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I. WSTĘP
W związku z nowelizacją ustawy „Prawo Łowieckie” z dnia 01.04.2018r. –
Zarząd Okręgowy PZŁ w Olsztynie na podstawie uchwały z 05.07.2018 zwołał na
dzień 22.09.2018 r. – XXIV Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Olsztynie. W
związku z powyższym MORŁ na swym posiedzeniu dn. 14.08.2018 r. uchwaliła
projekt porządku obrad XXIV OZD, projekt regulaminu Zjazdu oraz przyjęła
sprawozdanie MORŁ z działalności w latach 2015-2018.
Cele i zadania Okręgowego Zjazdu Delegatów PZŁ są następujące:
1. Uchwalenie porządku obrad XXIV OZD.
2. Uchwalenie regulaminu obrad XXIV ORD.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Mazurskiej Okręgowej Rady

Łowieckiej za okres skróconej kadencję 2015-2018.
4. Dokonanie wyborów:

- delegatów na XXIV Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ.
- członka i zastępców członka Naczelnej Rady Łowieckiej.
5. Podjęcie uchwały zjazdowej w sprawie dalszej działalności olsztyńskiego

okręgu PZŁ na kolejną kadencję 2018-2023 oraz przedłożenie propozycji
rozwiązań do nowego statutu PZŁ nowo wybranej NRŁ i KZD PZŁ.
Prezentowane

Koleżankom

i

Kolegom

Delegatom

sprawozdanie

opracowano w układzie tematycznym i metodycznym zbliżonym do sprawozdania
z poprzednich kadencji, aby ułatwić porównanie realizacji zadań i dokonań.
XXIII Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ obradujący w Olsztynie w dniu
01.08.2015 r. powołał 15 osobową Mazurską Okręgową Radę Łowiecką.
Na pierwszym posiedzeniu w czasie obrad Zjazdu MORŁ wybrała prezesa,
którym został kol. Janusz Bieniek oraz powołała przewodniczącego Zarządu
Okręgowego PZŁ (łowczego okręgowego) kol. Dariusza Zalewskiego. Skład
prezydium Rady uzupełnili: z-ca prezesa - kol. Wojciech Kozera i sekretarz Rady
– kol. Tadeusz Popiel. W trakcie minionej kadencji w roku 2017 ze składu MORŁ
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odszedł do „Krainy Wiecznych Łowów” kol. Zygmunt Tkaczyk – łowczy
rejonowy z rejonu Ostródy. Na jego miejsce w skład Rady wszedł kol. Lech
Serwotka, który z chwilą powołania go przez ZG PZŁ

do nowego Zarządu

Okręgowego PZŁ przestał sprawować swoją funkcję w Radzie.
Działając na podstawie Statutu Zrzeszenia PZŁ – §127 pkt. 11 i 12
MORŁ – na kolejnych posiedzeniach Rady w roku 2015 powołała
następujące

organy

zrzeszenia

szczebla

okręgowego

i

komisje

problemowe, w tym:
- Zarząd Okręgowy PZŁ w Olsztynie
- Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego
- Uzupełniono skład osobowy Okręgowego Sądu Łowieckiego
- Okręgową Komisję Rewizyjną
- Okręgową Kapitułę Odznaczeń Łowieckich
- Komisję Hodowli Zwierzyny Grubej
- Komisję Hodowli Zwierzyny Drobnej
- Komisję Tradycji Łowieckich
- Komisję Promocji Łowiectwa
- Komisję Szkoleniową
- Komisję ds. Mediów elektronicznych
- Komisję Mediacyjną
- Komisję Strzelectwa Myśliwskiego
- Komisję Upowszechniania Psa Myśliwskiego
- Komisję Oceny Prawidłowości Odstrzałów i Wyceny Trofeów Łowieckich
- Komisję Łowczych Rejonowych
Pełne składy osobowe organów PZŁ i Komisji problemowych MORŁ
zawiera rozdział XVIII sprawozdania.
Działalność Okręgowej Organizacji Łowieckiej w znacznej mierze opiera
się na społecznikach, realizujących szeroko pojęte zadania statutowe i dlatego
dobór właściwych ludzi ma bardzo istotne znaczenie. Należy stwierdzić, że wybór
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aktywu łowieckiego w mijającej kadencji był bardzo trafny, co wspólnie z pracą
biura Zarządu Okręgowego umożliwiło w dużej części na realizację zamierzonych
celów nakreślonych w uchwale XXIII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZŁ w
Olsztynie oraz zadań wynikających z aktualnych potrzeb i wymogów formalnoprawnych. Niestety, cele te przewidziane na lata 2015-2020 nie zostały w pełni
zrealizowane ze względu na przerwaną kadencję spowodowaną zmianami Ustawy
Prawo łowieckie wprowadzonymi przez Sejm Rzeczpospolitej Polski oraz w
części zmianami organizacyjnymi w naszym okręgu, powołaniem nowego ZO
PZŁ. Wytyczną do działania MORŁ i ZO PZŁ

stanowiła uchwała XXIII

Okręgowego Zjazdu Delegatów i XXIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ oraz
na bieżąco podejmowane uchwały i decyzje Rady i Zarządu Okręgowego,
określające bieżącą działalność.
Dalsze uściślenia, łącznie z harmonogramami realizacji, zawarto w
corocznych planach pracy Rady i Zarządu Okręgowego, obejmujących całokształt
działalności organizacji okręgowej PZŁ w Olsztynie. Podstawową formą pracy
Rady były posiedzenia plenarne, których w mijającej kadencji odbyto 20.
Tematyka posiedzeń MORŁ wynikała z realizacji rocznych planów pracy oraz
innych bieżących zadań podejmowanych w okręgu. Zarząd Okręgowy w okresie
sprawozdawczym spotkał się na 58 posiedzeniach i w ramach działalności
statutowej podjął 114 uchwał.
Analizując realizację uchwały XXIII Okręgowego Zjazdu Delegatów w
Olsztynie, można uznać, że zadania te przewidziane na lata 2015-2020 zostały
tylko częściowo wykonane ze względu na przerwaną kadencję i nieprzewidywane
zmiany organizacyjne w naszym okręgu.
XXIII Okręgowy Zjazd Delegatów zobowiązał organy okręgowe do
realizowania zadań szczególnie w zakresie:
1) gospodarki łowieckiej – poziomu jej realizacji w okręgu i monitoringu jej
efektów;
2) szkolenia – w wielu wymiarach, nie tylko dla nowo wstępujących i
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selekcjonerów, ale szerokiego grona członków PZŁ;
3) tworzenia pozytywnego wizerunku łowiectwa nie tylko przez kontynuację
wydawniczą

naszego

kwartalnika przyrodniczo-łowieckiego,

„Myśliwiec

Warmińsko Mazurski”, ale poszukiwanie nowych form przekazu medialnego o
łowiectwie dla szerokiego grona odbiorców (radio, TV, Internet, wystawy, targi,
konkursy, konferencje naukowe, publikacje itp.);
4)

pozyskania

środków

zewnętrznych

na

realizację

zadań

statutowych

olsztyńskiego okręgu PZŁ, w tym na budowę Warmińsko-Mazurskiego Centrum
Edukacji Ekologicznej w Gutkowie (W-MCEE).
Za najważniejsze działania i dokonania w mijającej kadencji należy uznać:
- Potwierdzenie pełnego sukcesu w zakresie realizacji „Program postarzenia
populacji jelenia mazurskiego" oraz wdrożenie szczegółowego monitoringu
populacji zwierzyny grubej w łowiskach okręgu. Wdrożenie programu z zakresu
oceny liczebności i zagęszczenia zwierzyny drobnej (drapieżników oraz zajęcy)
w wybranych obwodach łowieckich Olsztyńskiego Okręgu PZŁ oraz powołanie
Fundacji pn. „Fauna Mazury 2000”. Głównym celem fundacji miało być
wspieranie działań z zakresu odbudowy zwierzyny drobnej w naszym Okręgu.
- Organizację corocznego podsumowania oceny prawidłowości odstrzałów
samców zwierzyny płowej oraz wyceny trofeów łowieckich w okręgu w ramach
Regionalnej Wystawy Przyrodniczo – Łowieckiej w Jedwabnie.
- Kontynuację realizacji szeroko rozumianego programu szkoleń nie tylko dla
kandydatów i selekcjonerów, ale również członków PZŁ oraz osób funkcyjnych
w kołach łowieckich. W minionej kadencji szkoleniami objęto 3515 osób.
- Organizację z władzami miasta Lidzbark Warmiński Festiwalu Kultury
Myśliwskiej, największej cyklicznej imprezy z zakresu kultury łowieckiej w
okręgu, promującej Polski Związek Łowiecki w społeczeństwie. Tradycyjnie,
już od 11 lat jesteśmy współorganizatorami tego Festiwalu. To sukces
organizacyjny szczególnie myśliwych z Rejonu Lidzbark Warmiński.
- Współorganizację targów łowieckich „Hubertus Arena w latach 2015 -2017”, w
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Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Arena w Ostródzie. Impreza ta jest
największym przedsięwzięciem z zakresu edukacji przyrodniczej w naszym
Okręgu PZŁ i jedyną w swoim rodzaju w kraju. Odbywa się ona pod patronatem
PZŁ, w tym MORŁ, co nadało jej rangę ogólnopolskiego przedsięwzięcia. To
jednocześnie wielki sukces organizacyjny, szczególnie myśliwych z rejonów
Ostródy i Morąga.
- Kontynuowanie wydawania pisma przyrodniczo-łowieckiego „Myśliwiec
Warmińsko -

Mazurski" z coraz to zwiększającym się nakładem, który

dochodzi do 6300 egz. każdego numeru kwartalnika. Żaden okręg w kraju nie
wydaje w takim nakładzie swojego pisma.
- Pozyskanie środków na dokończenie budynku Warmińsko-Mazurskiego Centrum
Edukacji Ekologicznej w Gutkowie oraz na budowę wiaty edukacyjnej. Na
koncie ZO PZŁ w Olsztynie znajduje się kwota (95%) pożyczki z NFOŚiGW,
która opiewa na kwotę 608 800 zł na dokończenie inwestycji WMCEE w
Gutkowie. W kwietniu br. prace przygotowawcze, celem ogłoszenia konkursów
na realizację budowy, zostały zakończone. Uzyskano również promesę na kwotę
100 tys. zł na budowę wiaty edukacyjnej obok budynku Centrum.
W okresie sprawozdawczym 2015-2018 Zarząd Okręgowy przygotował 6
wniosków o dofinansowanie działalności naszego okręgu.
- W celu realizacji zdań statutowych, w okresie sprawozdawczym – jak już
wspomniano – odbyło się 20 posiedzeń MORŁ poprzedzonych zebraniami
prezydium Rady. Na posiedzeniach podjęto ponad 86 Uchwał, które na bieżąco
regulowały pracę organów PZŁ oraz wytyczały kierunki przyszłych działań
Poniżej przedstawiono rozwinięcie i uzupełnienie tematyczne działalności
organizacyjnej Okręgu Olsztyńskiego PZŁ i jego organów statutowych zasadniczo
za okres od 2015 do czerwca 2018 roku.
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II. SZKOLENIE
Komisja pracowała w składzie 6 osobowym, a jej przewodniczącym był kol.
Grzegorz Kruk. Ze względu na szeroką tematykę szkoleń, tradycyjnie
wszechstronnej pomocy w działalności Komisji udzielał Zarząd Okręgowy i jego
biuro. Przygotowując kolejne edycje kursów i spotkań szkoleniowych,
współpracowano z komisjami: Strzelectwa Myśliwskiego, Upowszechniania Psa
Myśliwskiego, Oceny Prawidłowości Odstrzałów i Wyceny Trofeów Łowieckich,
lektorami prowadzącymi zajęcia na podstawowe i selekcjonerskie uprawnienia do
wykonywania
Uniwersytetu

polowania,

sygnalistami

Warmińsko-Mazurskiego

oraz
i

pracownikami

Uniwersytetu

naukowymi

Przyrodniczego

w

Poznaniu, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Olsztynie, Wojewódzkim i
Powiatowymi Inspektoratami Weterynarii, Komendą Wojewódzką Policji oraz
specjalistami z różnych dziedzin (np. finansów i rachunkowości). W zestawieniu
uwzględniono szkolenia, które odbyły się w okresie sprawozdawczym, czyli od
lipca 2015 r. do chwili powołania nowego Zarządu Okręgowego tj. 11.06.2018 r.
W okresie mijającej, skróconej kadencji komisja realizowała zadania
ustalone w planach podejmowanych działań i zgodnie z ich harmonogramem.
Poza spotkaniami komisji i oprócz bieżącej współpracy z Zarządem
Okręgowym przedstawiciele komisji brali udział we wzbogacaniu tematyki
rocznego planu szkoleń i kursów poprzez przeprowadzenie w środowisku kół
łowieckich konsultacji w zakresie potrzeb dotyczących szkoleń. Członkowie
komisji

uczestniczyli

również

w

weryfikacji

i

recenzowaniu

pytań

egzaminacyjnych dla nowo wstępujących, a przewodniczący komisji brał udział w
pracach komisji egzaminacyjnej w czasie egzaminów na uprawnienia podstawowe
i selekcjonerskie.

Podjęto także działania w celu diagnozowania jakości

przeprowadzonych kursów dla nowo wstępujących. Opracowano ankiety,
założenia, procedurę badania i uruchomiono proces ankietowania. Aby uzyskać
wiarygodne wyniki proces ten należało powtórzyć na minimum dwóch kursach.
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Jednak ze względu na skrócenie kadencji opracowano wyniki na małym zakresie
danych uzyskanych z kursu jesiennego 2017. Wynika z nich, iż kursanci wysoko
oceniają całość szkolenia przyznając mu czwórkę z plusem (średnia ocen 4,4) w
pięciostopniowej skali ocen. Do maksymalnej oceny brakuje niewiele, a elementy
jakie w ankietach wskazano do udoskonalenia to:
1. Zastosowanie w szerszym zakresie pomocy dydaktycznych w preferowanych
przez słuchaczy formach: prezentacji (100 % wskazań), podręczników (80 %
wskazań), i stron internetowych (60 % wskazań);
2. Zwiększenie czasu zajęć z bloków tematycznych takich jak: kynologia i
strzelectwo (po 60 % wskazań) oraz etyka, kultura łowiecka a także broń i
amunicja (po 40 % wskazań);
3. Modyfikacje programu i sposobu prowadzenia

kursu w celu pełniejszej

prezentacji tematów z następujących dziedzin: sygnalistka (średnia ocena 3,8),
prawo łowieckie, statut PZŁ (średnia ocena 4) oraz broń i amunicja,
postępowanie z ubitą zwierzyną a także ochrona zwierząt łownych (średnia
ocena 4,2).
Dla pełniejszego obrazu opinii wyrażonych w ankietach należy wspomnieć,
że najwyższe uznanie ankietowanych kursantów znalazły:
1. organizacja szkolenia, w tym warunki lokalowe, wyposażenie, częstotliwość i
godziny zajęć oraz opieka organizatora (np. kontakt, dostępność, pomoc),
2. wśród opiniowanych wykładów najwyżej oceniono: biologię zwierzyny grubej
(średnia ocena 5) oraz biologię zwierzyny drobnej, sposoby wykonywania
polowania i kynologię (średnia ocena 4,7).
Podsumowując podkreślenia wymaga fakt, że przedstawione ankiety
powinny być traktowane jako wstępny etap pełniejszego cyku badań ankietowych,
które należy kontynuować aby optymalizować jakość i efektywność szkoleń w
okręgu olsztyńskim. Niemniej te pierwsze wyniki wskazują, iż jakość szkolenia w
naszym okręgu jest na wysokim poziomie i mimo pewnych elementów
wymagających

udoskonalenia,

daje

ono

satysfakcję

dla

najbardziej
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zainteresowanych beneficjatów czyli uczestników szkoleń. Potwierdzenie tego są
chociażby kuluarowe opinie uczestników kursów spoza okręgu olsztyńskiego,
którzy jako jeden z motywatorów do odbycia szkolenia u nas, wskazują wyższy
poziom nauczania, niż w ich okręgach macierzystych.
Poniżej przedstawiono informacje z poszczególnych cyklów szkoleń, które
odbyły się w okręgu z krótka informacja o nich i statystyką załączoną w tabeli.

Szkolenia na podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania
(dla kandydatów do PZŁ)
Szkolenia tradycyjnie odbywały sie 2 razy do roku: wiosną (marzecczerwiec) i jesienią (wrzesień-listopad). W ramach szkolenia kandydatki i
kandydaci do PZŁ uczestniczyli w wykładach, treningach strzeleckich, imprezach
kynologicznych, szkoleniach z zakresu sygnalistyki myśliwskiej oraz szkoleniach
wg programu z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (oględziny tusz
zwierzyny po odstrzale). Szkolenia prowadziły osoby posiadające gruntowną
wiedzę z poszczególnych tematów oraz umiejętności dydaktyczne pozwalające
przedstawić wiadomości w sposób docierający do grup kandydatów o różnym
wykształceniu oraz w różnym wieku. Większość wykładów prowadzono w formie
prezentacji multimedialnych opracowanych przez wykładowców. Egzaminy
prowadziły Komisje powołane przez ZO PZŁ z udziałem przedstawicieli ALP,
Policji i Urzędu Marszałkowskiego.
W sumie w okresie sprawozdawczym w tym zakresie przeszkolono 560 osób

Szkolenia na selekcjonerskie uprawnienia do wykonywania polowania
Szkolenia odbywały się przez cały rok, w zależności od liczby chętnych.
Kurs rozpoczynał się, gdy było ok. 30-40 chętnych osób, co było najbardziej
optymalne z punktu widzenia zarówno ekonomii, jak i skuteczności szkolenia. W
szkoleniu wykorzystuje się materiały opracowane w ścisłej współpracy z Katedrą
Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa Wydziału Bioinżynierii UWM.
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Bardzo przydatne są również wzorcowe komplety żuchw jeleni i saren
wykonywane corocznie z żuchw przekazywanych przez koła w czasie oceny
prawidłowości odstrzału. Dzięki dużej liczbie szkoleniowych kompletów żuchw
zajęcia z tego tematu umożliwiają opanowanie w praktyce łowieckiej metody
określania wieku zwierzyny płowej na podstawie zużycia zębów bocznych.
W sumie w okresie sprawozdawczym w tym zakresie przeszkolono 406 osób.
Szkolenia dla członków zarządów kół łowieckich
(dla prezesów, sekretarzy i skarbników)
Spotkania szkoleniowe odbyły sie w latach 2015-2018. Na spotkaniach
omawiano wybrane procedury statutowe leżące w kompetencji zarządu koła,
edukację ekologiczną i współpracę kół z młodzieżą szkolną w ramach programów
edukacyjnych WFOŚiGW. Omawiano również działania i zagadnienia związane z
ASF, realizacją wytycznych z kontroli NIK z roku 2014-2015 prowadzonej w
Kołach Łowieckich i ZO PZŁ w Olsztynie, zmianą Ustawy Prawo łowieckie,
kolejnymi edycjami Festiwalu Kultury Myśliwskiej w Lidzbarku Warmińskim i
targów Hubertus Arena w Ostródzie.
Omawiano również możliwość uzyskania dotacji z tzw. Funduszy
Norweskich itp. na bieżącą działalność kół i okręgu PZŁ.
Jeśli chodzi o sprawy ekonomiczne to szkolenia dotyczyły bieżących
przepisów finansowych mających zastosowanie w prowadzeniu księgowości kół
łowieckich oraz obowiązków skarbnika i jego współpracy z pozostałymi
członkami zarządu koła. Na zorganizowanym szkoleniu omówiono m.in.
zagadnienia dotyczące: majątku trwałego kół, zmian w podatku VAT, kas
fiskalnych,

podatku

dochodowego

oraz

przychodów

i

kosztów

kół

z

uwzględnieniem przepisów podatkowych.
W sumie w okresie sprawozdawczym w przedstawionym zakresie przeszkolono
671osób.
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Szkolenie dla łowczych
Szkolenia odbywały się corocznie, w lutym, przed sporządzaniem Rocznych
Planów Łowieckich. Praktycznie co roku w spotkaniach uczestniczył zastępca
dyrektora RDLP, dzięki czemu możliwa była wymiana poglądów oraz omówienie
spraw dotyczących współpracy kół i nadleśnictw. Tematyką spotkań zawsze były
wytyczne do sporządzania RPŁ oraz - w zależności od bieżącej problematyki
właściwej dla danego roku gospodarczego - omawiano również: zwyczaje i
tradycje łowieckie na polowaniach zbiorowych,

ubezpieczenia od szkód

łowieckich, konkursy „lisiarzy" organizowane dla kół i indywidualnych
myśliwych, zmiany w rozporządzeniu dotyczącym RPŁ i WŁPH oraz innych
przepisach

dotyczących

gospodarki

łowieckiej.

