- Kynologia łowiecka - Podręcznik - praca zbiorowa pod redakcją naukową,
- Zwierzęta chronione - Podręcznik dla myśliwych + płyta CD,
- Broń
- Podręcznik dla myśliwych + płyta CD,
- Dziczyzna
- Podręcznik dla myśliwych + płyta CD,
- Ustawa Prawo łowieckie ( aktualna ),
- Statut PZŁ
( aktualny ),
- Regulamin polowań
( aktualny ),
- Zasady etyki i tradycji łowieckich.
 Terminy egzaminów zostaną podane w trakcie trwania kursu. Do egzaminu zostaną dopuszczeni wyłącznie kursanci,
którzy ukończyli roczny staż w KŁ lub OHZ i uzyskali POZYTYWNE jego zaliczenie i złożą n/w dokumenty:
1. Pisemny wniosek o przystąpienie do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania ( druk
otrzymają zainteresowani w trakcie trwania kursu).
2. Kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
3. Zaświadczenie o POZYTYWNIE odbytym rocznym stażu w KŁ lub OHZ
lub dokument upoważniający do zwolnienia z takiego stażu na podstawie zapisu wym. w § 18 Statutu Zrzeszenia
PZŁ.
4. Dzienniczek stażysty – uzupełniony zgodnie z zawartymi w nim wskazówkami.
Kurs na uprawnienia selekcjonerskie odbędzie się w dniach 18 – 25 kwietnia 2017 r.

2.

Rozpoczęcie kursu w dniu 18 kwietnia 2017 r. ( wtorek ) o godz. 14:30 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu,
ul. Malczewskiego 4.
Celem zapewnienia sprawnego i organizacyjnego przeprowadzenia kursu przyjmujemy zapisy w ilości ostatecznej ustalonej
przez organizatora, a o przyjęciu na kurs w w/w terminie decyduje kolejność zgłoszeń.
Chęć uczestnictwa w kursie dokonuje kandydat OSOBIŚCIE zgłaszając się telefonicznie w sekretariacie ZO PZŁ w Opolu
pod nr tel. 77 453 84 56 / 57.


Kurs jest obowiązkowy.



Odpłatność za kurs wynosi 550,00 PLN,



Płatne w dniu rozpoczęcia kursu,
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Na kursie kandydaci na selekcjonerów otrzymają materiały n/w szkoleniowe:
- Łowiecki podręcznik selekcjonera – praca zbiorowa,
- Kryteria odstrzału selekcyjnego samców zwierzyny płowej i muflonów wynikające z bieżącego
aktu normatywnego PZŁ.



Terminy egzaminów zostaną podane w trakcie kursu,



Odpłatność za egzamin wynosi 200,00 PLN,



Do egzaminu zostaną dopuszczeni kursanci z dokumentem potwierdzającym posiadanie podstawowych uprawnień
do wykonywania polowania przez co najmniej 3 lata - Zapis w § 4 ust. 3 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska
z 29 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania.

IV. STRZELECTWO MYŚLIWSKIE


Zwracamy uwagę Zarządom KŁ na obowiązujące akty normatywne PZŁ, które znajdują się na stronie www.pzlow.pl
oraz www.zopzl-opole.pl
Prosimy o egzekwowanie zapisów w tychże dokumentach , gdyż ZO PZŁ w OPOLU wspólnie z członkami Komisji
Szkoleniowej i Strzeleckiej przy ORŁ w OPOLU będzie prowadził wyrywkowe kontrole w szczególności zasad
doskonalenia umiejętności strzeleckich w kołach łowieckich.
Ponadto prosimy o uwzględnienie w trakcie szkolenia strzeleckiego oraz przeszkolenia z Regulaminu polowań,
zasad, sposobów i postępowania przy udzieleniu pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w różnego rodzaju
sytuacjach, które mogą mieć miejsce w trakcie wykonywania polowania zbiorowego i indywidualnego.
Wskazane jest skorzystać z pomocy doświadczonych ratowników lub lekarzy, którzy niejednokrotnie są członkami
kół łowieckich.

