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Koleżanki i Koledzy !
Pragnę serdecznie powitać wszystkich członków Polskiego Związku Łowieckiego Okręgu
Olsztyńskiego. Informuje, że dnia 1.05. br. zostałem powołany na stanowisko Łowczego
Okręgowego ZO PZŁ w Olsztynie, a w ubiegły piątek – 11.05.br. nastąpiło oficjalne przekazanie
obowiązków oraz majątku Olsztyńskiego Okręgu PZŁ. W najbliższym czasie zostaną powołani
członkowie Zarządu Okręgowego. Z uwagi na dobro PZŁ oraz otaczającej nas warmińsko-mazurskiej
przyrody, zapraszam wszystkie Koleżanki i Kolegów myśliwych do współpracy.
Łowczy Okręgowy
Romuald Amborski
tel. 784 473 432
***
W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r. ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o
zmianie ustawy – prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 651) oraz zmianami
proceduralnymi dotyczącymi odpowiedzialności majątkowej członków Zrzeszenia, w tym
członków zarządów kół łowieckich za roszczenia odszkodowawcze informujemy, że na stronie
internetowej ZO PZŁ w Olsztynie (www.pzlolsztyn.pl) została zamieszczona informacja
dotycząca możliwości ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu Kół
Łowieckich.
***
Zarząd Okręgowy informuje, że istnieje możliwość składania wniosków do Zarządu
Głównego PZŁ o sfinansowanie zakupu chłodni do przetrzymywania dzików. Nabór będzie
trwał od 8 do 31 maja 2018r. Wnioski mogą składać koła łowieckie, które dzierżawią obwody
leżące w strefach czerwonej lub żółtej - tereny obszarów wymienione w decyzji wykonawczej
Komisji (UE) nr 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w
odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (z późn. zm.).
Koło łowieckie w czasie obowiązywania umowy ponosi wszelkie koszty związane z utrzymaniem
przedmiotu użyczenia tj. chłodni - użyczenie nie wiążę się jednak z żadnymi zobowiązaniami
finansowymi względem Polskiego Związku Łowieckiego (użyczenie chłodni jest bezpłatne).
Celem zakupu chłodni jest możliwość przetrzymywania pozyskanej zwierzyny zgodnie z wymogami
Inspekcji Weterynaryjnej, a przez to zwiększenie odstrzału i skuteczne ograniczanie Afrykańskiego
Pomoru Świń. Koło łowieckie w użyczonej chłodni może przetrzymywać jedynie dziki (Sus scrofa),
a chłodnia nie może być wykorzystywana do celów związanych z prowadzeniem działalności

gospodarczej. Szczegółowe informacje oraz druk wniosku dostępne są w biurze Zarządu
Okręgowego, jak również na stronie internetowej ZO PZŁ w Olsztynie (www.pzlolsztyn.pl).
Zachęcamy do składania wniosków.
***
W dniu 09.06.2018 r. ( sobota) odbędą się Mistrzostwa Okręgu Olsztyńskiego w
Strzelaniach Myśliwskich. Zapraszamy reprezentacje macierzystych kół łowieckich Olsztyńskiego
Okręgu PZŁ, oraz strzelców indywidualnych - myśliwych zarejestrowanych w Olsztyńskim Okręgu
PZŁ. Zapisy przyjmuje biuro ZO. Ostateczny termin zgłaszania drużyn i strzelców
indywidualnych to czwartek, 7 czerwca.
Wpisowe w wysokości 110,- zł za osobę, należy wpłacić przed zawodami na konto ZO WBS
Jonkowo 59 8857 0002 3001 0100 0954 0001. Szczegółowy regulamin zawodów zostanie
umieszczony w ciągu kilku najbliższych dni na stronie internetowej www.pzlolsztyn.pl
Informujemy również, że zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2018, Przewodniczącego ZG PZŁ na
zawodach będzie prowadzona dodatkowa klasyfikacja zawodników strzelających w klasie C,
czyli myśliwych, którzy są członkami PZŁ nie dłużej niż 5 lat. Zawodnicy ci mogą startować w
ramach drużyn jak również indywidualnie.
W przypadku zgłoszenia się na zawodach ponad 120 zawodników organizatorzy zastrzegają sobie
prawo przeprowadzenia zawodów w skróconej wersji wieloboju myśliwskiego.
***
Przypominamy, że oświadczenia lustracyjne złożone przez kandydatów na delegatów na
Okręgowy Zjazd delegatów powinny być bezzwłocznie przekazywane do biura ZO PZŁ w
zaklejonej kopercie. W miarę możliwości prosimy również o składanie dokumentów
stwierdzających wybór delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów. Dokumentacja z Walnego
Zgromadzenia wymagana Statutem PZŁ musi zostać dostarczona do biura najpóźniej w ciągu 30 dni
od dnia odbycia walnego zgromadzenia (§ 61 ust 2. Statutu PZŁ).
***
Zarząd Okręgowy w imieniu własnym oraz pozostałych organizatorów serdecznie zaprasza na
XI Regionalną Wystawę Przyrodniczo-Łowiecką, która odbędzie się 19.05.2018 r. (sobota)
w Nadleśnictwie Jedwabno. Otwarcie wystawy o godz. 11.00. Organizatorzy zapewniają wiele
atrakcji. Szczegóły na plakatach oraz na stronach: www.jedwabno.olsztyn.lasy.gov.pl
i www.pzlolsztyn.pl
***
Zarząd Okręgowy informuje, że wzorem z poprzedniego sezonu, w dalszym ciągu do biura ZO
należy przesyłać informacje o liczbie odstrzelonych dzików oraz ilości wpisów w książce
ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym w każdym miesiącu. Dane te należy
dostarczyć do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
***
W ślad za pismem Zarządu Głównego PZŁ przekazujemy informację, iż zgodnie z art. 47c ust.
1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu i zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 poz. 1855) osoba uprawniona do wykonywania polowania, z
tytułu prowadzenia odstrzału sanitarnego zwierząt ma możliwość skorzystania z dodatkowych
6 dni wolnych od pracy na zasadach przysługujących jak w przypadku urlopu
wypoczynkowego. Powyższe możliwe jest po ustaleniu z pracodawcą terminu nieobecności w pracy
lub zwolnienia z wykonywania obowiązków służbowych oraz po przedstawieniu stosownego

zaświadczenia wystawionego przez podmiot, na który nałożono obowiązek prowadzenia odstrzału
sanitarnego. W związku z powyższym zwracamy się do koleżanek i kolegów o dobrowolne
przekazanie informacji do ZO o skorzystaniu z wyżej wymienionego przywileju.
***
W nawiązaniu do pisma ZG PZŁ, prosimy o zgłaszanie wszystkich przypadków umyślnego
utrudniania polowania bądź jego przerywania celem powiadomienia Resortu Środowiska, zgodnie z
prośbą Pani Wiceminister Małgorzaty Golińskiej, o trudnościach w prowadzeniu gospodarki
łowieckiej przez dzierżawców obwodów łowieckich.

Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór !
Łowczy Okręgowy
Romuald Amborski