Szczegółowo

omówiono

zagadnienia związane z pojawieniem się w Polsce wirusa ASF oraz zagadnienia z
zakresu introdukcji zwierzyny drobnej.
W sumie w okresie sprawozdawczym w tym zakresie przeszkolono 334 osoby.

Szkolenia weterynaryjne
wg rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29.12.2006 roku
(uprawnienia do oględzin tuszy po odstrzale)
Szkolenia były prowadzone przez pracowników Wojewódzkiego i
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie oraz pracowników naukowych
UWM. Zakres tematyki był zgodny z programem określonym w Rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W sumie w okresie sprawozdawczym w tym zakresie przeszkolono 675 osób.
Szkolenie członków Komisji Oceny Prawidłowości Odstrzału i Wyceny
Trofeów Łowieckich
Szkolenia

takie

przeprowadzono

w

2016

r.

i

poświęcone

były

przedstawieniu zasad oceny prawidłowości odstrzału oraz uporządkowaniu i
ujednoliceniu ocen odbywających się w całym okręgu olsztyńskim PZŁ.
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Szkolenia z wyceny trofeów łowieckich stanowiły jedno z kluczowych
zadań z zakresu monitoringu jakości populacji zwierzyny grubej w Okręgu
Olsztyńskim PZŁ.
W sumie w okresie sprawozdawczym w zakresie wyceny i oceny prawidłowości
odstrzałów przeszkolono 20 osób.
Szkolenie uprawniające do redukcyjnego pozyskania bobrów
Szkolenie zorganizowano trzykrotnie wspólnie z Regionalną Dyrekcją
Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w
Olsztynie Prowadził je łowczy okręgowy z Suwałk Jan Goździewski, uznany
autorytet

i znawca problematyki związanej z biologią i odłowami bobrów.

Uczestnicy szkolenia uzyskali specjalne certyfikaty poświadczające przeszkolenie
uprawniające do pozyskiwania bobrów z godnie z przyznanym zezwoleniem.
W sumie w okresie sprawozdawczym w tym zakresie przeszkolono 540 osób.
Szkolenie dla szacujących szkody
Szkolenia odbyły się trzykrotnie w latach 2015, 2016 oraz dwukrotnie w
kwietniu 2018 r. po pierwszej zmianie w Ustawy Prawo łowieckie. W latach 2015
i 2016 szkolenia odbywały w miarę potrzeb zgłaszanych przez koła łowieckie.
Odbywały się one w formie wykładów i zajęć praktycznych. Szkolenia prowadzili
m.in. wykładowcy z UWM w Olsztynie. Ze względu na wymuszone ustawą i
poruszane w szkoleniu problemy i ich znaczenie dla szacujących informację ze
spotkań w roku 2018 przekazujemy szczegółowo.
W pierwszym spotkaniu udział wzięli przedstawiciele zarządów 9 kół
łowieckich dla których szkody łowieckie stanowiły w latach ubiegłych istotny
problem finansowy, a ich doświadczenia przy organizacji szacowania mogłyby być
przydatne we współpracy kół łowieckich

z przedstawicielami gmin i

właścicielami gruntów przy szacowaniu w nowej (od 1.04 br.) rzeczywistości
prawnej.
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1. Zebrani zgłosili m.in. następujące rady/uwagi/wnioski/ dla kół łowieckich:
- starać się spokojnie tłumaczyć rolnikom, że obowiązuje już nowa ustawa i
wskazywać, gdzie maja składać wnioski o szacowanie,

pismo do gminy –

wszystko co ma być we wniosku o szacowanie jest w ustawie,
- bezwzględnie należy brać udział w szacowaniach,
- w kole powinien być „dyżurny” szacujący (do południa - na wypadek
szacowań w trybie nadzwyczajnie pilnym),
- pilnować szacowań skrupulatnie ale bez wchodzenia w spór z urzędnikami i
rolnikiem,
- do rolników konfliktowych do szacowania wysyłać fachowców – biegłych
rzeczoznawców reprezentujących koło,
- przedstawiciel koła powinien mieć doświadczenie w szacowaniu, wiedzę na
temat roślin uprawnych i zasad uprawy; w przypadku łąk i pastwisk powinien
mieć wiedzę praktyczną o chwastach i trawach; na szacowania wysyłać
najbardziej doświadczonych szacujących,
- spisywać uwagi (oraz sporządzać szkice upraw i szkód) jako załączniki do
protokołu; protokół musi zawierać wszystkie wymagane dane np. nr działki,
jej powierzchnia, rodzaj uprawy, itd.
- robić fotokopie protokołu z załącznikami,
- koła mogą wystąpić do gmin o warunki współpracy przy szacowaniu z
deklaracją dobrej woli ze strony koła w jak najsprawniejszym załatwieniu
szacowań – ugody, itp.
- odwołanie do nadleśnictwa musi być złożone z kompletem dokumentów z
szacowania ( protokół, notatki, zdjęcia, opinie rzeczoznawców, …) – sprawy
te omawiane będą na szkoleniu dla szacujących,
Dnia 22 kwietnia 2018 r. w siedzibie ZO PZŁ w Olsztynie odbyło się
kolejne szkolenie dla wszystkich przedstawicieli kół łowieckich naszego okręgu
dotyczące m.in. roli przedstawicieli kół łowieckich w zespołach szacujących
szkody łowieckie oraz zasad szacowania szkód w uprawach. Uczestnicy spotkania
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mieli okazję zapoznać się ze zmianami w prawie łowieckim w zakresie szacowania
szkód łowieckich, jak również wynikającymi z pytań i dyskusji nad nimi,
praktycznymi uwagami i radami dotyczącymi udziału w zespole szacującym
przedstawiciela koła łowieckiego.
Omówione zostały również wybrane elementy z metodologii szacowania
szkód w uprawach dwóch popularnych upraw ( rzepak i kukurydza). Na
przykładach (szkice, zdjęcia) zostały pokazane istotne dla wyniku szacowania
cechy dotyczące uprawy i szkody.
W sumie w okresie sprawozdawczym w zakresie szkód łowieckich przeszkolono 64
osoby.
Szkolenie dla kandydatów na strażników łowieckich powoływanych przez
dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich
Szkolenie przeprowadzono w 2016 r. zgodnie z zakresem określonym w § 3
„Programu szkolenia dla strażników Państwowej Straży Łowieckiej oraz
strażników łowieckich powoływanych lub zatrudnianych przez dzierżawców lub
zarządców obwodów łowieckich”.
W sumie w okresie sprawozdawczym w tym zakresie przeszkolono 64 osoby.
Warsztaty o bioróżnorodności
Kolejnym

przedsięwzięciem

w

popularyzacji

łowiectwa

było

przeprowadzenie w dniach 21-22 listopada 2015 r. w siedzibie Zarządu
Okręgowego PZŁ warsztatów pt. „O bioróżnorodności dla przyszłości – czyli jak
uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia”, przeznaczonych dla nauczycieli i myśliwych
współpracujących ze szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi w zakresie
edukacji przyrodniczo-łowieckiej. W warsztatach udział wzięło 117 osób – tzw.
edukatorów łowieckich, w tym: 58 nauczycieli i 59 myśliwych. Głównym celem
przeprowadzonych

warsztatów

było

przekazanie

wiedzy

z

zakresu

bioróżnorodności oraz zaleceń metodycznych do realizacji podstawy programowej
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z zakresu przedmiotów przyrody i biologii prowadzonych w szkołach
podstawowych i ponadpodstawowych. Tematyka tych warsztatów wpisała się w
realizację postanowień XXIII OZD PZŁ w Olsztynie. Uzyskana podczas nich
wiedza pozwoli kołom łowieckim na dalszą i aktywniejszą edukację ekologicznołowiecką dzieci i młodzieży szkolnej.
Warsztaty realizowane były przez Stowarzyszenie Miłośników Żubrów w
ramach grantu z Funduszy Norweskich (EOG), dlatego też wszyscy uczestnicy
otrzymali bezpłatne materiały źródłowe oraz certyfikaty o odbyciu szkolenia.
W sumie w okresie sprawozdawczym w tym zakresie przeszkolono 117 osób.

Szkoleniem z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
W dniu 9 kwietnia 2016 r. w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w
Olsztynie Komisja Strzelecka zorganizowała szkolenie dla instruktorów i sędziów
strzelectwa myśliwskiego z zakresu udzielania pierwszej pomocy o tematyce:
„Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, rany i krwotoki, zasady udzielania
pierwszej pomocy przy postrzałach.
W szkoleniu udział wzięło 30 instruktorów.
Szkolenie dla sędziów i instruktorów strzelectwa myśliwskiego
W 2016 r. odbyło się szkolenie dla nowych sędziów i instruktorów
strzelectwa myśliwskiego. Szkolenie prowadzili oddelegowani członkowie
Komisji Strzeleckiej NRŁ oraz pracownicy ZG PZŁ. W szkoleniu uczestniczyło 57
osób. Egzamin końcowy zdały 54 osoby
W sumie w okresie sprawozdawczym w tym zakresie przeszkolono 57 osób na
jednym szkoleniu zorganizowanym z tego zakresu.
Zestawienie zbiorcze rodzajów szkoleń organizowanych w Olsztyńskim Okręgu
Rodzaj szkolenia
Szkolenie nowo

2015
145

2016
154

2017
162

2018(30.06.)
99

Razem
560
16

wstępujących
Szkolenie
selekcjonerskie
Szkolenie członków
zarządu koła
Szkolenie łowczych
Szkolenie
weterynaryjne
Szkolenie z oceny i
wyceny
Szkolenie "bobrowe”
Szkolenie ze szkód
łowieckich
Szkolenie dla
kandydatów na
strażników łowieckich
Warsztaty o
bioróżnorodności
Szkolenie sędziów i
instruktorów
strzelectwa
Udzielanie
pierwszej
pomocy
przedmedycznej
Dyżury szkoleniowoinstruktorskie Komisji
Strzelectwa
Myśliwskiego i Komisji
Upowszechniania Psa
Myśliwskiego
Wabienie zwierzyny
Razem

140

87

85

94

406

102

193

160

216

671

76
128

121
137

69
190

68
220

334
675

-

20

-

-

20

87
22

20

337
-

116
-

540
42

-

64

-

-

64

117

-

-

-

117

-

57

-

-

56

-

30

-

-

30

nie
prowadzono
statystyki

817

882

1003

813

3516

W sumie w ramach 14 rodzajów szkoleń organizowanych w Olsztyńskim
Okręgu PZŁ, w ostatnich trzech latach obejmujących niniejsze sprawozdanie,
przeszkolono 3516 osób, w tym nowo wstępujących i selekcjonerów 966 oraz
2549 pozostałych osób – członków PZŁ. Oznacza to, że rocznie w okresie
sprawozdawczym w szkoleniach uczestniczyło ponad 1000 osób.
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III. HODOWLA ZWIERZYNY

A. Zwierzyny Grubej
Komisja Hodowli Zwierzyny Grubej w okresie sprawozdawczym pracowała
w składzie 7 osobowym pod przewodnictwem Dariusza Zalewskiego . Prace w
zakresie gospodarowania populacjami zwierzyny koncentrowały się na bieżącej
analizie wyników monitoringu zwierzyny grubej, w tym m.in. gospodarowaniu
populacjami jeleniowatych i dzika, - zwłaszcza w świetle zagrożeń ASF i
wysokiego poziomu szkód w uprawach rolnych, monitoringu działalności kół
łowieckich w zakresie hodowli zwierzyny grubej, w tym selekcji zwierzyny.
Komisja przygotowała tezy wyrażone przez MORŁ w piśmie do NRŁ w sprawie
przygotowywanych przez NRŁ nowych zasad selekcji zwierzyny, jako stanowisko
okręgu olsztyńskiego w sprawie projektu NRŁ nowych zasad selekcji osobniczej i
populacyjnej zwierzyny grubej, który pomimo licznych nieścisłości, na które
wskazywaliśmy, zostało przez NRŁ uchwalone w grudniu 2015 r.
Członkowie Komisji Hodowli Zwierzyny Grubej w czasie całej kadencji
ściśle współpracowali z Zarządem Okręgowym PZŁ oraz Okręgową Komisją
Oceny Prawidłowości Odstrzałów i Wyceny Trofeów Łowieckich oraz Komisją
Szkoleniową.
W okresie sprawozdawczym w zakresie hodowli zwierzyny realizowano
m.in. następujące przedsięwzięcia:
1) Jednoznacznie potwierdzono niekwestionowany sukces wdrożonego w sezonie
2003/2004 „Programu postarzania populacji jelenia mazurskiego w Olsztyńskim
Okręgu PZŁ”, zbudowanego na bazie inicjatywy władz okręgowych PZŁ oraz
RDLP w Olsztynie i Zespołu Gospodarki Łowieckiej UWM w Olsztynie (tab. 1,
2).
2) Kontynuowano rozpoczęte w poprzedniej kadencji prace dotyczące metod i
zasad przeprowadzania

inwentaryzacji oraz jej skuteczności w aktualnych

realiach przyrodniczo-łowieckich.
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3)

Tradycyjnie

jako

okręg

PZŁ

uczestniczyliśmy

w

spotkaniach

z

przedstawicielami Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Izby Rolniczej, w
czasie których przedstawiano problematykę szkód w uprawach rolnych z
perspektywy PZŁ i kół łowieckich w celu zbliżenia stanowisk oraz
wypracowania skutecznych metod współpracy myśliwych i rolników w
przeciwdziałaniu szkodom łowieckim oraz walce z ASF.
4) Szczególnie w latach 2016 – 2018 na bieżąco kol. Dariusz Zalewski
uczestniczył w spotkaniach z Powiatowymi Lekarzami Weterynarii oraz z
Wojewodą i wojewódzkimi służbami weterynaryjnymi w sprawie zagrożeń
wystąpienia ASF. Współpraca z samorządem rolników i wojewódzkimi
służbami weterynarii oraz naszych kół łowieckich z Powiatowymi Lekarzami
Weterynarii układała się dobrze i wyjątkowo dobrze, choć oczywiście nie
brakowało punktów spornych i niekiedy twardej merytorycznej dyskusji.
5) Kontynuowaliśmy realizowany od 1998 r. monitoring pozyskania łowieckiego
oraz liczebności – zagęszczenia populacji zwierzyny grubej w obwodach
Olsztyńskiego Okręgu PZŁ. Monitoring ten zrealizowany został przez komisję i
ZO PZŁ za lata od 2011 do 2018 r., podobnie jak monitoring jakości populacji
zwierzyny grubej m.in.: jelenia szlachetnego, sarny, daniela (tab. 1- 6). Ważnym
działaniem

kontynuowanym

w

okresie

sprawozdawczym

był

bieżący

monitoring szkód łowieckich w obwodach kół naszego Okręgu PZŁ. Wszystkie
te działania w zakresie monitoringu zwierzyny pozwoliły na podejmowanie
bieżącej działalności w zakresie zarządzania populacjami zwierzyny na terenie
obwodów łowieckich kół poprzez bieżące modyfikowanie wytycznych do
sporządzania RPŁ w kolejnych sezonach, które każdorazowo uzgadniane były z
RDLP w Olsztynie.
6) Na przedwiośniu (luty/marzec), przed sporządzaniem RPŁ, każdorazowo w
kolejnych

latach

organizowaliśmy

dla

łowczych

kół

łowieckich

gospodarujących na terenie okręgu spotkania szkoleniowe z zakresu
sporządzania RPŁ w danym sezonie łowieckim.
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7) Jako Okręg PZŁ uczestniczyliśmy w organizacji czterech konferencji
naukowych podejmujących tematykę łowiecką w 2016 i 2017 r. Jedna
zorganizowana została w Lidzbarku Warmińskim wspólnie z Urzędem Miasta
pn. Łowiectwo jako aktywna forma ochrony przyrody – historia i współczesność,
a w kolejnej wspieraliśmy organizacyjnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w
ogólnopolskiej konferencji pt. Straty i szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta
w gospodarce rolnej, leśnej i rybackiej. Z Zakładem Bioróżnorodności Polskiej
Akademii Nauk w Olsztynie z siedzibą w Popielnie w 2016 i 2017 r.
współorganizowaliśmy, jako jeden z trzech Okręgów PZŁ, dwie konferencje pn.
Perspektywy w ochronie bioróżnorodności.
8) Po każdym sezonie z wykorzystaniem danych z druków sprawozdawczości
łowieckiej ŁOW, przygotowywana była analiza gospodarki łowieckiej z punktu
widzenia finansów kół łowieckich, którą każdorazowo prezentowano na
posiedzeniach MORŁ. Pozwalało to na bieżącą ocenę sytuacji finansowej i
analizę zagrożeń dla funkcjonowania kół łowieckich.
9) Jako okręg w okresie sprawozdawczym uczestniczyliśmy w przygotowaniu
WŁPH na lata 2017 – 2027 oraz wielomiesięcznej procedurze przygotowawczej
kategoryzacji obwodów łowieckich i ich wydzierżawiania wiosną 2017 roku.
Tabela 1. Jeleń szlachetny – masa tuszy i masa poroża w sezonach łowieckich
2015/16-2017/18 w Olsztyńskim Okręgu PZŁ
Wiek
(rok życia)
2
3
4
5
6
7
8
9
10

n
43
132
221
107
234
98
165
54
25

2015/16
masa (kg)
tuszy poroża
86
0,89
102
1,93
121
2,77
135
3,72
143
4,3
147
4,92
153
5,48
155
6,06
157
6,02

Sezon łowiecki
2016/17
masa (kg)
n
tuszy poroża
46
86
0,93
139
110
2,00
207
122
2,79
107
134
3,61
292
148
4,43
98
145
4,97
161
148
5,26
45
151
6,35
27
153
5,79

n
54
146
203
112
232
115
174
45
24

2017/18
masa (kg)
tuszy
poroża
87
0,91
109
1,93
122
2,87
130
3,67
143
4,18
144
4,91
150
5,3
158
5,88
149
5,31
20

11
12
13
14
15
Razem
Średnia

101
45
13
3
1
1242

160
160
161
138
165

7,47
6,81
7,25
6,48
8,4

137

4,31

139
32
12
10
2
1317

160
160
163
170
157

7,19
6,69
6,51
6,03
6,24

138

4,34

146
30
15
7
2
1304

160
165
151
152
145

7,05
7,29
6,99
7,1
5,29

136

4,28

Tabela 2. Jeleń szlachetny – struktura pozyskania w grupach płciowo-wiekowych
i klasach wieku byków w sezonach łowieckich 2015/16-2017/18 w Olsztyńskim
Okręgu PZŁ
2015/16
Jeleń szlachetny
pozyskanie
(szt.)
Grupy płciowo-wiekowe:
byki
1294
łanie
2281
cielęta
1054
Razem
4629
Klasy wieku byków:
klasa I (2-5 r. ż)
510
klasa II (6-10 r. ż)
607
klasa III (11 r. ż i
starsze)
177
Razem
1294

Sezon łowiecki
2016/17
pozyskanie
%
(szt.)

%

2017/18
pozyskanie
%
(szt.)

28,0
49,3
22,7
100

1346
2283
1062
4691

28,7
48,7
22,6
100

1327
2246
1037
4610

28,8
48,7
22,5
100

39,4
46,9

501
646

37,2
48,0

514
590

39,4
45,3

13,7
100

199
1346

14,8
100

200
1304

15,3
100

Tabela 3. Sarna – masa tuszy i masa poroża w sezonach łowieckich 2015/162017/18 w Olsztyńskim Okręgu PZŁ
Wiek
(rok
życia)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Razem
Średnia

Sezon łowiecki
2016/17

2015/16
n

394
664
973
557
530
248
102
41
8
3517

masa
tuszy (kg) poroża (g)

15
16
18
18
18
19
19
19
19

159,2
246,56
305,02
324,63
353,44
347,1
327,4
327,68
324,62

18

291,98

n

426
652
1156
523
541
235
153
25
30
3741

masa
tuszy (kg) poroża (g)

15
17
18
18
19
19
18
18
18

159,54
255,68
306,79
319,88
347,33
345,38
319,44
351,04
318,53

18

292,14

2017/18
n

348
636
1181
649
595
234
115
30
7
3795

masa
tuszy (kg) poroża (g)

15
17
18
18
19
18
18
17
19

155,53
252,45
313,47
333,25
361,51
342,35
343,26
332,53
258,57

18

302,41
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Tabela 4. Sarna – struktura pozyskania w grupach płciowo-wiekowych i klasach
wieku kozłów w sezonach łowieckich 2015/16-2017/18 w Olsztyńskim Okręgu
PZŁ
2015/16
pozyskanie
%
(szt.)
Grupy płciowo-wiekowe:
kozły
3667
42,0
kozy
3590
41,1
koźlęta
1476
16,9
Razem
8733
100
Klasy wieku kozłów:
klasa I (2-3 r. ż)
1098
29,9
klasa II (4 r. ż i
starsze)
2569
70,1
Razem
3667
100
Sarna

Sezon łowiecki
2016/17
pozyskanie
%
(szt.)