V.



Termin uruchomienia strzelnicy myśliwskiej ZO PZŁ w Opolu planuje na 1 marzec 2017 r.



Godziny otwarcia i zamknięcia – od 11:00 wg. bieżącej informacji wywieszonej na strzelnicy;
Nie dotyczy osi do przystrzeliwania broni kulowej,



Terminy szkoleń strzeleckich kół łowieckich oraz obsługi instruktorskiej należy ustalać z biurem ZO PZŁ a myśliwych
indywidualnych prosimy o kontakt z Gospodarzem strzelnicy Kol. Dariuszem NIKISZEM – tel. mob. 785 925 795.



Pozostałe warunki korzystania ze strzelnicy bez zmian.
W przypadku zmiany warunków zostaną powiadomieni Koledzy informacją na strzelnicy a koła łowieckie w kolejnym
komunikacie.



Terminarz Zawodów Strzeleckich Opole 2017 r.
oraz Kalendarz Imprez w ramach Śród Strzeleckich 2017 r. – ( Załącznik nr 4 i 5 )
Terminarz Centralnych Zawodów Strzeleckich znajduje się na stronie www.pzlow.pl .

KYNOLOGIA MYŚLIWSKA

Podajemy terminy imprez kynologicznych w 2017 roku organizowanych przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu wspólnie z
Komisją Kynologiczną przy ORŁ w OPOLU:
L.p.

Nazwa i ranga imprezy kynologicznej

Miejsce / Organizator

Data

1.

MIĘDZYNARODOWY
KONKURS DZIKARZY dla KOPOVA

Zagroda dzicza
przy strzelnicy myśliwskiej
ZO PZŁ w Opolu
Dom myśliwski
KŁ nr 2 „Łoś” w OPOLU
Popielów – Kol. Popielowska
Zagroda dzicza
przy strzelnicy myśliwskiej
ZO PZŁ w Opolu

1 kwiecień 2017 r.
( sobota )

2.

3.

PRÓBY PRACY WYŻŁÓW
i PSÓW MYŚLIWSKICH
MAŁYCH RAS
REGIONALNY KONKURS
PRACY DZIKARZY
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1 maja 2017 r.
( poniedziałek )
27 maj 2017 r.
( sobota )

L.p.

4.

5.




Nazwa i ranga imprezy kynologicznej

Miejsce / Organizator

PRÓBY PRACY WYŻŁÓW
i PSÓW MYŚLIWSKICH
MAŁYCH RAS
REGIONALNY KONKURS PRACY
TROPOWCÓW i POSOKOWCÓW

Sarnowice k/OTMUCHOWA
KŁ „Bażant” OTMUCHÓW
Hotel@Restauracja „Nad Stawem”
Bogacica k/KLUCZBORKA

Data
20 sierpień 2017 r.
( niedziela )
7 października 2017 r.
( sobota )

Wszelkie informacje zainteresowani otrzymają w biurze tut. Zarządu lub na stronie http://www.zopzl-opole.pl ,
a terminy imprez kynologicznych znajdują się na stronie internetowej http://www.pzlow.pl,
Zgłoszenia dokonujemy w biurze ZO PZŁ Opole lub na adres e-mail: j.kowalski@pzlow.pl zgodnie ze wzorem druku
który jest do pobrania na stronie http://www.zopzl-opole.pl,
Wpisowe na poszczególne imprezy kynologiczne wynosi odpowiednio:
Próby i Konkursy Pracy Psów Myśliwskich – członkowie PZŁ - 100,00 PLN,
Pozostali
- 150,00 PLN.
Szkolenie psa w Zagrodzie dziczej na strzelnicy myśliwskiej w Opolu - Grudzicach
zgodnie z Regulaminem
członkowie PZŁ - 20,00 PLN,
Pozostali
- 30,00 PLN.
Do zgłoszenia należy dołączyć skan rodowodu bądź informację w zgłoszeniu o rejestracji oddziałowej we
właściwym Oddziale Związku Kynologicznego w POLSCE,