2017/18
pozyskanie
%
(szt.)

3863
3704
1485
9052

42,7
40,9
16,4
100

3930
3725
1393
9048

43,4
41,2
15,4
100

1115

28,9

984

26,0

2748
3863

71,1
100

2811
3795

74,0
100

Tabela 5. Daniel – masa tuszy i masa poroża w sezonach łowieckich 2015/162017/18 w Olsztyńskim Okręgu PZŁ
Wiek
(rok życia)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Razem
Średnia

n
10
15
20
20
9
8
11
1
1
95

2015/16
masa (kg)
tuszy
poroża
45
0,48
51
1,49
55
1,81
57
2,01
58
2,35
56
2,2
64
2,63
64
2,52
54
0,98
55

1,84

Sezon łowiecki
2016/17
masa (kg)
n
tuszy
poroża
7
43
0,44
21
51
1,32
35
56
1,66
22
56
2,1
18
60
2,19
5
62
2,56
11
63
2,73
3
53
2,41
1
50
2,26
123
56
1,85

n
13
17
30
21
27
10
12
5
1
136

2017/18
masa (kg)
tuszy poroża
45
0,5
50
1,2
54
1,86
60
2,07
62
2,33
59
2,31
64
2,72
53
2,67
48
2,69
56

1,92

Tabela 6. Daniel – struktura pozyskania w grupach płciowo-wiekowych i klasach
wieku byków w sezonach łowieckich 2015/16-2017/18 w Olsztyńskim Okręgu
PZŁ
Daniel

2015/16
pozyskanie
(szt.)

%

Sezon łowiecki
2016/17
pozyskanie
%
(szt.)

2017/18
pozyskanie
%
(szt.)

Grupy płciowo-wiekowe:
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byki
łanie
cielęta
Razem
Klasy wieku byków:
klasa I (2-3 r. ż)
klasa II (4-7 r. ż)
klasa III (8 r. ż i starsze)
Razem

116
187
97
400

29,0
46,8
24,3
100

136
223
104
463

29,4
48,2
22,4
100

136
215
92
443

30,7
48,5
20,8
100

29
68
19
116

25,0
58,6
16,4
100

34
86
16
136

25,0
63,2
11,8
100

30
88
18
136

22,0
65,0
13,0
100

10) W 2016 r., jako Okręg PZŁ, w tym ponad 1,6 tys. myśliwych z Kół, wspólnie
z leśnikami i RDLP w Olsztynie, czynnie uczestniczyliśmy w przeprowadzeniu
inwentaryzacji populacji dzika (listopad 2016) i łosia (luty-marzec 2016).
11) Przygotowaliśmy w porozumieniu z RDLP w Olsztynie, zgodnie z uchwałą
NRŁ z 2015 r., projekt nowych zasad selekcji oraz nowych kryteriów odstrzału
dla zwierzyny grubej obowiązujących w obwodach łowieckich Olsztyńskiego
Okręgu PZŁ, które MORŁ przyjęła, jako tekst jednolity, 27.06.2018 r., a
opublikowane zostały m.in. w Myśliwcu Warmińsko-Mazurskim nr 76/2018.
Warto również podkreślić, że od dziewięciu lat, jak mało który zarząd
okręgowy w Polsce, skrupulatnie tworzymy szczegółową bazę danych, w ramach
systemu komputerowego „Łowiectwo w Polsce”, wszystkich trofeów ocenianych
w ramach corocznych ocen prawidłowości odstrzałów samców zwierzyny płowej.
To kolejne działanie ZO i Komisji Hodowli Zwierzyny Grubej, które jest podstawą
naszego nowoczesnego podejścia do gospodarowania populacjami zwierzyny.
Szczegółowe dane i analizy pozwalają nam właściwie i w odpowiednim momencie
wdrażać stosowne wytyczne do gospodarowania populacjami zwierzyny.
Wieloletnia współpraca badawcza z UWM umożliwiła opracowanie obszernych
materiałów na temat populacji zwierzyny na terenie okręgu olsztyńskiego PZŁ i
budowę pozytywnego wizerunku współczesnego łowiectwa w wielu instytucjach,
z którymi mamy przyjemność na bieżąco współpracować. Dobrym tego
przykładem była zorganizowana przez UWM w Olsztynie w listopadzie 2018 roku
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konferencja pn. Straty i szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta w gospodarce
rolnej, leśnej i rybackiej http://www.uwm.edu.pl/wbz/ksiazka

B. Zwierzyny Drobnej
Komisja Hodowli Zwierzyny Drobnej pracowała w składzie 7 osobowym
pod przewodnictwem kol. Wojciecha Kościńskiego. Głównymi kierunkami działań
pracy Komisji w mijającej kadencji były zagadnienia związane z poprawą
warunków bytowania, a co za tym idzie zwiększeniem liczebności zwierzyny
drobnej w łowiskach Olsztyńskiego Okręgu PZŁ.
Zgodnie z przyjętym ramowym planem pracy Komisji na lata 2015-2020,
podjęto następujące działania :
1. Przeprowadzono

wstępną

kwalifikację

obwodów

łowieckich

Okręgu

Olsztyńskiego PZŁ. Według przyjętych kryteriów określono, że wystarczające
warunki dla bytowania i rozwoju populacji zwierzyny drobnej posiada 106 na
183 obwody łowieckie (58%).
2. W celu uzyskania możliwości późniejszej oceny skuteczności działań
zmierzających do odbudowy populacji zwierzyny drobnej, polegających
głównie na redukcji drapieżników, wsiedleń zasilających lokalne populacje oraz
tworzeniu lepszych warunków bytowych dla zwierzyny, uznano za konieczne
określenie wyjściowych liczebności poszczególnych gatunków.
Podjęte zostały działania monitorujące stan populacji zwierzyny drobnej i
drapieżników przy wykorzystaniu inwentaryzacji metodą reflektorową.
Inwentaryzacja tą metodą pozwala głównie na ocenę liczebności: zająca , lisa,
oraz drapieżnych synantropijnych (psów i kotów). W trakcie inwentaryzacji
oceniano także liczebność sarny, której pogłowie pozostaje w korelacji z
liczebnością

drapieżników.

W

latach

2016-2018

przeprowadzano

inwentaryzację wymienioną metodą łącznie w 17 obwodach łowieckich przy
udziale członków Komisji oraz Kolegów z kół łowieckich: KŁ „Kudypy
Olsztyn”, KŁ „Kaczor” Dobre Miasto, WKŁ „Łoś” Olsztyn, KŁ „Darz Bór”
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Olsztyn, KŁ „Wrzos” Olsztyn, KŁ „Odyniec” Mrągowo, KŁ „Szarak” Kętrzyn,
KŁ „Kaczor” Kętrzyn, KŁ „Rosomak” Biskupiec, KŁ „Żubr” Olsztyn, KŁ
„Żbik” Szczytno, KŁ „Jeleń” Lidzbark Warmiński. W latach 2017-2018 w KŁ „
Knieja” Olsztyn prowadzono inwentaryzację zająca metodą taksacji pasowej.
Uzyskane wyniki podlegają zestawieniu statystycznemu w połączeniu z
planowanym i rzeczywistym wykonaniem planów m.in. dla: zająca, lisa, i sarny.
Podjęto działania umożliwiające pozyskiwanie środków pomocowych na
odbudowę populacji zwierzyny drobnej. W związku z tym, że Polski Związek
Łowiecki nie jest bezpośrednio dobrze widzianym beneficjentem pomocy,
MORŁ zaakceptowała powołanie fundacji, która miałaby służyć głównie, jako
podmiot pozyskujący środki na zaplanowany program odbudowy populacji
zwierzyny drobnej i prowadzić wspólne działania z kołami łowieckimi naszego
okręgu.
3. Komisja realizując prace z zakresu monitoringu liczebność zwierzyny drobnej i
drapieżników podjęła współpracę z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim,
który udzielał wsparcia merytorycznego i sprzętowego w latach 2017-2018.
4. Kontynuowano kolejne edycje Konkursu na „Lisiarza Roku”.
Komisje Hodowli Zwierzyny MORŁ funkcjonowały praktycznie bezkosztowo.
Na szersze zadania, bardziej kosztochłonne, komisja starała się pozyskać środki
zewnętrzne, jednak projekty grantów przygotowany z zakresu oceny wieku i
jakości jelenia szlachetnego nie zyskał aprobaty WFOŚiGW w Olsztynie, a
grant dotyczący zwierzyny drobnej nie zakwalifikował się do finansowania
przez NFOŚiGW w Warszawie. W tym też czasie, jak już wspomniano wyżej,
aby zwiększyć skuteczność pozyskiwania środków na działania związane
szczególnie z poprawą stanu bytowania zwierzyny drobnej przewodniczący
Komisji Hodowli Zwierzyny Drobnej zaproponował utworzenie fundacji
finansującej działania w zakresie gospodarki łowieckiej realizowane przez PZŁ,
a szczególnie koła łowieckie naszego Okręgu PZŁ. MORŁ przyjęła do realizacji
koncepcję utworzenia fundacji i zaakceptowała ramowy statut. Prezydium
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MORŁ ostatecznie doprowadziło do rejestracji Fundacji, która przyjęła nazwę
„Fauna Mazury 2000”. W skład Zarządu Fundacji weszli członkowie Prezydium
MORŁ. Niestety, rejestracja fundacji przez Sąd Rejonowy w Olsztynie nastąpiła
w 6 kwietniu 2018 r., czyli po zmianach struktury funkcjonowania PZŁ
wynikającej ze zmiany Ustawy Prawo łowieckie, podpisanej przez Prezydenta
RP 01.04.2018 r. Wówczas wiadomym już było, że okręgi PZŁ w
dotychczasowym kształcie przestają istnieć. Oczywiście, w chwili tworzenia
fundacji nie wiedzieliśmy o tym, dzisiaj jest fundacja, choć praktycznie od
XXIV OZD struktury społecznikowskie w okręgu przestają funkcjonować,
dlatego jej przyszła działalność stoi pod znakiem zapytania. Co dalej z dobrą
ideą,

dodatkowego

finansowania

działalności

łowieckiej

na

terenie

dzierżawionym przez nasze koła łowieckie???
IV. OCENA PRAWIDŁOWOŚCI ODSTRZAŁÓW I WYCENA
TROFEÓW ŁOWIECKICH
Komisja oceny Prawidłowości Odstrzałów i Wyceny Trofeów Łowieckich w
kadencji 2015-2018 r. pracowała pod kierownictwem

kol. Dariusza Cichego.

Prace komisji w zakresie oceny prawidłowości odstrzału przebiegały dwuetapowo:
ocena prawidłowości odstrzału saren rogaczy odbywała się co roku w
październiku, przed sezonem polowań zbiorowych, zaś ocena prawidłowości
odstrzału byków jeleni i danieli - zawsze w pierwszych dwu tygodniach marca, aby
wyniki oceny w odniesieniu do klas wieku pozyskanych byków mogły być
umieszczone w drukach Rocznych Planów Łowieckich. Oddzielnie odbywały się
oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej pozyskanych przez
myśliwych zagranicznych i komercyjnych. W powyższych przypadkach ocena i
wycena trofeów odbywała się bezpośrednio po zakończeniu polowania.
W ciągu całej kadencji Komisja liczyła 83 osoby, co w naszym okręgu
pozwala na sprawną ocenę prawidłowości odstrzału. Oceny dokonywały zespoły
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oceniające składające się z 2-3 członków komisji i przedstawiciela Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych. Wyniki oceny prawidłowości odstrzału w
odniesieniu do poszczególnych gatunków były publikowane w formie sprawozdań
w „Myśliwcu Warmińsko-Mazurskim". Należy zauważyć, iż mimo wzrostu
odstrzału, zwłaszcza jeleni byków i saren rogaczy, odsetek odstrzałów
nieprawidłowych i nagannych corocznie malał, co dobrze świadczy o myśliwych selekcjonerach

olsztyńskiego okręgu PZŁ. Coraz mniej spotykano trofeów

niestarannie spreparowanych, co również jest zjawiskiem ze wszech miar
pozytywnym.
Na posiedzeniach Komisji rozpatrywano od kilku do kilkunastu złożonych
odwołań, z czego uwzględniano ok. 30-40% wniosków, co skutkowało zmianą
pierwotnej oceny prawidłowości odstrzału. Obowiązki Komisji Odwoławczej,
zgodnie z procedurą określoną w uchwale Naczelnej Rady Łowieckiej, przejął
zespół

dokonujący

oceny

dodatkowej,

przeprowadzanej

na

wniosek

zainteresowanego myśliwego.
Zestawienie ilościowe oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej
w okresie sprawozdawczym 2015-2018
Gatunek
Jeleń szlachetny
Daniel
Sarna Europejska
Ogółem

2015/16
1063
91
3361
4515

2016/17
1129
119
3617
4865

2017/18
1303
136
3743
5182

2018/19
257*
257

Razem
3495
346
10978
14819

2018/19* dane cząstkowe dotyczące tylko oceny prawidłowości rogaczy pozyskanych przez myśliwych
zagranicznych i komercyjnych do dnia 30.06.2018

Zarówno oceny dotyczące odstrzałów dokonywanych przez myśliwych członków PZŁ, jak i myśliwych zagranicznych odbywały sie sprawnie i bez
zakłóceń, przy znaczącej pomocy Łowczych Rejonowych i bieżącej współpracy z
miejscowymi nadleśnictwami. Należy specjalnie podkreślić zaangażowanie
nadleśnictwa Jedwabno w organizację oceny prawidłowości odstrzału jeleni
byków w Rejonie Nidzica. Ocena w Nadleśnictwie Jedwabno, dzięki ścisłej
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współpracy z Zarządem Okręgowym PZŁ, do roku 2014 stanowiła jedynie
podsumowanie oceny prawidłowości odstrzału i wyceny trofeów mijającego
sezonu w Okręgu Olsztyńskim PZŁ. Na ekspozycji prezentowane były najlepsze i
najciekawsze trofea pozyskane w kończącym się sezonie łowieckim na terenie
całego Okręgu. Od roku 2015 Regionalne Wystawy Przyrodniczo-Łowieckie ze
względu na coraz większą ilość zwiedzających są organizowane po ocenie
prawidłowości odstrzału w maju lub czerwcu. Taka formuła, corocznie poszerzana
o kolejne atrakcje i imprezy towarzyszące, sprawiła, iż kolejne Regionalne
Wystawy Trofeów Łowieckich w Jedwabnie stają się z roku na rok coraz
większym świętem myśliwych i leśników, a zarazem są prezentacją pracy
hodowlanej w Okręgu Olsztyńskim PZŁ. Również w Nadleśnictwie Spychowo
ocenie towarzyszą dodatkowe atrakcje , a ocena kończy się wystawą wszystkich
ocenionych trofeów z rejonu Szczytno i jest podzielona na ekspozycje
poszczególnych kół łowieckich.
W poprzedniej pięcioletniej kadencji pozyskaliśmy i wyceniliśmy 1325
medalowych trofeów, a w trzyletniej kadencji wyceniliśmy 1529 trofeów
medalowych.

Podsumowując

działalność

Komisji

Oceny

Prawidłowości

Odstrzałów i Wyceny Trofeów Łowieckich, należy podkreślić ogromne
zaangażowanie członków Komisji i bardzo dobrą współpracę z Administracją
Lasów Państwowych. Szczególne słowa uznania kierujemy do członków komisji
zaangażowanych w ocenę prawidłowości odstrzałów dokonywanych przez
myśliwych zagranicznych, która wymaga pełnej dyspozycyjności i pracy 24 na 24
h. Za największy sukces olsztyńskiej trofeistyki należy uznać to, iż wycena
medalowa każdego zdobytego okazałego trofeum stała się w okręgu olsztyńskim
PZŁ oczywistym i naturalnym obowiązkiem każdego myśliwego. Oprócz
osiągniętych efektów hodowlanych, był to kolejny czynnik, który wpłynął na
ostateczną liczbę trofeów dostarczanych przez myśliwych bezpośrednio do biura
ZO PZŁ. Taka postawa myśliwych, w połączeniu ze sprawną pracą członków
Komisji i pracowników biura ZO PZŁ, spowodowała, iż praktycznie wszystkie
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potencjalnie medalowe trofea przechodzą wycenę medalową wg formuły CIC i w
większości przypadków są nagradzane stosownym certyfikatem i dyplomem. W
okresie sprawozdawczym przeszkolono 20 osób z zakresu wyceny trofeów
łowieckich co pozwoliło na stworzenie terenowych punktów wyceny medalowej
trofeów oraz od dwóch sezonów przeprowadzanie wyceny trofeów równolegle z
oceną prawidłowości odstrzałów samców zwierzyny płowej – to milowy krok w
zakresie trofeistyki w naszym Okręgu, który nie ma sobie równych w kraju!
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Zestawienie trofeów medalowych wycenionych od 2015 r. do czerwca 2018 r.
Medal
złoty

Gatunek
Jeleń
Daniel
Sarna
Dzik
Lis
Borsuk
Jenot
Razem

'15
15
0
15
4
3
3
0
40

'16
15
0
10
2
2
4
0
33

'17
19
0
15
3
1
1
0
39

Medal
srebrny
'18
14
0
7
2
0
1
0
24

'15
91
5
32
12
3
2
0
145

'16
93
3
18
9
6
2
1
132

'17
100
2
32
12
6
0
0
152

Medal
brązowy
'18
64
0
15
6
0
1
0
86

'15
110
1
49
30
3
1
0
194

'16
163
4
44
28
15
2
1
257

'17
184
2
62
26
4
0
0
278

R-m
'18
118
5
14
8
4
0
0
149

986
22
313
142
47
17
2
1529

Wycenione trofea bez
medalu
'15
25
1
45
24
1
0
0
96

'16
20
0
57
21
0
1
0
99

'17
32
6
89
17
0
0
1
145

'18
25
3
8
5
1
0
0
42

Ogółem
poddanych
wycenie
1088
32
512
209
49
18
3
1911
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V. KYNOLOGIA MYŚLIWSKA
Komisja Upowszechniania Psa Myśliwskiego pracowała w składzie 7
osobowym pod przewodnictwem kol. Artura Walczaka. Ww. komisja w trakcie
kadencji zajmowała się m.in. przygotowywaniem i organizacją konkursów i prób
pracy psów:
1. Próby pracy wyżłów i psów myśliwskich małych ras w Ględach (KŁ ,,Dzięcioł”
Miłomłyn) – 2016 i 2017.
2. Regionalny Konkurs Pracy Dzikarzy w Kabornie (2016).
3. Warmiński Konkurs Pracy Tropowców po farbie 8-16 i 40-48 h w Łajsie (2016 i
2017).
4. Międzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców oraz Tropowców dla Ogarów i
Gończych Polskich w Orzechowie (2016-2017).
W 2017 r. naprawiono zagrodę dziczą, jednak w trakcie warsztatów dzikarzy,
w których brało udział 13 psów z Okręgu Olsztyńskiego, zagroda została
uszkodzona. Po kolejnej naprawie członkowie komisji zasiedlili zagrodę dwoma
przelatkami. Zorganizowano i przeprowadzono warsztaty dla tropowców w
Kabornie, w których brało udział 16 psów. Komisja utworzyła pogotowie
postrzałkowe, do którego zgłosiło się 5 psów pracujących w rejonach: Ostróda,
Zalewo-Susz-Małdyty, Małdyty-Morąg, Bartoszyce-Mrągowo. Z podsumowania prac
wynika, że psy pracujące w pogotowiu odnalazły:
- 9 jeleni
- 26 dzików
- 3 daniele
- 5 saren
Największą skutecznością okazał się GREY ze Starej Rzeki odnajdując 6
jeleni, 3 daniele, 14 dzików, 3 sarny.
Dzięki koneksjom członków komisji sprowadzono do Okręgu Olsztyńskiego
PZŁ z zagranicy:
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- 3 wachtelhundy z Niemiec
- 1 posokowca z Czech
Praca hodowlana z gończym polskim w hodowli Kolonia Barzyńska przekuła
się na sprzedaż 35 szczeniąt za granicę (Francja, Czechy, Szwecja, Niemcy)
Na początku kadencji komisja opracowała ankietę dotyczącą psów w naszym
okręgu. Z analizy wynika, że w okręgu mamy 900 psów hodowanych przez 725
myśliwych, w tym psów z metryką 157 co stanowi 17,4%, z certyfikatem 34 psy, co
stanowi 3,7%.
Komisja organizowała również pokazy psów myśliwskich, przy okazji takich
imprez jak:
- Hubertus Arena w Ostródzie,
- Festiwal Kultury Myśliwskiej w Lidzbarku Warmińskim,
- Dożynki Gminne w rejonach.
Członkowie komisji podkładali swoje psy na licznych polowaniach
zbiorowych, promując w ten sposób kynologię jak i rasy psów.
Indywidualne szkolenia członków komisji z tropowcami zaowocowały
wynikami na konkursach krajowych oraz międzynarodowych w kraju i zagranicą.
Na szczególne uznanie zasługuje posokowiec bawarski GREY ze Starej Rzeki.
Na Memoriale Księdza Giereszewskiego otrzymał dyplom I stopnia, jak i na
międzynarodowym konkursie w Czechach Putnowa Cena Libawa dyplom II stopnia,
zajmując III lokatę.
Na wyróżnienie zasługuje również posokowiec bawarski JURA ze Starej
Rzeki, który wygrał Międzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców w Orzechowie w
2016 roku. Obydwa psy są w rękach kolegów z naszej komisji.
Dzięki

zaangażowaniu

członków

komisji

pozyskano

licznych

sponsorów

organizowanych imprez kynologicznych. Zwycięzcy konkursów każdorazowo
otrzymali oprócz pucharów nagrody rzeczowe. Najważniejszą nagrodą jest kordelas o
wartości 2000 zł ufundowany przez Koło Łowieckie ,,Dzięcioł” w Miłomłynie.
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Nagroda ta jest przechodnia, a otrzymuje ją zwycięzca Międzynarodowego Konkursu
Pracy Posokowców w Orzechowie.
Podsumowując, należy stwierdzić, że w ostatnich latach widoczny jest wzrost
zainteresowania psem myśliwskim jak i wyszkoleniem go w naszym okręgu.
Zauważalna jest zwiększona liczba psów na wystawach i konkursach krajowych i
zagranicznych oraz ilość uzyskiwanych certyfikatów. Niestety, przeprowadzona
inwentaryzacja użytkowości psów będących w posiadaniu myśliwych naszego
okręgu PZŁ powinna nas mocno zaniepokoić i jeszcze bardziej wzmocnić działania
w zakresie szkolenia kynologicznego psów i ich właścicieli - myśliwych – menerów.
Z pewnością słuszny jest obrany obecnie kierunek działania na organizację głównie
warsztatów kynologicznych dla psów myśliwskich i ich właścicieli oraz pokazywanie
znaczenia psa pracującego, m.in. poprzez organizację w okręgu punktów pogotowia
postrzałkowego. Bez pracy u podstaw liczba psów uczestniczących w próbach i
konkursach pracy psów myśliwskich będzie nam spadała, na co nie możemy sobie
pozwolić!