Komisja Kynologiczna przy ORŁ w Opolu organizuje warsztaty dla przewodników dzikarzy; warsztaty odbędą się w
systemie stacjonarnym w miesiącu lutym 24 – 26, a następnie w miesiącu marcu.
Terminy zostaną ustalone w zależności od liczby chętnych. Z uwagi na regulamin zagrody brak jest możliwości szkolenia
psów indywidulanie , szkolenia tylko w zorganizowanych grupach ok. 10 psów.
Warsztaty dla legawców będą organizowane w miesiącu kwiecień, sierpień, na warsztatach
przewodników i ich psy do prób polowych, polowań i konkursów.
Oczekujemy na zgłoszenia - ilość miejsc ograniczona.

chcemy przygotować



Informujemy, iż tworzona jest lista pogotowia postrzałkowego i do chwili jej utworzenia chętni do skorzystania z
możliwości szukania postrzałków proszeni są o kontakt z n/w,



W załączeniu przekazujemy Kolegom ankietę kynologiczną przygotowaną przez Koło Naukowe Wydziału Nauk o
Zwierzętach SGGW Sekcja Kynologiczna dotyczącą użytkowanych psów przez myśliwych w Polsce ( Zał. nr 6 )
celem jej wypełnienia i odesłania do ZO PZŁ w Opolu najlepiej na adres e-mail: zo.opole@pzlow.pl lub
j.kowalski@pzlow.pl,



W razie pytań i niejasności prosimy o kontakt:
- Kol. Wiesław CHOLEWA - Przewodniczący Komisji Kynologicznej przy ORŁ w Opolu
tel. mob. 605 332 419; e-mail: chan@onet.pl

VI. WETERYNARIA
 Aktualne wskazówki i informacje WIW w Opolu znajdują się na stronie: http://www.wiw.opole.pl/ oraz w bieżącej
korespondencji przesyłanej bezpośrednio przez PIW lub za pośrednictwem ZO PZŁ w OPOLU,
 W załączeniu przesyłamy Decyzję Ministra Środowiska – Sygn. akt. DL - III. 6713.10.2016.ABR
dot. możliwości odstrzału lisów w liczbie 4 osobników na 100 km² corocznie, również w okresach ochronnych do
celów badań naukowych na terenie dzierżawionych i zarządzanych obwodów łowieckich położonych w kraju, z
wyłączeniem parków narodowych i rezerwatów przyrody w terminie do 31 grudnia 2021 r.

VII. SZKOLENIA
 Ponadto prosimy o zapoznanie się z informacją Stacji Badawczej PZŁ w CZEMPINIU o organizowanych kursach i
szkoleniach w 2017 roku. ,
 Zapotrzebowanie na dodatkowe szkolenia proszę kierować do Kol. Jana KOWALSKIEGO – St. Instruktora ZO PZŁ
w Opolu drogą e-mail: j.kowalski@pzlow.pl
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VIII. UBEZPIECZENIE OC KŁ i OHZ PZŁ ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZYNĘ
W PŁODACH i UPRAWACH ROLNYCH
Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu w oparciu o treść Komunikatu ZG PZŁ w Warszawie nr 3 / 2017 z 14 lutego 2017 r.
( Załącznik Nr 8 ) przypomina o możliwości przystąpienia do ubezpieczenia w zakresie szkód łowieckich.
Termin składania do ZO PZŁ w OPOLU deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia kół od szkód łowieckich
do 10 marca 2017 r.
Składka roczna wynosi 68 % sumy gwarancyjnej w każdym wariancie dowolnie wybranym przez koło łowieckie lub OHZ i
płatna jest w 2 ratach do Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu:



Termin płatności I raty mija – 31.03.2017 r.



Termin płatności II raty mija – 31.05.2017 r.

W załączeniu przesyłamy dokumenty tj. WYCIĄG ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ Z UMOWY GENERALNEJ
ZAWARTEJ W DNIU 27.01.2016 r. ( . . . ) w okresie od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r. ( Załącznik Nr 8a ) oraz Wzór
deklaracji KŁ celem przystąpienia do przedmiotowego ubezpieczenia ( Załącznik Nr 8b ).