Imprezy kynologiczne w kadencji 2015-2018
Rodzaj imprezy (od sierpnia 2015 r. do czerwca 2018 r.)
Liczba imprez
Liczba psów
Próby pracy polowej wyżłów i psów myśliwskich małych ras
2
34
Regionalny Konkurs Pracy dzikarzy
1
17
Warmiński Konkurs Pracy Tropowców, w tym:
2
35
- psów startujących na farbie leżącej 8-16 godzin
33
- psów startujących
2
na farbie leżącej 40-48 godzin
Warmińsko-Mazurski Konkurs Pracy Retrieverów
1
8
Międzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców
3
24
Międzynarodowy Konkurs Pracy Tropowców dla Ogarów i
3
27
Gończych Polskich.
Warsztaty kynologiczne dla tropowców i dzikarzy
1
14
RAZEM
13
159
(w poprzedniej kadencji 28 imprez i 365 psów).
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VI. STRZELECTWO MYŚLIWSKIE
Komisja Strzelectwa Myśliwskiego pracowała w ośmioosobowym składzie pod
przewodnictwem kol. Tomasza Bieńka. W minionej kadencji Komisja zorganizowała
lub była współorganizatorem wielu imprez strzeleckich oraz myśliwskich z udziałem
Kolegium Instruktorów Strzelectwa Myśliwskiego. Poniżej przedstawiono wykaz
prac, które zostały dotychczas wykonane.
1. Ustalenie terminarza zawodów organizowanych w Okręgu Olsztyńskim PZŁ
Terminarze zawodów organizowanych w okręgu każdego roku były ustalane i
przesyłane przez komisję do zarządu okręgowego, celem ich akceptacji.
2. Organizacja szkolenia dla myśliwych z Okręgu Olsztyńskiego posiadających
uprawnienia instruktorów i sędziów strzelectwa myśliwskiego, w tym
szkolenia z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy
W dniu 9 kwietnia 2016 roku w siedzibie Zarządu okręgowego PZŁ w Olsztynie
Komisja zorganizowała szkolenie dla instruktorów i sędziów strzelectwa
myśliwskiego połączonych ze szkoleniem z zakresu Udzielania Pierwszej
Pomocy Przedmedycznej o tematyce: Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa,
rany i krwotoki, zasady udzielania pierwszej pomocy przy postrzałach. W
szkoleniu udział wzięło 30 instruktorów.
3. Powołanie Zespołu Instruktorów i Sędziów Strzelectwa Myśliwskiego
Komisja w dniu 4 października 2016 r. przedstawiła Mazurskiej Okręgowej Radzie
Łowieckiej propozycję powołania 36 Kolegów do Zespołu Sędziów i Instruktorów
Strzelectwa Myśliwskiego. Propozycja została zaakceptowana.
4. Organizacja zimowych zawodów w strzelectwie myśliwskim
Od 2017 r. organizowane są sportowe zawody w strzelectwie śrutowym o „Puchar
TAMED.PL”
5. Wprowadzenie

regulaminu

reprezentowania

okręgu

olsztyńskiego

na

zawodach organizowanych przez Polski Związek Łowiecki
Komisja zgodnie z planem przygotowała Zasady powołań do reprezentacji Okręgu
Olsztyńskiego na krajowe zawody w strzelaniach myśliwskich. Propozycja została
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przedstawiona dla Zarządu Okręgowego i zaakceptowana. Ze względu na
zatwierdzenie zasad w połowie sezonu strzeleckiego Zarząd Okręgowy, po
konsultacji z Komisją, postanowił wprowadzić zasady od roku 2017. Zasady te
funkcjonują do chwili obecnej i są pozytywnie oceniane wśród strzelców w
naszym Okręgu
6. Popularyzacja strzelectwa myśliwskiego w Okręgu
a) Komisja pełniła dyżury na strzelnicy w Gutkowie, w trakcie których myśliwi z
naszego okręgu mieli możliwość bezpłatnie skorzystać z rad i doświadczenia
instruktorów, a także otrzymać zaświadczenie o przystrzelaniu broni. Dyżury
odbywały się w trakcie treningów dla kandydatów do PZŁ.
b) Przed zawodami parkurowymi ustawiano maszyny umożliwiające odbycie
treningu w warunkach określonych regulaminem zawodów
c) Komisja podjęła współprace z Urzędem Marszałkowskim przy organizacji
Zawodów Rodzinnych oraz Zawodów w Strzelectwie Śrutowym o Puchar
Warmii.
7. Przedstawienie MORŁ propozycji doskonalenia umiejętności instruktorów i
sędziów strzelectwa myśliwskiego
Komisja strzelectwa myśliwskiego wspólnie z Zarządem Okręgowym w dniach
15-16 lipca 2016 r. zorganizowała w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w
Olsztynie oraz na strzelnicy w Gutkowie szkolenie dla sędziów i instruktorów
strzelectwa myśliwskiego. W szkoleniu udział wzięło 57 myśliwych z naszego
kręgu a ukończyło 54. Szkolenie prowadzili instruktorzy z Zarządu Głównego
PZŁ.
8. Przedstawienie MORŁ propozycji szkoleń (kursów) dla myśliwych z Okręgu
Olsztyńskiego
Komisja przedstawiła propozycję zorganizowania szkolenia elaboracji amunicji
myśliwskiej dla myśliwych z okręgu. Szkolenie zostało zaakceptowane lecz ze
względu na niewielką ilość zgłoszonych osób szkolenie nie odbyło się.
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9. Poszukiwanie dodatkowych środków pieniężnych na poprawę infrastruktury
na strzelnicy myśliwskiej w Gutkowie
Komisja przygotowała założenia celem pozyskania środków zewnętrznych na
poprawę infrastruktury na strzelnicy myśliwskiej w Gutkowie. W ocenie Komisji
można pozyskać środki poprzez proponowanie firmom zajmującym się
łowiectwem usytuowanie reklam promujących na strzelnicy. Propozycja została
przedstawiona MORŁ oraz Zarządowi Okręgowemu. Ze względu na inne prace
(ukończenie budynku na strzelnicy) projekt został przesunięty na II połowę 2017
roku.
W grudniu 2017 roku odbyło się spotkanie potencjalnego sponsora z prezesem
MORŁ, łowczym okręgowym oraz przewodniczącym Komisji Strzeleckiej MORŁ.
Na spotkaniu zostały ustalone zasady przekazania kwoty pieniężnej na poprawę 2
osi (oś myśliwska, oś rogacza) w zamian za umieszczenie odpowiednich reklam.
Ze względu na niepewność związaną z funkcjonowaniem PZŁ w

2018 roku

sponsor wycofał się.
Ponadto,

członek

Komisji

kol.

Jacek

Szypowski

wykazał

się

dużym

zaangażowaniem w zakup wyrzutni rzutków strzeleckich na „osi myśliwskiej”.
Osobiście przygotował ofertę, nadzorował a także wsparł finansowo zakup ww.
sprzętu
10.

Bieżące zaangażowanie członków Komisji w realizację zadań MORŁ i ZO

PZŁ w Olsztynie
a) Prowadzenie treningów i sprawdzianów strzeleckich dla kandydatów do
PZŁ
Komisja oprócz swoich podstawowych zadań do wykonania czyli prowadzenia
treningów i sprawdzianów strzeleckich egzekwowała używanie ochronników
oczu i słuchu przez kandydatów do PZŁ zgodnie z zasadami obowiązującymi
w szkoleniu strzeleckim PZŁ
b) Zaangażowanie

członków

Komisji

w

organizację

zawodów

organizowanych na strzelnicy w Gutkowie
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Członkowie komisji byli zaangażowani w organizację wszystkich zawodów
organizowanych na strzelnicy w Gutkowie. Na uwagę zasługuje w
szczególności zaangażowanie kol. Jacka Szypowskiego w organizację
Zawodów Rodzinnych. Zaangażowanie ww. członka Komisji poprzez
pozyskanie sponsorów, przygotowanie maszyn, organizowanie atrakcji dla
dzieci oraz zapewnienie smacznego wyżywienia

sprawiło, że Zawody

Rodzinne stały się najlepiej zorganizowanymi zawodami ze wszystkich
organizowanych na strzelnicy w Gutkowie.
c) Przekazywanie

informacji

na

stronę

internetową

z

imprez

współorganizowanych przez Komisję
Informacje przekazywane są na bieżąco pracownikowi Zarządu Okręgowego
PZŁ.
d) Zaangażowanie w pozyskiwanie środków zewnętrznych na organizację
zawodów w strzelectwie myśliwskim
Komisja podjęła starania aby oprócz Zawodów Rodzinnych pozyskać środki
zewnętrzne na organizację cyklu zawodów w strzelectwie. Jednak z przyczyn
formalnych nie udało się pozyskać dofinansowania na rok 2017. Dużym
zaangażowaniem wykazał się kol. Jacek Szypowski, który przygotowywał
dokumentację i współpracował z ZO w ww. kwestii.
Wykorzystanie Strzelnicy Myśliwskiej w Gutkowie
Strzelnica w Gutkowie – zgodnie z grafikiem – jest czynna 5 dni w tygodniu.
Na terenie strzelnicy zawsze przebywa 1 osoba posiadająca uprawnienia
instruktorskie. Ważnym działaniem komisji jest także praktyczna nauka strzelectwa
dla osób nowo wstępujących. Udział najlepszych strzelców naszego okręgu jako
instruktorów w trakcie treningów dla nowo stępujących do PZŁ w sposób doskonały
zwiększyło skuteczność szkolenia jak również zwiększyło liczbę osób, które trenują
strzelectwo po wstąpieniu do Związku.
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W celu ułatwienia korzystania ze strzelnicy, na stronie www.pzlolsztyn.pl
zamieszczany jest miesięczny wykaz rezerwacji poszczególnych osi przez koła
łowieckie, co ułatwia wybór daty treningu indywidualnym strzelcom.
W okresie sprawozdawczym na wykonano szereg bieżących prac umożliwiających
sprawne działanie strzelnicy, m.in. pomalowano budki sędziowskie i płotki na
wszystkich osiach strzeleckich. Na poszczególnych osiach wykonano:
1. Przeloty
- zmodernizowano sterowanie maszyn do rzutków z kablowego na zdalne (pilot),
zakopano kabel prowadzący z budki sędziowskiej do maszyn
2. Krąg
- poprawiono ścieżki między stanowiskami strzeleckimi ( płyty chodnikowe
unoszone przez korzenie drzew)
- zmodernizowano sterowanie maszyn do rzutków z kablowego na zdalne (pilot),
- zlikwidowano wyeksploatowaną trybunę dla widowni
3. Oś myśliwska
- zakupiono nową maszynę, wylano fundament do jej ustawienia i zainstalowano
podłączenie elektryczne
- zainstalowano maszynę "parkurową" na murze po lewej stronie osi
- wykonano i ustawiono nowe ławki dla publiczności
4. Zając
- wymieniono kulochwyt,
- naprawiono przesłony,
- wymieniono linę do napędu makiety zająca oraz naprawiono hamulec silnika
5. Dzik
- dwukrotnie naprawiano dach ( wymieniono krokwie, jętki i słupy podporowe,
pokryto dach nową papą
- wymieniono kulochwyt, wkopano podkłady kolejowe osłaniające wózek jezdny
makiety
6. Rogacz/Lis
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- wymieniono na nowe wózki przewożące makiety
- trzykrotnie wymieniono linę ciągnącą wózki oraz zmodernizowano uchwyty do liny
- poprawiono dach nad stanowiskami strzeleckimi
- wymieniono podkłady klejowe osłaniające wózki na końcach osi

VII. PROMOCJA ŁOWIECTWA I TRADYCJE MYŚLIWSKIE
Działania w zakresie tradycji i promocji łowiectwa oparte były na trzech
komisjach MORŁ, tj. Komisji Promocji Łowiectwa, kierowanej przez kol. Tadeusza
Ratyńskiego, Komisji Tradycji Łowieckich, której przewodniczącą była kol. Dorota
Michalak oraz Komisji ds. Mediów Elektronicznych kierowanej przez kol.
Krzysztofa Sawickiego. W wielu działaniach prace tych komisji pokrywały się, a
zarazem były uzupełniane działalnością innych komisji, we współpracy z Zarządem
Okręgowym.
Tradycyjnie, w okresie sprawozdawczym byliśmy współorganizatorami,
wspólnie z Urzędem Miasta w Lidzbarku Warmińskim kolejnych Festiwali Kultury
Myśliwskiej.
Festiwal rozpoczynał się zawsze mszą świętą w kościele św. Apostołów Piotra
i Pawła, w oprawie muzycznej znanych zespołów, m.in.: Francuskiej Muzyki
Myśliwskiej „Trompes de Pologne”, działającego przy Muzeum Łowiectwa i
Jeździectwa w Warszawie i Zespołu Reprezentacyjnego PZŁ w Warszawie oraz
licznie reprezentowanymi pocztami sztandarowymi MORŁ i kół łowieckich. Podczas
części artystycznej Festiwalu koncertowały zespoły: „Klangor” z Lidzbarka
Warmińskiego, zespół reprezentacyjny naszego okręgu „Trąbale”, „Hubertus”
działający przy KŁ „Cyranka” w Sztumie i Kwidzyńskim Centrum Kultury oraz
„Leśna Brać” i „The Woods” ze Spychowa.
Oczywiście, na tego typu imprezie nie mogło zabraknąć występów
sokolniczych i potraw z dziczyzny. Nie zapomniano również o naszych najmłodszych
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uczestnikach Festiwalu, dla których w latach 2015-2017 przygotowane było zawsze
stoisko z licznymi atrakcjami.
W 2015, 2016 i 2017 r. byliśmy współorganizatorami kolejnych edycji targów
łowieckich Hubertus – Arena w Ostródzie, które w 2015 i 2016 połączone były z
Okręgowymi Obchodami Hubertowskimi. Tragi odwiedzało każdego roku ok.14
tysięcy zwiedzających. Tradycyjnie otwarcie targów rozpoczęto mszą świętą
koncelebrowaną przez miejscowego proboszcza ks. Romana Gałęzowskiego,
kapelana myśliwych ks. Rajmunda Jodko oraz kapelana leśników ks. Mariusza
Rybickiego i wprowadzeniem ponad 40-tu sztandarów kół łowieckich naszego
Okręgu. Po oficjalnych przemówieniach, gratulacjach i życzeniach wręczane były
odznaczenia łowieckie dla osób zasłużonych dla łowiectwa. Program targów obfituje
zawsze w bogaty repertuar dla osób zwiedzających. Podczas Targów odbywały się
liczne konkursy, jak np. wabiarzy, wybory Królowej Polskiego Łowiectwa czy
konkurs kulinarny na najlepszą potrawę z dziczyzny. Oczywiście, dużym
zainteresowaniem cieszyły się występy wabiarzy, pokazy psów ras myśliwskich
przygotowywane przez naszych kynologów, czy pokazy ptaków łowczych, a także
prezentacja broni i akcesoriów myśliwskich.

Na targach mieliśmy również swoje

stoisko, które było po części punktem informacyjnym, miejscem do wymiany
poglądów osób zainteresowanych łowiectwem, a także miejscem spotkań
towarzyskich. Na stoisku przez cały czas wyświetlano filmy przyrodnicze . Podczas
targów nie zapomniano również o najmłodszych uczestnikach, dla których
tradycyjnie od 2014 r. przy swoim stoisku przygotowujemy kącik pracy artystycznej
o tematyce przyrodniczej. Tradycyjnie z RDLP w Olsztynie, każdego roku
uczestniczymy w

przygotowaniu pięknej scenerii

łowieckiej i ekspozycji

przyrodniczo-łowieckiej, której aranżację i wykonanie finansujemy ze środków PZŁ,
a eksponaty tradycyjnie wspólnymi siłami zabezpieczają LP, ZO PZŁ, koła łowieckie
i myśliwi prywatnie (m.in. piękne ekspozycje Kolegów Mirosława Garbacza oraz
Adama Pontusa z ich wypraw łowieckich). Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że
kolejny raz przy organizacji cyklicznej imprezy łowieckiej myśliwi oraz leśnicy z
40

Warmii i Mazur pokazują bardzo dobrą współpracę, której efekty można było
podziwiać na halach Hubertus Arena w Ostródzie.
Kolejnym przedsięwzięciem w popularyzacji łowiectwa było przeprowadzenie
w dniach 21-22 listopada 2015 r. w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ warsztatów
p.t. „O bioróżnorodności dla przyszłości – czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną
jelenia” (bliższe informacje zawarte są w dziale II Szkolenia).
Kontynuowano

zrealizowane

w

poprzedniej

kadencji

w

2015

r.

przedsięwzięcie z zakresu edukacji i promocji łowiectwa dotyczące portalu
internetowego www.ekowiedza.edu.pl, zrealizowanego z pozyskanych przez Zarząd
Okręgowy funduszy Unii Europejskiej, w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013.
Projekt zakładał stworzenie internetowego portalu medialnego do edukacji i
komunikacji ze społeczeństwem i środowiskiem ludzi związanych, ale i
zainteresowanych aktywną ochrona przyrody (np. myśliwych, leśników i
przyrodników) oraz osób chcących rozpowszechniać wiedzę na temat aktywnych
form ochrony przyrody –(np. nauczycieli, do wszelkich zajęć i prelekcji, dzieci i
młodzieży przygotowującej własne opracowania merytoryczne). W tej kadencji
uzupełniono portal o opracowanie książkowe, dla edukatorów łowieckich –
myśliwych i nauczycieli, pt. Łowiectwo jako aktywna forma ochrony przyrody w
Polsce.
Wiele czasu poświęcono mediom elektronicznym poprzez specjalnie powołaną
do tego komisję, która rozpoczęła swoja działalność w 2016 r. Wynikało to

z

potrzeby rynku i tworzenia nowoczesnych form komunikacji, nowych zakresów i
form prezentacji materiałów i treści dotyczących łowiectwa (strona internetowa ZO
PZŁ w Olsztynie). Działania obejmowały dwa obszary:
I. Obszar techniczny
II. Obszar informacyjny
W pierwszej kolejności skupiono się na:
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- zbieraniu uwag i sugestii od członków komisji, kół i członków PZŁ w zakresie
kierunków zmian, w sposobie prezentacji informacji i materiałów o łowiectwie,
zmian w prawie, itd.,
- współpracy z komisjami MORŁ i ZO, współkształtowaniu sposobu prezentacji na
stronie przekazywanych materiałów,
- udziale w modernizacji strony internetowej naszego okręgu
- rozwijaniu innych form kontaktu z kołami łowieckimi i członkami kół (SMS-y, emaile)
- promocji funkcjonowania ww. sposobów przekazywania informacji,
- współpracy z ZO w kształtowaniu grup odbiorców informacji.
Członkowie