IX. OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA przy ORŁ w OPOLU
INFORMACJA Z KONTROLI DOKUMENTACJI WALNYCH ZGROMADZEŃ
ROK 2016.
Okręgowa Komisja Rewizyjna Okręgowej Rady Łowieckiej PZŁ w Opolu, przedstawia informacje

z dokonanej kontroli

dokumentacji walnych zgromadzeń kół łowieckich, przeprowadzonych w roku 2016-stym. Weryfikacja tych dokumentów polegała
na sprawdzeniu ich kompletności, stopnia odzwierciedlenia przebiegu walnego zgromadzenia, wnioskowania na ich podstawie o
prawomocności obrad i podjętych uchwał. Informacja ta jest przekazana do wszystkim kół łowieckich rejonu Opolskiego.
Wyniki i ocenę dokumentacji walnych zgromadzeń sprawozdawczo wyborczych dla 65-ciu kół łowieckich zestawiono
poniżej, odnosząc wyniki kontroli do roku 2015 - stego.
 Dokumentacja bez uwag
 Konieczność uzupełnienia dokumentacji
 Wystąpienia do kół ogółem
 Brak dokumentacji
 Wniosek OKR o kontrolę
 Wniosek OKR o uchylenie uchwały
 Opóźnienie - § 61 ust. 2 Statutu PZŁ
Łącznie

wnioskowano o uchylenie dwóch

rok 2015 - 33 koła ,
rok 2015 - 23 koła ,
rok 2015 - 28 kół ,
rok 2015 - 3 koła ,
rok 2015 - 3 koła ,
rok 2015 - 9 kół ,
rok 2015 - 1 koło ,

rok 2016 - 43 koła.
rok 2016 - 14 kół.
rok 2016 - 23 koła.
rok 2016 - 6 kół.
rok 2016 - 10 kół.
rok 2016 - 2 koła.
rok 2016 - 4 koła.

nowych regulacji. W sześciu przypadkach wystosowano zapytanie w celu

ostatecznego ustalenia prawomocności podjętych uchwał. Podsumowując wyniki kontroli i porównując je z wynikami lat
poprzednich, Okręgowa Komisja Rewizyjna PZŁ w Opolu zauważa poprawę co do kompletności i merytoryczności sporządzonych
i okazanych dokumentów. Niepokojący jest brak przekazania dokumentów lub jego opóźnienie, co stanowi uchybienie dyspozycji
§ 61 ust. 2 Statutu Zrzeszenia. Stwierdzono również

brak odpowiedzi części zarządów kół na wystąpienia roku 2015-stego, co

powoduje konieczność podejmowania przez OKR odrębnych procedur kontrolnych.
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Kontrolujący wyróżnili dokumentację następujących kół łowieckich; „Bażant’ w Brzegu, „Glon” w Brzegu, „Bażant’ w
Otmuchowie, „Szarak” w Kluczborku, „Słonka” w Byczynie, „Cyranka” w Kostowie, „Ostoja” w Krapkowicach,
„Jarząbek” w Paczkowie, „Hubertus” w Opolu, „Odra” w Opolu, „Brzezina” w Opolu, „Cietrzew” w Opolu i „Żubr” w
Opolu.
Okręgowa Komisja Rewizyjna przypomina także, ze aktualne pozostają wytyczne przekazane do kół łowieckich w roku
2015 - stym.