Komisji

współpracowali

bądź

uczestniczyli

w

procesie

opracowywania założeń i tworzenia nowej strony internetowej ZO PZŁ w Olsztynie.
Wynikiem tej działalności jest założona nowa strona, która posiada:
1) nowy i nowocześniejszy design oraz jest łatwiejsza w obsłudze przez
użytkowników, a wyszukiwanie potrzebnych informacji jest łatwiejsze i szybsze;
2) może i jest na bieżąco odświeżana w zakresie informacji dotyczących MORŁ, jej
komisji problemowych, ZO, kół łowieckich, informacji o sprawach łowiectwa, itp.
3) strona ma ciągle modyfikowany system zakładek, linków, itp. według potrzeb i
pomysłów użytkowników.
4) jest przygotowana do wprowadzania nowości, zarówno co do kształtu strony jak i
zamieszczanych informacji.
Członkowie Komisji współpracowali z ZO w praktycznym wprowadzaniu
możliwości przekazywania informacji kołom łowieckim i członkom PZŁ naszego
okręgu drogą elektroniczną (smsy), również w upowszechnianiu tego pomysłu w
kołach łowieckich. Wstępnie została omówiona problematyka rejestracji pobytu
myśliwych na polowaniu indywidualnym w postaci elektronicznej. Temat ten
powinien zostać podjęty ponownie po zmianach w istniejącym prawie i reorganizacji
naszych struktur.
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Komisja nie odbywała stacjonarnych spotkań. Współpraca i przekazywanie
uwag i informacji odbywało się w oparciu o ww. technologie informacyjne.
Przewodniczący Komisji zapewniał przekazywanie wszelkich uwag i informacji
operatorom systemów informacyjnych ZO.
W minionym okresie sprawozdawczym kontynuował swą działalność Klub
Seniora „Nemrod” to już 20 lat istnienia Klubu.
Komisja Promocji Łowiectwa rozpisała w

pierwszym kwartale 2018 r.

konkurs na prowadzenie „Kroniki łowieckiej” z terminem jego zakończenia w
październiku b.r. Podobnie został zaplanowany jak i podjęte prace nad konkursem
plastycznym dla uczniów szkół podstawowych woj. warmińsko-mazurskiego „Dzikie
zwierzęta lasów i pól Warmii i Mazur” z terminem realizacji w październiku 2018
roku.
Ukazały

się

także

kolejnych

12

numerów

„Myśliwca

Warmińsko-

Mazurskiego”. Kwartalnik w dalszym ciągu wydawany jest we współpracy z ZO
PZŁ: Białystok, Elbląg, Suwałki i Łomża. Myśliwi zamieszkali na terenie
Olsztyńskiego Okręgu PZŁ otrzymują „Myśliwca” bezpłatnie do domów za
pośrednictwem Poczty Polskiej. „Myśliwiec” dociera również do członków
Zarządów Kół niemacierzystych, wszystkich Zarządów Okręgowych PZŁ w Polsce,
bibliotek, redakcji regionalnych czasopism łowieckich oraz innych instytucji
(obszerniejsze inf. w rozdziale VIII).
Promowaliśmy łowiectwo także w programach publicystycznych, prasie, radio
i telewizji, wspierających łowiectwo (telewizja i Internet od stycznia 2018 r. do
chwili obecnej).
Od 2015 r., odkąd zaczęła działanie Komisja Promocji w obecnym składzie
członkowie Komisji rozpoczęli lub kontynuowali działania medialne z ubiegłych lat.
Jednym z tych działań był program publicystyczny ,,Pora na przyrodę",
nadawany na żywo w studiu TVP 3 Olsztyn. Poruszane były w nim tematy
przyrodnicze, w dużej mierze związane z łowiectwem, lasami i polami. Dzięki temu
sprawy związane z łowiectwem gościły na antenie TVP 3 Olsztyn aż pięć razy w
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tygodniu przez ostatnie 2 lata! Podejmowane były również zagadnienia roli
łowiectwa w walce z ASF, introdukcja kuropatw i zajęcy, przeciwdziałanie szkodom
w rolnictwie i lasach, itp. Oglądalność programu za cały poprzedni rok była
rekordowo wysoka i wynosiła blisko 900 tys. widzów z Warmii i Mazur. Od kwietnia
2012 r. nadawany jest program ,,MyśliwiecZ.pl”, którego byliśmy współtwórcami
jako ZO PZŁ do II kwartału 2015 r. Jako PZŁ nie uczestniczymy w tworzeniu
programu, zachował on jednak formułę programu przyrodniczego i od trzech lat pt.
„MyśliwiecZ.pl w służbie natury” jest w TVP 3 Olsztyn nadal nadawany. Producent i
scenarzysta od stycznia tego roku realizuje odcinki premierowe i emituje je na
własny koszt. Jednak w związku z narastającymi kosztami, producent programu
zamierza zawiesić emisję po 75 odcinku serii, czyli z lipcem tego roku. Tylko w
ubiegłym roku obejrzało ten program ponad 1 milion 200 tys. osób. Tak duża
widownia to efekt 6 lat, regularnego nadawania odcinków, w tym działań ZO PZŁ,
który był pomysłodawcą i zainwestował nasze środki w realizacje tego programu
przez pierwsze 3 lata. Wszystkie materiały filmowe dostępne są na stronach
internetowych: TVP 3 Olsztyn oraz www.wsluzbienatury.pl. Odcinki promowane są
również na Facebooku.
W latach 2016-2017 dziennikarka Barbara Fedoniuk emitowała na antenie
Polskiego

Radia Olsztyn i Radia Zet – Gold program łowiecki „Uroczysko”.

Wszystkich imprez i przedsięwzięć promujących łowiectwo organizowanych w
naszym Okręgu nie sposób wymienić, ponieważ szereg z nich organizowana jest w
rejonach i w kołach. Dotyczą one spotkań z miejscową ludnością, pikników
integracyjnych (jak. np. w Smolajnach, Zalewie, Morągu), bali karnawałowych
(przykładem są rokroczne bale myśliwskie organizowane w rejonach), wycieczki
organizowane przez koła dla młodzieży szkolnej do arboretum, parku dzikich
zwierząt, ośrodków edukacyjnych, nadleśnictw czy do lasu w okresie zimowym. O
tych i innych dokonaniach można przeczytać na łamach naszego Myśliwca
Warmińsko-Mazurskiego, który skrupulatnie odnotowuje te fakty.
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Dumą okręgu olsztyńskiego są sztandary kół łowieckich. Na 69 kół mamy 60
sztandarów. W ostatniej kadencji sztandary ufundowały kolejne 4 koła. Wypada
przypomnieć, że w początkach lat 90-tych dysponowaliśmy tylko jednym sztandarem
Mazurskiej Wojewódzkiej Rady Łowieckiej.
Inną formą promocji i poprawy naszego wizerunku były nie małe dotacje
przekazywane przez Zarząd Okręgowy w Olsztynie i zarządy kół na cele publiczne
wspierające różnego rodzaju inicjatywy jak: wspieranie krwiodawstwa (w 2017 r.
byliśmy organizatorami dwóch akcji honorowego krwiodawstwa), wyposażanie szkół
w potrzebne urządzenia, przekazywanie

rolnikom sprzętu do ochrony łowisk,

fundowanie nagród na konkursy dla dzieci i młodzieży itp. ZO PZŁ w Olsztynie
przekazał kwotę 900 zł na zakup piły motorowej na akcję ratowania lasów w czasie
klęski żywiołowej spowodowanej huraganem w woj. pomorskim.

VIII. „MYŚLIWIEC WARMIŃSKO-MAZURSKI’’ – KWARTALNIK
PRZYRODNICZO - ŁOWIECKI
W związku z tym, że ustawa sejmową z kwietnia 2018 r. skróciła kadencję
naczelnych

i

okręgowych

władz

łowieckich

oraz

doprowadziła

do

przeorganizowywania struktur łowieckich, wydaje się celowym w niniejszym
sprawozdaniu, oprócz informacji za lata 2015-2018 przypomnieć w skrócie pomysł
powołania pisma myśliwskiego w naszym regionie, które do dzisiaj funkcjonuje,
spełnia służebną rolę wobec myśliwych, informując o bieżących sprawach, które
dzieją się w naszym i ościennych okręgach północno-wschodniej Polski. Poprzednie
sprawozdania takiej informacji nie zawierały. Redakcja z całym skromnym zespołem
współpracowników stara się wykonywać swoje zadania jak najlepiej. Ocenę
pozostawiamy czytelnikom, prosimy jednak pamiętać, że pracujemy społecznie i
szereg spraw natury organizacyjno-administracyjnej i finansowej nie zależy od nas
ponieważ i sam Związek jako jednostka o charakterze społecznym rządzi się swoimi
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prawami. Tu nie ma nakazów a jedynie istnieje dobra wola współpracy,
współdziałania i chęć tworzenia oraz budowania wspólnego dobra.
Otóż pomysł regionalnego pisma myśliwskiego na Warmii i Mazurach narodził
się

w 1995 r. Jego pomysłodawcą był wówczas łowczy wojewódzki Dariusz

Zalewski, a inicjatywę powołania pisma przedłożyła ówczesnej MWRŁ Komisja
Popularyzacji Łowiectwa i Upowszechniania Tradycji. Pomysł został zaakceptowały.
Pismo miało zastąpić w dużym stopniu wydawany dotychczas przez ZW PZŁ w
Olsztynie „Biuletyn informacyjny”. I tak rozpoczęły się w szybkim tempie
przygotowania do wydania kwartalnika. Tytuł pisma zaproponował kol. Wojciech
Kościński z Komisji Popularyzacji Łowiectwa i Upowszechniania Tradycji, obecny
członek MORŁ. Został on zaakceptowany na posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego
PZŁ w Olsztynie 16 grudnia 1996 r. Jeszcze przed świętem Bożego Narodzenia udało
się wydać pierwszy zerowy, sygnalny numer „Myśliwca Warmińsko-Mazurskiego”
siłami społecznymi i ze środków własnych, w ilości 3.500 egz. Od 1 marca 1997 r.
pismo zaczęło ukazywać się regularnie co kwartał. Oczywiście, nie bez trudności
ekonomicznych, dlatego ZW PZŁ zaczął zabiegać o pozyskanie dodatkowych
środków finansowych z zewnątrz. Dzięki życzliwości WFOŚiGW w Olsztynie taką
pomoc otrzymał i otrzymuje do dzisiaj. Kolejne lata przynosiły zmiany i wahania
naszego rynku wydawniczego. Szczególnie trudne były lata 2003-2005, kiedy
ukazały sie tylko 4 numery "Myśliwca". W 2006 r. pismo ożyło ponownie. Do tej
pory jest wydawane i stale doskonalone, zarówno od strony graficznej jak i
pojawiających się ciekawych artykułów, nie tylko o tematyce regionalnej. Główne
jednak spektrum naszych zainteresowań dotyczy Polski północno-wschodniej. Jeśli
chodzi o programowe założenia pisma, to w jednym z numerów złożyliśmy taką
deklarację, która konsekwentnie realizujemy, mianowicie: „Chcemy, aby pismo
bardziej popularyzowało aktywną ochronię przyrody i działania myśliwych –
członków PZŁ na Warmii i Mazurach - w szerokich kręgach społeczeństwa,
szczególnie wśród młodzieży oraz czytelników.” Nakład pisma stale się zwiększa i
dociera obecnie do 6300 myśliwych i instytucji, nie tylko w naszym i ościennych
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okręgach PZŁ, ale wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej na teren innych
okręgów. Doczekaliśmy się już wydania 76 numerów Myśliwca, każdy z nich
stanowi udokumentowaną historię naszego łowiectwa, często wydobywaną z mroków
historii, która działa się

na terenach północnych, na których przyszło nam

zamieszkać i polować. Ażeby rozszerzyć naszą działalność zaprosiliśmy do
współpracy w redagowaniu „Myśliwca…” okręg białostocki, elbląski, łomżyński i
suwalski. Współpraca ta układa się pomyślnie, integruje nas, ubogaca pomysłami,
prowadzi do wymiany doświadczeń i stwarza możliwości rozszerzenia o tematykę,
którymi żyją inne okręgi. Rokrocznie członkowie redakcji spotykają się ze sobą,
celem omówienia dalszych perspektyw współpracy oraz wnoszą nowe pomysły
doskonalące jakość kwartalnika. Niektóre zmiany być może są niezauważalne od
strony czytelnika, ale każdy kolejny numer jest analizowany przez Radę
Programową, która czuwa nad jego jakością. Aktualnie redaktorem naczelnym jest
Zbigniew Korejwo, a sekretarzem redakcji Mariusz Jakubowski. Zespół redakcyjny
jest więc skromny Wszyscy pracujemy społecznie, a satysfakcję stanowi dla nas
każdy następny „Myśliwiec…”, który, mamy nadzieję, informuje, ubogaca naszą
wiedzę

łowiecką,

cieszy

publikowanymi

przez

myśliwych

artykułami,

doniesieniami, zdjęciami. Mamy kolejne ambitne plany związane z „Myśliwcem…”,
ale wymagają one czasu i nakładów finansowych, na które nas obecnie nie stać.
Powoli jednak zamierzenia te będziemy realizowali.
Trzeba wyraźnie podkreślić, a może i przypomnieć, że "Myśliwiec Warmińsko
Mazurski" jest pismem bezpłatnym, a koszty jego składu druku i wysyłki do roku
2016 ponosił Zarząd Okręgowy wsparty dotacjami z WFOŚiGW. Rosnące koszty
zmusiły ZO do poszukiwania wsparcia ze strony kół łowieckich. Koszty składu i
druku oraz wysyłki do członków niestowarzyszonych oraz myśliwych nie będących
członkami kół łowieckich w dalszym ciągu ponosi ZO (przy stałym wsparciu
WFOŚiGW). Natomiast koszty wysyłki do członków kół łowieckich naszego Okręgu
w zdecydowanej większości przejęły koła. W przypadku 5 kół "Myśliwiec jest
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odbierany z biura ZO, a 3 koła łowieckie, z 69 kół naszego Okręgu, w ogóle nie
odbierają pisma, co należy pozostawić bez komentarza.
Siedziba redakcji mieści się przy ul. Leśnej 8.

w budynku powojskowym,

który został zrewitalizowany dzięki unijnym dotacjom w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Dzięki temu warunki pracy są
komfortowe, chociaż i tak praktycznie pracujemy przy komputerach w swoich
domach. „Myśliwiec…” jest pismem organów okręgowych PZŁ w Olsztynie, a jego
składem i drukiem zajmuje się Agencja Fotograficzno-Wydawnicza Mazury w
Olsztynie. W ostatniej kadencji 2015-2018 r. ukazało się 12 numerów kwartalnika
(nr 65 do nr 76) o objętości 32 str. z czterostronicową, jednokolorową wkładką w
kolorze sepii, co pozwala na zamieszczanie większej ilości artykułów po niższych
kosztach. W tym okresie nakład pisma wynosił 6200- 6300 egzemplarzy kwartalnie,
łącznie 24800-25200 tyś. egz. Rozprowadzane są wszystkie egzemplarze, z tego
większość na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. W 2015 r.
podtrzymana został współpraca z ościennymi okręgami, a więc z zarządami
okręgowymi

PZŁ w Białymstoku, Elblągu, Suwałkach i Łomży, które

proporcjonalnie

partycypują w kosztach wydawania Myśliwca, drukując w nim

swoje artykuły. Przeznaczamy dla nich pulę 1000 egzemplarzy. Kontynuujemy
wysyłkę pojedynczych egzemplarzy w formie reklamy do odbiorców na terenie
całego kraju i do redakcji innych pism okręgowych PZŁ. W dalszym ciągu
korespondenci krajowi pozyskani przed laty nadsyłają nam ciekawe artykuły do
publikacji z całego kraju. W 2015 r. doszły kolejne osoby do współpracy, a w
okręgach

ościennych

powołani

zostali

korespondenci

terenowi.

Krąg

zainteresowanych naszym „Myśliwcem” rozszerza się, ponieważ dochodzą nowi
członkowie po zakończonych kursach dla nowo wstępujących, nie mówiąc o tym, że
w dalszym ciągu napływają do nas prośby z kraju o możliwość nabycia naszego
kwartalnika, czemu nie możemy sprostać ze względów finansowych. Nakład pisma
bowiem nie uległ radykalnemu zwiększeniu.
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Nawiązana w 2014 r. współpraca z 24 redakcjami czasopism regionalnych w
kraju wydawanych przez zarządy okręgowe podtrzymywana jest do dzisiaj. Nie
ukrywamy, że szeroko rozumiana wymiana korespondencyjna z tymi ośrodkami
dodatkowo absorbuje i tak bardzo skromną osobowo redakcję. Przybyło wiec
obowiązków, ale tego rodzaju współpraca w obecnej dobie jest nieodzowna,
szczególnie w aspektach prawnych i ochrony środowiska. Musimy mieć pełną wiedzę
o tym, co się dzieje w poszczególnych regionach w kraju i jakie są zagrożenia w
świetle ataków bezpośrednich lub pośrednich na łowiectwo oraz jak poszczególne
okręgi rozwiązują nurtujące nas problemy.
Cele wydawnictwa nie zmieniły się, staramy się prowadzić szeroko pojętą
edukację ekologiczną skierowaną, zarówno do myśliwych, jak i osób z poza PZŁ, a
zwłaszcza dzieci i młodzieży. W dalszym ciągu na łamach „Myśliwca Warmińsko
Mazurskiego” kontynuowano zamieszczanie materiałów dotyczących współpracy
myśliwych z młodzieżą szkolną, ucząc i propagując tradycje i zwyczaje łowieckie,
gwarę, muzykę i sygnalistykę myśliwską, hodowlę zwierzyny, kynologię oraz wiele
innych

dziedzin.

Publikowano

również

wywiady,

teksty

informacyjne,

sprawozdania, relacje i opowiadania, wiersze, fraszki o tematyce myśliwskiej oraz
humor myśliwski.
Nasze wiodące

artykuły dotyczyły merytorycznych podstaw i zasad

prowadzenia gospodarki łowieckiej, a zwłaszcza kształtowania selekcji, prowadzącej
do postarzenia populacji jelenia szlachetnego. Na przestrzeni ostatnich lat zauważono
już znaczące postępy w tej dziedzinie. Nasze rekordowe wieńce jeleni okazały się
najlepsze w kraju i były i są eksponowane na corocznej międzynarodowej wystawie
Expo-Hunting

w Warszawie oraz na targach myśliwskich Hubertus Arena w

Ostródzie. Podobnie rzecz ma się z orężami dzików, a nawet parostków kozłów, o
czym donosimy stale na łamach naszego „Myśliwca”. W minionej kadencji
zintensyfikowane zostały
pozyskania ciekawych

wyjazdy terenowe do poszczególnych kół, celem
materiałów do publikacji w „Myśliwcu”. Część tych

materiałów zbyt długo czeka jednak na opublikowanie, ponieważ ze względu na
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ograniczoną objętość pisma nie możemy ich na bieżąco zamieszczać. Tworzą się
więc czasowe zaległości. Rozwiązaniem byłoby zwiększenie objętości kwartalnika,
ale bariery finansowe jak dotychczas nie pozwoliły zrealizować tego przedsięwzięcia.
Co by nie powiedzieć, materiały publikowane w kwartalniku stanowią w dalszym
ciągu przeciwwagę fali nierzetelnego i nie opartego na merytorycznych podstawach
traktowania łowiectwa jako nieodpowiedniej rozrywki, a nie jako nowoczesnej
metody zrównoważonego gospodarowania populacjami w krajobrazie przyrodniczym
współczesnej Europy.
Nie ukrywamy, że nadal docierają do naszej redakcji ciepłe słowa zachęty do
kontynuowania naszej pracy w krzewieniu właściwych postaw i kultury w
łowiectwie. „Myśliwiec” stale powiększa grono swoich czytelników, ponieważ
przybywa nam nowych członków Zrzeszenia w naszym i ościennych okręgach. Stała
już współpraca w redagowaniu „ Myśliwca…” z ościennymi okręgami dają ciągle
nadzieję na rozszerzenie naszej działalności, pozyskiwania nowego materiału,
współpracowników oraz rozszerzenia kolportażu. Deklaracja dalszej współpracy na
lata 2015-2020 jest podtrzymana, chyba że nowe kierownictwo ościennych okręgów
podejmie inną decyzję i wycofa się ze współpracy. Liczymy jednak na kontynuację i
dalszą owocną współpracę dzieła, które z takim trudem przed laty zostało
wynegocjowane.