X. SPRAWY BIEŻĄCE
 Prosimy zainteresowanych o możliwości przekazania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016 za
Fundację Hodowli i Reintrodukcji Zwierząt Dziko Żyjących PZŁ - KRS 0000319773;
Pozostałe informacje znajdują się na stronie http://www.fundacjareintrodukcji.pl
 Prosimy o bieżące śledzenie informacji na naszej stronie: http://www.zopzl-opole.pl oraz informacji Opolskiego
Kwartalnika Łowieckiego „Z Kniei” na stronie: http://www.zkniei.pl/,
Zachęcamy zainteresowane osoby do prenumeraty.
 Przypominamy Zarządom KŁ, że na stronie internetowej http://www.ozywicpola.pl znajduje się Regulamin konkursu, warunki
uczestnictwa oraz wszelkie inne informacje dotyczące uczestnictwa szkół i kół łowieckich w Programie Aktywnej Edukacji
Ekologicznej;
 W załączeniu przesyłamy informację dotyczącą organizacji XXII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SYGNALISTÓW
MYŚLIWSKICH, który odbędzie się w dniach 20 – 21 maja 2017 r. w Zespole Szkół w TUŁOWICACH; biorąc pod uwagę
dotychczasową pomoc, liczymy na wsparcie,
 Komisja Etyki, Tradycji, Zwyczajów Propagowania Łowiectwa przy ORŁ w OPOLU informuje, że od dnia 7 kwietnia 2017
r. o godz. 16:00 na strzelnicy myśliwskiej Opole – Grudzice, odbędzie się inauguracja kursu gry na rogu myśliwskim dla
Kolegów z kół łowieckich chcących grać na rogu myśliwskim.
Kandydat na trębacza musi być wyposażony w róg myśliwski w stroju B - PLESS lub PARFORCE. Kurs gry na rogu
myśliwskim jest prowadzony nieodpłatnie. Jedynie dojazd na zajęcia stanowi koszt uczestnika lub koła łowieckiego które go
deleguje. Zakończenie kursu przewidujemy w październiku 2017 roku. Cykl zajęć prowadzony jest jeden raz z tygodniu ( każdy
piątek o godz. 16:00 ) z przerwą wakacyjną. Zachęcamy Kolegów do opanowania tej pięknej sztuki gry i pomocy Kolegom w
kołach podczas polowań i innych spotkań okolicznościowych.
Z myśliwskim pozdrowieniem „Darz Bór”

Wykonano 5 egz. - J.K.
Otrzymują:
1 egz. - adresat ( KŁ - Wszystkie )
Do wiadomości :
2 egz. - ORŁ w Opolu – członkowie; Komisja Rewizyjna przy ORŁ w Opolu
3 egz. - ZO PZŁ w Opolu – członkowie; OKR przy ORŁ w Opolu
4 egz. - PGL LP Nadleśnictwo BRZEG, NAMYSŁÓW, KLUCZBORK, KUP, TURAWA, OLESNO, STRZELCE OPOLSKIE, RUDZINIEC,
PGL LP Nadleśnictwo RUDY RACIBORSKIE, KĘDZIERZYN, PRUDNIK, PRÓSZKÓW, TUŁOWICE, OPOLE, LZD SIEMIANICE
PGL LP Nadleśnictwo ZAWADZKIE, RDLP Katowice, OHZ ZG PZŁ MOSZNA i LISIĘCICE
5 egz. - a / a Komunikat 2 / 2017
Załączniki – 11 egz.
1. Zał. nr 1 - Druk do inwentaryzacji
2. Zał. nr 2 - Harmonogram uzgodnień RPŁ na 2017 / 2018
3. Zał. nr 3 - Druk RPŁ
4. Zał. nr 4 - Terminarz zawodów strzeleckich ZO PZŁ w Opolu na 2017 r.
5. Zał. nr 5 - Terminarz imprez strzeleckich w ramach ŚRÓD STRZELECKICH w 2017 r.
6. Zał. nr 6 - Ankieta przygotowana przez KN Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW Sekcja Kynologiczna dotyczącą użytkowanych psów przez myśliwych w Polsce
7. Zał. nr 7 - DL - III. 6713.10.2016.ABR - Decyzja Ministra Środowiska
8. Zał. nr 8 - Komunikat ZG PZŁ w Warszawie 3 - 2017 z 14 lutego 2017 r.
8a. Zał. nr 8a - Wyciąg istotnych postanowień z umowy generalnej ( . . . ) w okresie od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r.
8b. Zał. nr 8b - Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia
9. Zał. nr 9 - XXII OPOLSKI KONKURS SYGNALISTÓW MYŚLIWSKICH: 20 - 21 maja 2017 r.
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