„Myśliwiec…” po wydrukowaniu jest konfekcjonowany przez

pocztę i dociera do myśliwych w dobrym stanie, nie zamoczony, nie zabrudzony i z
wyraźnie wydrukowanym adresem. Ten sposób wysyłki stosowany przez nas, jest
jednym z nielicznych w kraju jeśli chodzi o czasopisma regionalne i zdaje egzamin.
W 2018 r. mamy coraz mniej reklamacji i zwrotów, dzięki usprawnionej ewidencji
adresowej, chociaż nadal istnieją zmiany adresów zamieszkania i zarząd okręgowy
oraz redakcja nie zawsze są o tym na bieżąco powiadamiane. Nie udało się obniżyć,
pomimo negocjacji, wysokich kosztów wysyłki Myśliwca pochłaniających 1/3
wydatków kwartalnika. Pozostaje nam nadal negocjować cenę wysyłki chociażby z
tego powodu, że wzrasta na rynku konkurencja, a dla Poczty jesteśmy dobrym,
solidnym oraz stałym klientem. Dobrze układa się współpraca z AFW Mazury, która
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przygotowuje i drukuje Myśliwca. Nadal zdjęcia od wydawcy pozyskujemy
bezpłatnie. Korektę wykonujemy ostatnio we własnym zakresie, celem obniżenia
kosztów wydawniczych za co należą się słowa podziękowania i wdzięczności kol. dr
Zygmuntowi Zalewskiemu z Rady Programowej Myśliwca.

IX. ŁOWCZOWIE REJONOWI
W

okresie

sprawozdawczym

Łowczowie

Rejonowi,

funkcjonowali

strukturalnie w ramach Komisji Łowczych Rejonowych i koordynowali bieżące
funkcjonowanie kół łowieckich w 10 rejonach naszego Okręgu PZŁ.
Ich działalność dotyczyła m.in. organizacji corocznych wiosennych i
jesiennych ocen prawidłowości odstrzałów samców zwierzyny płowej w rejonach, w
tym również odstrzałów komercyjnych. Oceny odbywały się zawsze bardzo sprawnie
dzięki zaangażowaniu i sprawności organizacyjnej poszczególnych łowczych
rejonowych. Do zadań Łowczych Rejonowych należało również inicjowanie i
organizowanie corocznych

obchodów hubertowskich

w rejonach, polowań

szkoleniowych zarządów kół łowieckich oraz rejonowych zawodów strzeleckich.
Wiele z tych inicjatyw realizowana jest w większości naszych Rejonów. Ponadto
łowczowie rejonowi w Powiatach: Bartoszyce, Lidzbark Warmiński i Kętrzyn
koordynowali działania kół łowieckich w zakresie zwalczania ASF, w tym bieżącą
współpracę ze służbami weterynaryjnymi i ZO PZŁ. W lipcu 2017 r., do „Krainy
Wiecznych Łowów” odszedł kol. Zygmunt Tkaczyk (członek MORŁ, a zarazem
łowczy rejonowy w Ostródzie), inicjator i główny organizator największej imprezy
łowieckiej w okręgu olsztyńskim w wymiarze edukacyjno-przyrodniczo-łowieckim,
któremu udało się namówić do wspólnej inicjatywy koła łowieckie rejonów Ostróda i
Morąg, a następnie MORŁ i ZO PZŁ. Wspólnymi siłami i z ogromnym
zaangażowaniem kół łowieckich powstała jedyna w swoim rodzaju inicjatywa
promująca łowiectwo o wymiarze krajowym, w ramach organizacji targów
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łowieckich Hubertus-Arena. W 2017 r. zorganizowano już ich czwartą edycję. Przy
współpracy z łowczymi rejonowymi możliwe było zorganizowanie licznych grup
dzieci i młodzieży szkolnej z terenu całego okręgu na ekspozycję przyrodniczołowiecką w czasie trwania targów w 2016 i 2017 r. W ramach zajęć szkolnych
odwiedziło nas każdego roku ponad 4000 dzieci i młodzieży. To przedsięwzięcie
edukacyjne PZŁ nie mające sobie równych w kraju. Na podkreślenie zasługuje
również powstała z tej inicjatywy liczna kilkunasto-osobowa grupa myśliwych edukatorów łowieckich w naszym okręgu, którzy znakomicie wywiązali się ze
swoich zadań.
Kolejne

przedsięwzięcia

organizacyjne

realizowane

przez

łowczych

rejonowych lub społeczność rejonów to corocznie odbywający się Festiwal Kultury
Myśliwskiej w Lidzbarku Warmińskim – największa okręgowa inicjatywa z zakresu
kultury i tradycji łowieckich, Regionalna Wystawa Łowiecka w Jedwabnie, czy
cykliczny już festyn kulinarny „Dzik kontra świnia” w Świętajnie organizowany w
rejonie szczycieńskim, w którym w tym roku w szkole Gastronomicznej nr.2 w
Szczytnie odbył się wojewódzki konkurs kulinarny promujący zdrową żywność z
dziczyzny. Polowania dla seniorów i dian, spotkania noworoczno-opłatkowe, czy
inicjatywy kół łowieckich m.in. pikniki łowieckie w Zalewie, Smolajnach, Morągu i
Świętajnie, oceny trofeów łowieckich z ekspozycjami łowieckimi. Te wszystkie
imprezy i przedsięwzięcia nie miałyby miejsca, gdyby nie zaangażowanie ogromnej
rzeszy społeczników: zarządów kół – myśliwych, leśników i nadleśniczych,
przedstawicieli administracji samorządowej – starostów, wójtów oraz prezydentów i
burmistrzów miast, z którymi łowczowie rejonowi na bieżąco współpracowali
inicjując i organizując przedstawione tu działania.
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X. INNE WYBRANE ZAGADNIENIA W DZIAŁALNOŚCI OKRĘGU
Myśliwi Olsztyńskiego Okręgu PZŁ są autorami monografii lub rozdziałów w
książkach o tematyce łowieckiej o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim w latach
2015-2018:
- Marek Książęk (współpraca autorska Witold Szumarski), „Legenda warmińskiego
Lasu”, 2015;
- Stanisław Gorczyca, „ Łowiectwo w Polsce w XXI wieku – realia i oczekiwania”,
2015;
- Praca zbiorowa, „Ramuk zanaczy spokój”, 2015;
- Paweł Janiszewski, Vladimir Hanzal, „Bóbr europejski Castor fiber – biologia i
ekologia gatunku, 2015;
- Leszek Mierzejewski, „Prowincja”, 2015;
- Dariusz Zalewski, „Wycena CIC trofeów łowieckich”, 2016;
- Dariusz Zalewski, „Łowiectwo jako aktywna forma ochrony przyrody w Polsce”,
2016;
- Izabela Lewandowska, Sylwia Szkamruk, „Koło łowieckie „Leśnik” w Starych
Jabłonkach 1951-2016. Historia i rola w ochronie środowiska przyrodniczego”,
2016;
- Praca zbiorowa, Koło Łowieckie „Drwęca” 70 lat - monografia, 2016
- Benedykt Puczkowski, „Studium o efektywności łowieckiej na przykładzie Koła
Łowieckiego nr 31 Pracowników Nauki w Warszawie” 2017;
- „Straty i szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta w gospodarce rolnej, leśnej i
rybackiej” pod red. Dariusza Zalewskiego, 2018.
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IX.

GOSPODARKA FINANSOWA OLSZTYŃSKIEGO OKRĘGU PZŁ

Omawiając działalność Okręgu PZŁ nie sposób nie uwzględnić gospodarki
finansowej, jaką realizował ZO PZŁ w minionej kadencji. Poniżej w tabeli
przedstawiono zestawienie dotyczące przychodów i kosztów w okresie 2015-2017 r.,
które obejmuje pełne lata mijającej kadencji.
Przychody i koszty finansowe działalności Zarządu Okręgowego PZŁ w Olsztynie w
latach 2015-2017
Wyszczególnienie

2015

2016

2017

Przychody (zł)

1 739 990

1 901 955

1 922 561

Koszty (zł)

1 673 710

1 731 229

1 795 813

66 280

170 726

126 748

Wynik finansowy (zł)
kwoty podano w zaokrągleniu do 1 zł

Powyższa tabela przedstawia sposób kształtowania się przychodów i kosztów
działalności naszej okręgowej organizacji. Wynik finansowy w kolejnych latach był
dodatni, choć nie oznacza to, że wskazane kwoty bezpośrednio wpływały na
rzeczywisty stan wolnych środków w kasie i rachunku bankowym ZO PZŁ. Rocznie
w kolejnych latach 2015-2017 w sumie z odsetkami spłacaliśmy zaciągnięte kredyty
na budowę siedziby na ulicy Leśnej 8 oraz Warmińsko-Mazurskie Centrum Edukacji
Ekologicznej PZŁ w Gutkowie. Wysokie obciążenia finansowe, wynikające z
naszych inwestycji, w sposób znaczący obciążały nasze finanse i wpływały na
możliwości finansowania bieżącej działalności. Wysokie kwoty spłaty kredytu
wymagały umiejętnego zarządzania pozostałymi środkami finansowymi, aby bieżące
zadania okręgu były realizowanie zgodnie z oczekiwaniami myśliwych. W tym
miejscu należy podkreślić, że budżet nasz od 2007 r. każdego roku bilansował się.
Warto również zaznaczyć, że we wrześniu 2018 r. kredyty zaciągnięte na budowę
naszej siedziby na ul. Leśnej zostaną w całości spłacone. Nasza działalność w
zakresie pomnażania majątku PZŁ ma również swój wymierny efekt – Olsztyński
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Okręg PZŁ od trzech kadencji jest okręgiem, który wnosi największy wkład, spośród
wszystkich okręgów w Polsce, do majątku Polskiego Związku Łowieckiego. Warto
również podkreślić, że obecnie na koncie ZO PZŁ w Olsztynie znajduje się kwota
578.360,- zł (pochodząca z grantu z NFOŚiGW w Warszawie) z przeznaczeniem na
dokończenie budowy W-MCEE w Gutkowie, oraz mamy udzieloną promesę z
WFOŚiGW w Olsztynie na pożyczkę niskooprocentowaną z przeznaczeniem na
budowę wiaty edukacyjnej w Gutkowie na terenie W-MCEE.
Wybrane pozycje przychodów finansowych Zarządu Okręgowego PZŁ w Olsztynie
w latach 2015-2017
Przychody (zł)

2015

2016

2017

Składki członkowskie

845 162

889 547

883 263

Wpisowe

149 780

142 080

136 320

Składki kół od ha dzierż. obw. łowieckich

206 610

206 610

217 565

Przychody statutowe: (m.in. wpływy od org.
imprez i szkoleń)

249 076

292 038

306 252

Pozostałe przychody: sprzedaż, dotacje

289 362

371 680

379 161

kwoty podano w zaokrągleniu do 1 zł

Koszty działalności Zarządu Okręgowego PZŁ w Olsztynie w latach 2015-2017
Koszty (zł)
Administracja

2015
374 878

2016
412 985

2017
427 132

Płace
ZUS
Kynologia
Strzelectwo
Propaganda
Szkolenia
Sąd i Rzecznik Dyscyplinarny
Pozostałe koszty ,
(w tym odsetki od kredytu)

413 900
135 525
30 097
149 884
109 021
277 940
10 340
172 124
41 999

406 644
155 187
28 849
166 573
81 975
247 852
5 931
225 233
29 788

440 824
153 532
18 157
177 537
97 030
305 315
987
175 299
28 145

kwoty podano w zaokrągleniu do 1 zł
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Pozyskiwane środki finansowe na działalność okręgu
Dotacje otrzymane w 2015 r.
- portal internetowy „Edukacja ekologiczna poprzez IT” – 194 843,84 zł, z RPO
„Warmia i Mazury 2007-2013”.
- druk i przygotowanie oraz wysyłkę kwartalnika przyrodniczo-edukacyjnołowieckiego „Myśliwiec Warmińsko-Mazurski” przyznano z WFOŚiGW – 20 000
zł.
Dotacje otrzymane w 2016 r. i złożone wnioski
- dotacja do kwartalnika „Myśliwiec Warmińsko-Mazurski” przyznano z WFOŚiGW
- 22 000 zł;
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na promowanie dziczyzny podczas Targów
Łowieckich Hubertus-Arena 2016 w kwocie 5 000 zł; rozliczenie nastąpiło
pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Firmą przygotowującą potrawy z
dziczyzny;
- dotacja na Zawody Rodzinne z Urzędu Marszałkowskiego, w kwocie 4 000 zł, w
ramach promocji Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
- złożono korektę wniosku do NFOŚiGW w Warszawie o pozyskanie środków na
wykończenie budynku Warmińsko-Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej
PZŁ w Gutkowie;
- przygotowano wniosek do WFOŚiGW w Olsztynie na budowę wiaty edukacyjnej w
ramach konkursu „Zielona klasa”.
Dotacje otrzymane w 2017 r. i złożone wnioski
-

dotacja

do

kwartalnika

przyrodniczo-edukacyjno-łowieckiego

„Myśliwiec

Warmińsko-Mazurski” z WFOŚiGW – przyznano 20 000 zł; w 2017 r. otrzymano
10 000 zł;
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na promowanie dziczyzny podczas Targów
Łowieckich Hubertus-Arena 2017 w kwocie 5 000 zł; rozliczenie nastąpiło
pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, a Firmą przygotowującą potrawy z
dziczyzny;
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- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na Zawody Rodzinne w Strzelaniach
Myśliwskich, w kwocie 4 000 zł; w ramach promocji Województwa WarmińskoMazurskiego;
- dotacja z Firmy „UNIMASZ” na Zawody Rodzinne w Strzelaniach Myśliwskich, w
kwocie 3 500 zł;
- złożono korektę wniosku do NFOŚiGW w Warszawie o pożyczkę na wykończenie
budynku Warmińsko-Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej PZŁ w
Gutkowie; w wysokości 608.800,- zł, którą zgodnie z umową otrzymaliśmy
29.12.2017 r. w kwocie 578 360 zł (95%), reszta kwoty, zgodnie z umową wpłynie
po realizacji projektu;
- przygotowano wniosek do WFOŚiGW w Olsztynie na budowę wiaty edukacyjnej w
ramach konkursu „Zielona klasa”.
Reasumując gospodarkę finansową ZO PZŁ w Olszynie, zrealizowanie znaczącej ilości przedsięwzięć statutowych możliwe było tylko dzięki uzyskaniu większych
dotacji zewnętrznych, co znacząco zwiększyło potencjał finansowy naszej
organizacji.
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Wykaz wniosków przygotowanych przez ZO PZŁ w Olsztynie
o środki zewnętrzne na działalność Olsztyńskiego Okręgu PZŁ w latach 2015-2018
Lp.

Nazwa wniosku

Nazwa Instytucji

2015 r.

2016 r.

2017 r.

1.

„Myśliwiec Warmińsko-Mazurski” –
kwartalnik przyrodniczo-edukacyjnołowiecki (dotacja)

WFOŚiGW
w Olsztynie

20.000,środki
przyznano i
realizowano

22.000,środki
przyznano i
zrealizowano

20.000,środki przyznano
i zrealizowano

2.

Budowa wiaty edukacyjnej (pożyczka
niskooprocentowana)

WFOŚiGW
w Olsztynie

3.

Regionalny Program Operacyjny Warmia
i Mazury 2007-2013 pt. „Edukacja
ekologiczna poprzez IT”
(dotacja)

4.

Wniosek na realizację budynku
„Warmińsko-Mazurskie Centrum
Edukacji Ekologicznej –pożyczka
(pożyczka niskooprocentowana)

Urząd
Marszałkowski
Departament
Zarządzania
Programami
Rozwoju
Regionalnego
NFOŚiGW
w Warszawie

2018 r.
20.000,środki przyznano (w
trakcie realizacji)

100.000,promesa na
realizację
inwestycji
194.843,84
środki
przyznano i
zrealizowano
(w
poprzedniej
kadencji)
608.800,00
środki przyznano
i 95% przelano na
konto ZO

W sumie w okresie sprawozdawczym w ramach dotacji i pożyczek Olsztyński Okręg PZŁ uzyskał środki pieniężne w
wysokości 835 204,00 zł oraz promesę na pożyczkę kwotę 100 000,- zł. Ponadto na imprezy przez nas współorganizowane
takie jak np.: Festiwal Kultury Myśliwskiej, Hubertus Arena w Ostródzie na ich organizację dotacje przyznawane były na
naszych partnerów organizacyjnych.
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Diana-PZŁ Sp. z o.o.
Oprócz zrealizowanych zadań statutowych, zajmowaliśmy się również
organizacją polowań komercyjnych dla obcokrajowców i myśliwych polskich w
spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Diana-PZŁ. Wyniki ekonomiczne* Spółki
w okresie ostatnich 3 lat przedstawia tabela:
Rok gosp.
Przychody
Koszty
Wynik finansowy

2015
1.134.900

2016
838.100

2017

1.129.800

827.100

629.700

5.100

11.000

-17.200

612.100

*Dane w zaokrągleniu do 100 zł

Obecnie od dwóch lat obserwujemy wyraźny spadek wpływów Diany-PZŁ w
stosunku do poprzednich lat, na co wpływ ma m.in. sytuacja związana z
występowaniem w północno-wschodniej części Polski ASF i obawami z tym
związanymi wśród myśliwych komercyjnych. Ponadto, przy już i tak ograniczonym
popycie na polowania w naszym regionie, podkreślić należy, że od kilku lat istnieje
duża konkurencja w tym obszarze działalności gospodarczej - intensywnie
współpracuje z kołami łowieckimi naszego okręgu już kilkanaście firm
organizujących polowania. Myśliwych obcokrajowców kuszą ponadto - ceną i ofertą
polowań na nie będące przedmiotem polowań u nas gatunki zwierzyny - Rosja i
Białoruś. Takie są obecne wymagania rynku i w najbliższym czasie Spółka musi
wdrożyć zmodyfikowaną formułę organizacyjną.
Należy jednocześnie podkreślić, że Prezes Zarządu Spółki - Łowczy
Okręgowy oraz Rada Nadzorcza składająca się z m.in. członków MORŁ, ZO, OKR
w całej kadencji i historii funkcjonowania spółki, nie pobierali żadnego
wynagrodzenia. Była to ich praca społeczna - bezpośrednio na rzecz naszej Spółki, a
tym samym pośrednio w interesie Olsztyńskiego Okręgu PZŁ.
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XII. DZIAŁALNOŚĆ OKRĘGOWEJ KAPITUŁY ODZNACZEŃ
ŁOWIECKICH W OLSZTYNIE
Kapituła Odznaczeń Łowieckich pracowała pod przewodnictwem kol.
Tadeusza Popiela. W latach 2015-2018 odbyło się 12 posiedzeń Okręgowej Kapituły
Odznaczeń Łowieckich w Olsztynie (rok 2015- 3 posiedzenia, rok 2016 – 4
posiedzenia, rok 2017 – 4 posiedzenia, rok 2018 – 1 posiedzenie).
Ogółem rozpatrzono 894 wnioski, w tym:
- pozytywnie: 734 wnioski,
- negatywnie: 131 wniosków,
- do uzupełnienia: 29 wnioski.
Rozpatrzenie wniosków na n/w odznaczenia łowieckie i porównanie ich z
ilością wniosków rozpatrzonych przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich w
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SREBRNY MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIE
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BRĄZOWY MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ
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V. ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA (KRAJOWY)
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VI. MEDAL ŚW. HUBERTA
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V. MEDAL - ZASŁUŻONY MYŚLIWY WARMII I MAZUR
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V.ODZNAKA ZASŁUŻONY DLA ŁOWIECTWA WARMII I MAZUR
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Na ogólną liczbę złożonych wniosków na odznaczenia łowieckie tzw.
„krajowe” (ZŁOM, ZMZŁ, SMZŁ, BMZŁ i ZZDŁ), które zostały rozpatrzone
pozytywnie przez OKOŁ w Olsztynie i przesłane do KOŁ w Warszawie w ilości 602
szt. - przyznano 462 odznaczenia łowieckie, co stanowi 77 %.
Na ogólną liczbę złożonych wniosków na odznaczenia regionalne (ZMWiM i
ZDŁWiM) w ilości: 157 szt. – OKOŁ w Olsztynie przyznała 132 odznaczenia
regionalne, co stanowi 84 %.
Na ogólną liczbę złożonych wniosków na odznaczenia krajowe i regionalne w
ilości 894 wniosków - przyznano różne odznaczenia łowieckie w ilości 594 szt., co
stanowi 66,40%.

XIII. KOMISJA MEDIACYJNA
Komisja mediacyjna składała się z 3 osób, ale nie podjęła żadnych działań,
ponieważ żadne koło nie skorzystało z jej usług.

XIV. OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA
Okręgowa Komisja Rewizyjna działała w składzie nie zmienionym w ciągu
trzech lat, tzn. 2015-2018, pod przewodnictwem kol. Wacława Syrewicza.
Członkowie Komisji wykazali się profesjonalizmem i sumiennością w wykonywaniu
czynności kontrolnych. Komisja przeprowadziła m.in.:
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- kontrole kompleksowe w kołach łowieckich łącznie: zaplanowano 18, wykonano w
15 kołach. W trzech kołach zaplanowano kontrole na terminy pozjazdowe,
- kontrole problemowe dotyczące gospodarki finansowej kół łowieckich – 4 koła
łowieckie,
- kontrole przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie polowań zbiorowych – 6 kół
łowieckich,
- zagospodarowanie obwodów łowieckich i prowadzenie dokumentacji w zakresie
dokarmiania zwierzyny – 8 kół,
- wypłacanie odszkodowań łowieckich – 8 kół, przy kontrolach finansowych – 4 koła
łowieckie i 4 koła w czasie kontroli zagospodarowania obwodów łowieckich.
Łącznie OKR uczestniczyła w kontroli w 27 kołach łowieckich w okręgu.
Kontrole w kołach łowieckich były prowadzone z inicjatywy OKR oraz zleceń
Zarządu Okręgowego lub MORŁ.
OKR każdego roku dokonywała kontroli kompleksowej ZO PZŁ w zakresie
działalności finansowej i ewidencyjno-sprawozdawczej. Co roku OKR składała
MORŁ sprawozdania z działalności Zarządu Okręgowego i wnioskowała o
udzielenie absolutorium dla Zarządu. Działalność ZO była oceniana przez OKR
dobrze. Zarząd

właściwie dysponował

środkami

finansowymi,

zgodnie z

obowiązującymi przepisami gospodarczymi. Należy stwierdzić, że każdego roku
wynik finansowy był dodatni. Potwierdzenia są w protokołach z kontroli
kompleksowych, przeprowadzonych przez OKR. Powyższe właściwe dysponowanie
środkami finansowymi wykazali biegli rewidenci skierowani przez ZG PZŁ w czasie
swojej kontroli. Kontrola bez uwag dotycząca prowadzenia działalności gospodarczej
(kontrola 2016).
Należy podkreślić, że poza bieżącą pracą administracyjną, etatowi pracownicy
ZO realizowali szeroki zakres dodatkowych działań wynikających z aktywnej
działalności organów okręgowych PZŁ.
W czasie przeprowadzonych kontroli przez OKR każdorazowo zwracano
uwagę na realizację uchwały XXIII OZD PZŁ. Uchwały Zjazdu Delegatów zostały w
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zasadzie zrealizowane i są realizowane w dalszym ciągu. Zadania XXIII Okręgowego
Zjazdu

Delegatów

PZŁ

w

założeniach

obejmowały

okres

2015-2020.

Sprawozdaniem objęto zaś okres lat 2015-2018.
Spośród zagadnień realizowanych przez ZO na wysoką ocenę zasługują m.in.:
- coroczne szkolenia: sekretarzy, łowczych, skarbników, łowczych rejonowych,
członków komisji oceny prawidłowości odstrzałów i wyceny trofeów łowieckich.
Sumienność rodzajów szkoleń, setki uczestników nie wymaga komentarza.
- popularyzacja kultury i zwyczajów łowieckich program TV „Myśliwiec Z pl
Festiwal Kultury Myśliwskiej organizowany w Lidzbarku Warmińskim cieszy się
dużą popularnością.
W ramach swojej działalności Komisja przeprowadziła kontrole działalności
ZO PZŁ dotyczącej nadzoru nad zgodnością z prawem uchwał walnych zgromadzeń
kół.
Zastrzeżenia budzą jednak terminy przesyłania dokumentacji sprawozdawczej
z walnych zgromadzeń kół oraz obowiązujących powiadomieniach ZO PZŁ przez
koła łowieckie.
Na tym sprawozdanie zakończono i przedstawiono do dyskusji nad
sprawozdaniem w czasie XXIV Okręgowego Zjazdu Delegatów PZŁ.

XV. OKRĘGOWY RZECZNIK DYSCYPLINARNY
(sprawozdanie za okres 01.05.2015 r. – 30.05.2018 r.)
W podanym okresie instytucja Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego w
Olsztynie funkcjonowała w oparciu o trzy, a następnie od 2018 r. o dwie osoby tj.
Rzecznika i jego Zastępcę. W chwili obecnej funkcję Okręgowego Rzecznika
Dyscyplinarnego pełni Kol. Andrzej Pieklik, a jego zastępcą jest Jerzy Mach.
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Praca ORD w Olsztynie odbywała się na bieżąco, zgodnie z wpływem
informacji mogących wskazywać na możliwości złamania przepisów, w oparciu o
które reguluje się kwestie łowieckie.
Przedstawiciel ORD w Olsztynie na zaproszenie MORŁ w Olsztynie
uczestniczył w posiedzeniach Rady.
Przedstawiciel ORD w Olsztynie w każdy piątek, w siedzibie ZO PZŁ w
Olsztynie był do dyspozycji potencjalnych interesantów.
W opisywanym okresie do Okręgowego Sądu Łowieckiego w Olsztynie
skierowano 37 spraw. Sprawy te dotyczyły 40-u obwinionych. Spośród przekazanych
spraw 36 rozpatrzono. Jedna sprawa jest zawieszona do czasu rozpatrzenia w sądzie
karnym.

Spośród

nieprzestrzegania

przekazanych
innych

spraw

przepisów,

4

16

dotyczyło

dotyczyło

kłusownictwa,

niezachowania

16

zasad

bezpieczeństwa, 1 dotyczyła przywłaszczenia mięsa.
Współpraca z OSŁ oraz MORŁ nie budzi zastrzeżeń.

XVI. OKRĘGOWY SĄD ŁOWIECKI
W okresie sprawozdawczym Okręgowy Sąd Łowiecki składał się z 14 sędziów
wybranych przez MORŁ. Prezesem został wybrany na piątą kadencję sędzi w stanie
spoczynku Wiesław Gintowt.
Tradycyjnie, kierownictwo OSŁ w Olsztynie ustaliło następujący porządek
działania:
- stosownie do wpływających spraw od Rzecznika Łowieckiego zostały każdorazowo
wyznaczone 3-osobowe komplety sędziów,
- sprawy były rozpatrywane w piątki w godzinach od 800 do 1600 z tym, że w tym też
czasie z ramienia Sądu pełnił dyżur każdorazowo prezes Sądu /lub jego zastępcaJanusz Zamojski. Jednocześnie w tym czasie byli załatwiani interesanci, a także
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załatwiano pod względem formalnym poszczególne sprawy oraz odbywało się
wykonanie orzeczeń mimo, iż nie należało to do kompetencji Sądu,
- ponadto, kierownictwo OSŁ w Olsztynie udzielało interesantom (myśliwym i
kołom łowieckim) porad prawnych.
W okresie sprawozdawczym do OSŁ w Olsztynie:
- wpłynęło 37 spraw dotyczących 40 obwinionych myśliwych,
- odbyło się 48 jawnych rozpraw,
- załatwiono 36 spraw, a pozostała do załatwienia 1 sprawa,
- 3 sprawy znajdują się z odwołaniami w Głównym Sądzie Łowieckim.
Podział spraw ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:
1. Kłusownictwo – 16 spraw.
2. Niezachowanie zasad bezpieczeństwa – 4 sprawy.
3. Nieprzestrzeganie przepisów – 16 spraw.
4. Przywłaszczenie mięsa – 1 sprawa.
Wymiar kar był następujący:
1. Wykluczenie z PZŁ – 3 obwinionych.
2. Zawieszenia na 3 lata – 4 obwinionych.
3. Zawieszenia na 2 lata – 1 obwiniony.
4. Zawieszenie do 1 roku – 14 obwinionych.
5. Nagana – 7 obwinionych.
6. Uniewinnienie – 1 obwiniony.
Szybkość postępowania:
1. Załatwiono w 14-tu dniach – 9 spraw.
2. Załatwiono do 30 dni – 26 spraw.
3. Załatwiono do 60 dni – 2 sprawy.
Z 40 skazanych obwinionych odwołanie złożyło 10 obwinionych. Główny Sąd
Łowiecki zmienił wyrok w 3 sprawach, 3 spraw jeszcze nie rozpoznał.
W działalności Sądu nie wystąpiły żadne trudności, a to dzięki zapewnieniu
przez MORŁ i ZO PZŁ w Olsztynie właściwych warunków pracy.
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XVII. PODSUMOWANIE
Mijająca kadencja była szczególnie dla MORŁ i ZO PZŁ w Olsztynie oraz kół
łowieckich naszego okręgu PZŁ, czasem wytężonej pracy związanej m.in. z
nowelizacją ustawy Prawo łowieckie, zagrożeniem epizootycznym Afrykańskim
Pomorem Świń. To również czas ustalania nowych WŁPH oraz nowej kategoryzacji
obwodów łowieckich naszych kół łowieckich. Wiele niepewności wzbudzały w
naszym środowisku kolejne warianty nowelizacji ustawy Prawo łowieckie, w tym w
zakresie szkód łowieckich. Był to okres wielu spotkań w Okręgu, analiz – symulacji
skutków finansowych dla kół łowieckich i z tym związanych zagrożeń istnienia kół i
PZŁ. Niezależnie od tych dodatkowych działań konsekwentnie realizowaliśmy
postawione przed nami cele, zarówno przez XXIII OZD PZŁ, jak również te, które
sami stawialiśmy sobie przy okazji codziennej realizacji zadań statutowych. Nie
obniżyliśmy poziomu w zakresie działalności merytorycznej i organizacyjnej Okręgu,
udoskonaliliśmy działalność m.in. w zakresie:
- komunikacji elektronicznej poprzez stronę internetową oraz system „Łowiectwo w
Polsce”;
- uszczelniliśmy system monitoringu jakości trofealnej zwierzyny, poprzez
wyszkolenie licznej grupy specjalistów w zakresie wyceny trofeów łowieckich;
- wdrożyliśmy monitoring odszkodowań łowieckich i byliśmy przygotowani na każdy
wariant nowej ustawy Prawo łowieckie w zakresie odszkodowań łowieckich;
- koła w okresie sprawozdawczym przejmowały wręcz inicjatywę w wielu
przypadkach rozwiązywania problemów wynikających z wdrażania przepisów
weterynaryjnych w zakresie przeciwdziałania ASF.
Od 2016 r. pisaliśmy pisma – petycje do Ministra Środowiska, Naczelnej Rady
Łowieckiej, Parlamentarzystów RP nie mogąc zrozumieć m.in. toku postępowania
naszych organów krajowych PZŁ tj. ZG PZŁ oraz NRŁ, które niestety, z perspektywy
czasu można jednoznacznie stwierdzić, że były główną przyczyną niekorzystnych
zmian ustawowych, w tym m.in. centralizacji PZŁ i likwidacji samorządności organów
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szczebla okręgowego, a ostatecznie ich likwidacji. W projekcie Ustawy Prawo
łowieckie z 2016 r., w którego na tworzenie przepisów dotyczących struktury
organizacyjnej i kompetencji poszczególnych organów Zrzeszenia, z pewnością
znaczący wpływ miał ZG PZŁ, znalazły się zapisy likwidujące samorządność
organizacji społecznej. Dzisiejsze przepisy to konsekwencja działań naszych
organów krajowych PZŁ i nie można o tym zapomnieć! Dlatego jako MORŁ,
reprezentująca myśliwych i koła łowieckie naszego Okręgu jednoznacznie
wypowiadaliśmy się w sprawach związkowych, dotyczących rozwiązań ustawowych,
zabiegaliśmy jako nieliczni w Polsce o nowe prawo łowieckie, które utrzyma
społecznikowski charakter PZŁ. Niestety, nieliczni, tak jak my, mieli na tyle cywilnej
odwagi i przedkładali dobro ogółu członków PZŁ w myśl maksymy „pro publiko
bono”. Tylko dwie ORŁ w Polsce jednoznacznie wypowiedziały się negatywnie w
sprawie rozwiązań strukturalnych w PZŁ. Zaproponowany wówczas projekt
ustawy, inspirowany przez ZG PZŁ, był „skokiem na kasę i samorządność”
okręgów PZŁ! Nie możemy o tym zapomnieć. Teraz przynajmniej musimy w
zapisach statutowych zabezpieczyć społeczny majątek PZŁ, aby nie dopuścić do
funkcjonowania ZG PZŁ i jego oddziałów terenowych (ZO PZŁ) bez realnego
nadzoru, którego zapisy ustawowe niestety nie zabezpieczają. Pamiętać również
należy, że od trzech kadencji jako okręg PZŁ wnosimy największy majątek
trwały, spośród wszystkich okręgów PZŁ do majątku naszego Zrzeszenia!!
Przez cały czas trwania kadencji współpraca wszystkich organów naszego
Okręgu układała się wzorowo. Najważniejsze efekty pracy w tym trudnym okresie
przedstawia niniejsze sprawozdanie. Osiągnięcie tych i innych efektów naszej
działalności nie były by możliwe bez ciężkiej pracy, zarówno członków organów PZŁ
naszego okręgu, jak i całej rzeszy bezimiennych społeczników. Wszystkim składamy
serdeczne podziękowanie.
Na zakończenie, w imieniu MORŁ w Olsztynie, zamykając ważny etap w
funkcjonowaniu PZŁ i w 73 rocznicę działalności Olsztyńskiej Organizacji PZŁ
powstałej w ramach Mazurskiego Okręgu Administracyjnego, jaki powstał na tych
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ziemiach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1945 r., chciałbym wszystkim
Koleżankom i Kolegom spod znaku św. Huberta, nie tylko tym dzisiaj tworzącym
okręgową strukturę PZŁ, ale i tym Nemrodom, którzy budowali naszą tożsamość jako
organizacji społecznej w minionych dekadach i którzy dzisiaj spotykają się już tylko w
„krainie wiecznych łowów”, za Wasze i Ich zaangażowanie w budowanie
prawidłowego łowiectwa chcielibyśmy serdecznie podziękować. Chciałoby się
wierzyć, że po okresie „ burzy i naporów” przyjdą czasy spokojniejsze i łowiectwo
odzyska swoje dawne oblicze, godność po prawie 100-letniej obecności w Polsce.
Życzymy wszystkim Delegatom oraz myśliwym naszego okręgu i gospodarującym w
jego granicach, pomyślności w życiu osobistym, zdrowia, a na niwie łowieckiej hartu i
wytrwałości, koleżeńskiej atmosfery w kołach i sukcesów w łowisku.

Darz Bór!

Sekretarz MORŁ

Prezes MORŁ

Tadeusz Popiel

Janusz Bieniek

Sprawozdanie przyjęto na posiedzeniu MORŁ w Olsztynie dnia 14.08.2018 r.
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XVIII. SKŁAD OSOBOWY ORGANÓW I KOMISJI
MAZURSKA OKRĘGOWA RADA ŁOWIECKA
1. Bieniek Janusz KŁ „Kaczor” Kętrzyn - Prezes MORŁ
2. Kozera Wojciech AKŁ „Darz Bór” Olsztyn - zastępca prezesa MORŁ
3. Popiel Tadeusz WKŁ „Dzik” Orneta - sekretarz MORŁ
4. Cichy Dariusz KŁ „Odyniec” Mrągowo
5. Jałyński Marek KŁ „Kormoran” Olsztyn
6. Jeznach Janusz KŁ „Łyna” Nowe Ramuki
7. Komar Zygmunt KŁ „Grunwald” Warszawa
8. Kościński Wojciech KŁ „Kudypy Olsztyn”
9. Kruk Grzegorz WKŁ „Daniel” Bartoszyce
10. Krzyżanowski Dariusz WKŁ „Batalion” Omin
11. Miłosz Romuald KŁ „Wrzos” Lidzbark Warmiński
12. Ogonowski Krzysztof WKŁ „Ryś” Morąg
13. Oleszkiewicz Kazimierz KŁ „Świt” Pasym
14. Ratyński Tadeusz KŁ „Leśnik” Stare Jabłonki
15. Tkaczyk Zygmunt KŁ „Lis” Ostróda - do 2017 r.
16. Serwotka Lech KŁ „Grunwald” Ostróda - od 2017 r.
ZARZĄD OKRĘGOWY
1. Zalewski Dariusz AKŁ „Darz Bór” Olsztyn - łowczy okręgowy do 30.04. 2018 r.
2. Korejwo Zbigniew AKŁ „Darz Bór” w Olsztynie – do 11.06.2018 r.
3. Krasula Krzysztof KŁ „Jeleń” Szczytno – do 11.06.2018 r.
4.Szumkowski Stanisław KŁ „Szarak” Kętrzyn – do 11.06.2018 r.
5.Trędowski Marek WKŁ „Łoś” Olsztyn - do 11.06.2018 r.
1. Amborski Romuald KŁ „Ryś” Dźwierzuty – łowczy okręgowy od 1.05.2018 r.
2. Hołdyński Czesław AKŁ "Darz Bór" Olsztyn - od 12.06.2018 r.
3. Serwotka Lech KŁ "Grunwald" Ostróda - od 12.06.2018 r.
4. Turek Andrzej KŁ "Kaczor" Kętrzyn - od 12.06.2018 r.
5. Znamierowski Hubert KŁ "Leśnik" Lidzbark Warmiński - od 12.06.2018 r.
OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA
1. Syrewicz Wacław WKŁ „Jeleń” Lidzbark Warmiński – przewodniczący
2. Bąk Ewa KŁ „Łoś” Mrągowo
3. Krawczyk Marek KŁ „Żuraw” Ruciane Nida
4. Krawiec Władysław KŁ „Kaczor” Kętrzyn
5. Matłoka Janusz KŁ „Głuszec” Olsztyn
6. Pawłowski Zbigniew KŁ „Łabędź” Iława
7. Schuetz Ryszard KŁ „Cietrzew” Nidzica
OKRĘGOWY SĄD ŁOWIECKI
1. Wiesław Gintowt KŁ „Głuszec” Olsztyn
2. Janusz Zamojski AKŁ „Darz Bór” Olsztyn
3. Wojciech Abramczyk, niestowarzyszony - do 2016 r.
4. Edward Turek KŁ „Łoś” Mrągowo
5. Jan Januszko KŁ „Czajka” Orneta
6. Alfred Szlaski KŁ „Kurp” Myszyniec
7. Mieczysław Włodarek KŁ „Dzik” Susz
8. Witold Stępień KŁ „Odyniec” Mrągowo
9. Leszek Chełstowski KŁ „Echo” Wielbark
10. Zenon Polewaczyk KŁ „Żubr” Olsztyn
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11. Henryk Anklewicz WKŁ „Dzik” Bartoszyce
12. Andrzej Kuśnierz KŁ „Leśnik” Górowo Iławeckie
13. Stanisław Szumkowski KŁ „Szarak” Kętrzyn - do 2017 r.
14. Marek Haus WKŁ „Daniel” Bartoszyce
15. Zbigniew Żyndul WKŁ „Dzik” Orneta - od 28.09.2017 r.
OKRĘGOWY RZECZNIK DYSCYPLINARNY
1. Andrzej Pieklik KŁ "Głuszec" Olsztyn
2. Jerzy Warchulski KŁ "Odyniec" Mrągowo
3. Jerzy Mach KŁ "Żubr" Olsztyn
Komisja Tradycji Łowieckich
1. Michalak Dorota KŁ „Wrzos” Lidzbark Warm. – przewodnicząca
2. Brycka Natalia WKŁ „Dzik” Orneta
3. Kujawa Andrzej KŁ „Kaczor” Kętrzyn
4. Narojczyk Iwona KŁ „Lis” Ostróda
5. Oleszkiewicz Kazimierz KŁ „Świt” Pasym
6. Serwotka Lech KŁ „Grunwald” Ostróda
7. Witkowski Wiesław KŁ „Łabędź” Małdyty
Komisja Hodowli Zwierzyny Drobnej
1. Kościński Wojciech KŁ „Kudypy Olsztyn” – przewodniczący
2. Dybich Witold KŁ „Dzik” Susz
3. Ostrowski Jan KŁ „Łabędź" Iława
4. Piotrowicz Mariusz KŁ „Knieja" Olsztyn
5. Potoczny Piotr WKŁ „Łoś” Olsztyn
6. Skorski Krzysztof KŁ „Szarak” Kętrzyn
7. Żebrowski Ryszard KŁ „Ryś” Dźwierzuty
Komisja Hodowli Zwierzyny Grubej
1. Dariusz Zalewski AKŁ „Darz Bór” Olsztyn – przewodniczący
2. Jałyński Marek KŁ „Kormoran” Olsztyn
3. Jeznach Janusz KŁ „Łyna” Nowe Ramuki
4. Krasula Krzysztof KŁ „Jeleń” Szczytno
5. Siedlecki Józef KŁ „Knieja” Nidzica
6. Siwek Sławomir KŁ „Wiewiórka” Korsze
7. Trędowski Marek WKŁ „Łoś” Olsztyn
Komisja Promocji Łowiectwa
1. Ratyński Tadeusz KŁ „Leśnik” Stare Jabłonki – przewodniczący
2. Dzisko Janusz KŁ „Wrzos” Olsztyn
3. Fedoniuk Barbara – przedstawiciel mediów
4. Korejwo Zbigniew AKŁ „Darz Bór” Olsztyn
5. Korzeniowski Ryszard WKŁ „Ryś” Morąg
6. Krasula Krzysztof KŁ „Jeleń” Szczytno
7. Kowalski Jarosław – przedstawiciel mediów
8. Machaszewski Tomasz KŁ „Łabędź” Iława
9. Smoczyńska Aniela KŁ „im. Ejsmonda” Olsztyn
10. Woźniak Bolesław KŁ „Żbik” Szczytno
Komisja Szkoleniowa
1. Kruk Grzegorz WKŁ „Daniel” Bartoszyce – przewodniczący
2. Groszyk Jarosław KŁ „Głuszec” Olsztyn - do 2017 r.
3. Jakubowski Mariusz AKŁ „Darz Bór” Olsztyn
4. Moczarski Piotr KŁ „Kudypy Olsztyn”
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5. Sanecka Ewa - myśliwy niestowarzyszony
6. Zając Mieczysław KŁ „Żubr” Olsztyn
Komisja Upowszechniania Psa Myśliwskiego
1. Artur Walczak KŁ „Łabędź” Małdyty – przewodniczący
2. Abucewicz Waldemar KŁ „Dzięcioł” Miłomłyn
3. Bednarczyk Paweł KŁ „Głuszec” Olsztyn
4. Cymerman Joachim KŁ „Łyna” Nowe Ramuki
5. Czerwiński Cyprian WKŁ „Łoś” Olsztyn
6. Malko Krzysztof WKŁ „Dzik” Orneta
7. Pawelczyk Mariusz KŁ „Słonka” Morąg
Komisja Strzelectwa Myśliwskiego
1. Bieniek Tomasz KŁ „Kaczor” Kętrzyn – przewodniczący
2. Bałdyga Grzegorz KŁ „Odyniec” Mrągowo
3. Ciecierski Arkadiusz AKŁ "Darz Bór" Olsztyn
4. Gabiec Piotr KŁ „Leśnik” Górowo Iławeckie
5. Kuśnierz Andrzej KŁ „Leśnik” Górowo Iławeckie
6. Pawszyk Jarosław KŁ "Kormoran" Olsztyn
7. Szczerbuk Adam KŁ „Jeleń” Szczytno
8. Szypowski Jacek WKŁ „Batalion” Omin
Okręgowa Komisja Oceny Prawidłowości Odstrzałów i Wyceny Trofeów Łowieckich
1. Cichy Dariusz KŁ „Odyniec” Mrągowo – przewodniczący
2. Gajos Marek WKŁ „Jeleń” Lidzbark Warm. – prezydium komisji
3. Jakubowski Mariusz AKŁ „Darz Bór” Olsztyn – prezydium komisji
4. Majek Jan KŁ „Świt” Pasym – prezydium komisji
5. Szumkowski Stanisław KŁ „Szarak” Kętrzyn – prezydium komisji
6. Tkaczyk Zygmunt KŁ „Lis” Ostróda – prezydium komisji - do 2017 r.
7. Trędowski Marek WKŁ „Łoś” Olsztyn – prezydium komisji
8. Adamski Aleksander KŁ „Rogacz” Świętajno
9. Bałdyga Grzegorz KŁ „Odyniec” Mrągowo
10. Bieniek Janusz KŁ „Kaczor” Kętrzyn
11. Bil Karol KŁ „Żbik” Szczytno
12. Brycki Wojciech WKŁ „Dzik” Orneta
13. Burandt Waldemar WKŁ „Batalion” Omin
14. Ciepluch Zbigniew KŁ „Śniardwy” Mikołajki
15. Czajkowski Adam KŁ „Orzeł” Olsztyn
16. Denis Jerzy KŁ „Cietrzew” Nidzica
17. Dzietowiecki Tomasz KŁ „Łyna” Nowe Ramuki
18. Ejkszto Karol KŁ „Czajka” Orneta
19. Felczak Janusz KŁ „Knieja” Nidzica
20. Ferster Zygfryd KŁ „Hubertus” Morąg
21. Gromacki Krzysztof KŁ „Kudypy Olsztyn”
22. Groszyk Jarosław KŁ „Głuszec” Olsztyn - do 2017 r.
23. Grzonkowski Stanisław KŁ „Ryś” Lubawa
24. Harasimowicz Krzysztof KŁ „Głuszec” Olsztyn
25. Hołdyński Czesław AKŁ „Darz Bór” Olsztyn
26. Jadeszko Mirosław WKŁ „Daniel” Bartoszyce
27. Jankowski Andrzej KŁ „Leśnik” Stare Jabłonki
28. Jankowski Maciej KŁ „Dzięcioł” Miłomłyn
29. Jaworski Cezary KŁ „Tułacz” Olsztynek
30. Jeznach Janusz KŁ „Łyna” Nowe Ramuki
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31. Kaliński Józef KŁ „Wiewiórka” Korsze
32. Korczak Jacek KŁ „Żubr” Olsztyn
33. Kossakowski Jan KŁ „Słonka” Morąg
34. Kowalski Andrzej KŁ „Łabędź” Małdyty
35. Kozera Wojciech AKŁ „Darz Bór” Olsztyn
36. Krasula Hubert KŁ „Jeleń” Szczytno
37. Krawczyk Marek KŁ „Żuraw” Ruciane Nida
38. Krawiec Józef KŁ „Orzeł” Olsztyn
39. Królak Stanisław KŁ „Grunwald” Ostróda
40. Kruk Grzegorz WKŁ „Daniel” Bartoszyce
41. Krzyżanowski Dariusz WKŁ „Batalion” Omin
42. Kulas Zbigniew KŁ „Odyniec’ Mrągowo
43. Kuszczak Piotr KŁ „im. Ejsmonda’ Olsztyn
44. Matuszak Wojciech KŁ „Bór” Wipsowo
45. Miłosz Romuald KŁ „Wrzos” Lidzbark Warmiński
46. Moczarski Piotr KŁ „Kudypy Olsztyn”
47. Neugebauer Jan KŁ „Leśnik” Stare Jabłonki
48. Nowak Hubert KŁ „Wrzos” Olsztyn
49. Nowicki Józef KŁ „Szarak” Bartoszyce
50. Nykiel Andrzej KŁ „Lis” Ostróda
51. Ochlak Tomasz WKŁ „Rosomak” Biskupiec
52. Ogonowski Krzysztof WKŁ „Ryś” Morąg
53. Pawszyk Jarosław KŁ „Kormoran” Olsztyn
54. Pieklik Andrzej KŁ „Głuszec” Olsztyn
55. Piotrowicz Zenon KŁ „Kaczor” Kętrzyn
56. Popiel Tadeusz WKŁ „Dzik” Orneta
57. Prychodko Witold KŁ „Jeleń” Szczytno
58. Pyrcz Stefan KŁ „Daniel” Kętrzyn
59. Rutkowski Michał KŁ „Kudypy Olsztyn”
60. Rybicki Mieczysław KŁ „Odyniec” Iława
61. Sambor Stanisław KŁ „Żubr” Olsztyn
62. Sawicki Krzysztof KŁ "Lis" Ostróda
63. Siedlecki Józef KŁ „Knieja” Nidzica
64. Sikorski Piotr KŁ „Knieja” Olsztyn
65. Sobczak Witold WKŁ „Łoś” Olsztyn
66. Syrewicz Wacław WKŁ „Jeleń” Lidzbark Warmiński
67. Szajner Gabriel WKŁ „Ryś’ Morąg
68. Szkiłądź Jan KŁ „Łyna” Nowe Ramuki
69. Szklanny Henryk KŁ „Łoś” Iława
70. Szlachetka Józef KŁ „Żubr” Olsztyn
71. Szypowski Stanisław WKŁ „Batalion” Omin
72. Śliwa Andrzej KŁ „Drwęca” Ostróda
73. Świgoń Piotr KŁ „Grunwald” Ostróda
74. Tumicz Mariusz KŁ „Sójka” Bisztynek
75. Turek Edward KŁ „Łoś” Mrągowo
76. Walczak Artur KŁ „Łabędź” Małdyty
77. Wasilewski Tomasz KŁ „Bór” Wipsowo
78. Worotnicki Janusz KŁ „Daniel” Kętrzyn
79. Wrona Janusz WKŁ „Dzik” Bartoszyce
80. Zając Bronisław KŁ „Grunwald” Warszawa
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81. Zalewski Dariusz AKŁ „Darz Bór” Olsztyn
82. Zdziechowski Edward KŁ „Tułacz” Olsztynek
83. Znamierowski Hubert KŁ „Leśnik” Lidzbark Warmiński
Komisja d/s Mediów Elektronicznych
1. Sawicki Krzysztof KŁ „Lis” Ostróda – przewodniczący
2. Gajewski Karol KŁ „Knieja” Nidzica
3. Pawlak Paweł KŁ „im. Ejsmonda” Olsztyn
4. Romasiuk Bohdan KŁ „Jeleń” Olsztyn
5. Rósoł Mariusz KŁ „Warmia” Wielbark
6. Stenzel Tomasz AKŁ „Darz Bór” Olsztyn
Okręgowa Kapituła Odznaczeń Łowieckich
1. Tadeusz Popiel WKŁ „Dzik” Orneta – przewodniczący
2. Czajkowski Feliks KŁ „Orzeł” Olsztyn
3. Hołub Władysław KŁ „Leśnik" Górowo Iławeckie
4. Kindracki Marian WKŁ „Łoś” Olsztyn
5. Kowalski Andrzej KŁ „Łabędź” Małdyty
6. Narewski Ludwik KŁ „Knieja” Szczytno
7. Sikorski Piotr KŁ „Knieja” Olsztyn
8. Szczepański Wiesław AKŁ „Darz Bór” Olsztyn
9. Sztorc Mariusz WKŁ „Rosomak” Biskupiec
Komisja Mediacyjna
1. Zygmunt Tkaczyk KŁ "Lis" Ostróda - do 2017 r.
2. Zygmunt Komar KŁ "Grunwald" Warszawa
3. Grzegorz Kruk WKŁ "Daniel" Bartoszyce
Komisja Łowczych Rejonowych
1. Zalewski Dariusz KŁ "Darz Bór" Olsztyn – przewodniczący
2. Wrona Janusz WKŁ „Dzik" Bartoszyce - rejon Bartoszyce
3. Szymański Jan KŁ „Ponowa" Biskupiec - rejon Biskupiec
4. Wiatrak Andrzej KŁ „Dzik" Susz - rejon Iława
5. Szumkowski Stanisław KŁ „Szarak" Kętrzyn - rejon Kętrzyn
6. Gajos Marek WKŁ „Jeleń" Lidzbark Warm. - rejon Lidzbark Warmiński
7. Walczak Artur KŁ „Łabędź" Małdyty - rejon Morąg
8. Bałdyga Grzegorz KŁ „Odyniec" Mrągowo - rejon Mrągowo
9. Siedlecki Józef KŁ „Knieja" Nidzica - rejon Nidzica
10. Tkaczyk Zygmunt KŁ "Lis" Ostróda - rejon Ostróda - do 2017
10. Burandt Waldemar WKŁ "Batalion" Omin - rejon Ostróda - od 2017
11. Woźniak Bolesław KŁ "Żbik" Szczytno - rejon Szczytno
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XIX. UCHWAŁA
XXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU
ŁOWIECKIEGO
W OLSZTYNIE, Z DNIA 1 SIERPNIA 2015 ROKU
XXIII Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Olsztynie działając w oparciu
o postanowienia § 124 Statutu PZŁ, uchwala co następuje:
XXIII OZD dziękuje wszystkim członkom Zrzeszenia w Okręgu Olsztyńskim
PZŁ, którzy w minionej kadencji rzetelnie realizowali zadania statutowe w dziedzinie
gospodarowania populacjami zwierząt łownych, w trosce o dobry stan zasobów
przyrodniczych łowisk Warmii i Mazur oraz właściwy kształt łowiectwa polskiego.
XXIII OZD zatwierdza sprawozdanie Mazurskiej Okręgowej Rady Łowieckiej
w Olsztynie z działalności w latach 2010-2015 oraz wyraża podziękowanie członkom
ustępujących organów zrzeszenia.
XXIII OZD PZŁ w Olsztynie składa podziękowanie pracownikom
Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe z terenu działania Okręgu
za dobrą, sprawną i koleżeńską współpracę w realizacji głównych zadań, dla dobra
wspólnego, jakim jest harmonijne funkcjonowanie gospodarki leśnej i łowieckiej
w obwodach łowieckich naszego Okręgu.
XXIII OZD wyraża serdeczne podziękowania Wojewódzkiemu Funduszowi
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie za wszechstronne wspieranie
naszych inicjatyw, a szczególnie działalności wydawniczej „Myśliwca WarmińskoMazurskiego” oraz przedsięwzięć kół łowieckich z terenu Okręgu.
XXIII OZD zobowiązuje MORŁ i ZO PZŁ, oraz Koła Łowieckie Okręgu
Olsztyńskiego, do realizacji następujących celów i zadań w latach 2015 – 2020:
Rozdział I
Gospodarka łowiecka
1. Kontynuowanie i doskonalenie realizacji „Programu postarzania populacji jelenia
mazurskiego”, realizowanego w naszym Okręgu od sezonu łowieckiego
2003/2004. Wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie gospodarowania
populacjami poprzez, m.in. opracowanie modyfikacji kryteriów selekcyjnych
dostosowanych do zmieniającej się sytuacji w zakresie jakości populacji,
wynikającej ze zmiany struktury wiekowej i płciowej.
2. Przygotowanie na potrzeby kół łowieckich i rozwoju łowiectwa w naszym
regionie, w ramach przyjętego przez MORŁ w 2012 roku „Programu hodowli
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zwierzyny drobnej", projektu w celu podjęcia kolejnej próby pozyskania środków
zewnętrznych na działania związane z rozwojem zwierzyny drobnej. Wdrożenie
w polnych obwodach Okręgu corocznej inwentaryzacji reflektorowej zajęcy
i drapieżników oraz pilotażowych inwentaryzacji krukowatych.
3. Okręgowy Zjazd Delegatów zobowiązuje MORŁ i ZO PZŁ do podjęcia starań
o pozyskanie dotacji na działania z zakresu aktywnej ochrony przyrody, w tym
realizowanie nowoczesnej gospodarki łowieckiej, opartej na wiarygodnym
monitoringu zwierzyny i drapieżników mających potencjalny wpływ na zwierzynę.
Rozdział II
Organizacja
1. Rozwijanie współpracy Okręgu Olsztyńskiego PZŁ z PGL-LP, jednostkami
naukowo – badawczymi oraz jednostkami administracji państwowej
i samorządowej, w tym z Warmińsko – Mazurską Izbą Rolniczą, w zakresie
ograniczenia szkód łowieckich w dzierżawionych obwodach.
2. Mając na względzie ograniczanie szkód łowieckich w uprawach rolnych i leśnych
poprzez polepszanie stanu bazy żerowej zwierzyny bytującej w lasach Okręgowy
Zjazd Delegatów PZŁ w Olsztynie zobowiązuje Zarząd Okręgowy PZŁ
do skierowania wniosku do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Olsztynie z prośbą o systemowe uregulowanie pierwszeństwa kół łowieckich
w dzierżawie gruntów z przeznaczeniem na poletka łowieckie i łąki śródleśne oraz
ustalenie opłat za dzierżawę poletek zaporowych i łąk śródleśnych dzierżawionych
przez koła łowieckie na terenie właściwości Dyrekcji, na poziomie możliwie
najniższych stawek minimalnych.
3. Mazurska Okręgowa Rada Łowiecka zobowiązana zostaje do współpracy
ze wszystkimi parlamentarzystami województwa Warmińsko-Mazurskiego.
4. Mazurska Okręgowa Rada Łowiecka wypracuje tematykę i zasady współpracy
z organami województwa Warmińsko-Mazurskiego jak:
- Marszałek Województwa
- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Inspekcja Ochrony Środowiska
- instytucje proekologiczne
- instytucje medialne, kultury i oświaty
- inne organy mogące mieć pozytywny wpływ na tworzenie należytego klimatu
wokół spraw dotyczących przyrody i łowiectwa
5. Utrzymanie funkcji Łowczego Rejonowego jako sprawdzonego i potrzebnego
ogniwa łączącego koła łowieckie z okręgowymi organami PZŁ. Rozpatrzenie
możliwości utworzenia rejonów w ramach kół łowieckich mających swoją siedzibę
w Olsztynie i jego okolicach.
6. Przygotowanie na poziomie Okręgu punktu obsługi prawnej dla Kół Łowieckich
w zakresie odszkodowań łowieckich.
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7. Powołanie w ramach komisji problemowych MORŁ Komisji Mediacyjnej, której
celem była by mediacja i rozwiązywanie konfliktów między członkami PZŁ.
Rozdział III
Szkolenie
1.

Kontynuowanie na dotychczasowym poziomie i doskonalenie działań
szkoleniowo-instruktażowych na wszystkich etapach szkolenia: kandydatów,
selekcjonerów, członków kół, członków niestowarzyszonych PZŁ oraz członków
organów kół łowieckich, a także komisji problemowych.
2. Doskonalenie metod szkolenia oraz wprowadzenie nowych pomocy
dydaktycznych, celem skuteczniejszego szkolenia myśliwych oraz nowo
wstępujących do PZŁ.
Rozdział IV
Kynologia myśliwska
1. Wdrożenie corocznych - praktycznych szkoleń dla psów myśliwskich i ich
przewodników z kół łowieckich Okręgu.
2. Wdrożenie systemu przyjaznego korzystania z Ośrodka Kynologicznego
w Kabornie.
3. Zakończenie prac w zakresie ewidencji psów myśliwskich w Okręgu.
Rozdział V
Strzelectwo i edukacja w W-M CEE w Gutkowie
1. Dokończenie budowy Warmińsko-Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej
w Gutkowie oraz opracowanie formuły jego funkcjonowania.
2. Opracowanie koncepcji zagospodarowania, jako strefy rekreacyjnej, terenu wokół
budynku W-MCEE oraz poczynienie starań o pozyskanie dotacji na ten cel.
3. Podjęcie starań o pozyskanie dodatkowych środków na realizację projektu
funkcjonowania „Warmińsko - Mazurskiego Centrum Strzelectwa Sportowego
i Myśliwskiego” oraz zrealizowanie tej koncepcji w miarę możliwości
finansowych Okręgu.
Rozdział VI
Promocja łowiectwa oraz kultury i tradycji myśliwskich
1. Kontynuowanie wydawania „Myśliwca Warmińsko-Mazurskiego”.
2. Dalsze upowszechnianie kultury, tradycji i obyczajów myśliwskich w okręgu.
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3. Współpraca z regionalną telewizją, radiem i prasą celem rzetelnego kształtowania
w społeczeństwie prawdziwego wizerunku myśliwego i roli PZŁ we współczesnej
ochronie przyrody.
4. Bieżąca aktualizacja strony internetowej www.pzlolsztyn.pl oraz portalu
www.ekowiedza.edu.pl, jako ważnych środków przekazywania informacji
z organów okręgowych Zrzeszenia do kół łowieckich i myśliwych oraz szerokiej
prezentacji i popularyzacji dorobku łowiectwa Warmii i Mazur w społeczeństwie.
Stałe poszerzanie treści portalu ekowiedza.edu.pl oraz form oddziaływania, m.in.
na społeczeństwo niezwiązane z łowiectwem.
5. Mazurska Okręgowa Rada Łowiecka wypracuje w porozumieniu z Regionalną
Dyrekcją Lasów Państwowych zasady prowadzenia wspólnej edukacji dzieci
i młodzieży szkolnej na szczeblu nadleśnictw i kół łowieckich z zakresu ochrony
przyrody oraz roli łowiectwa.
6. Dostarczenie kołom łowieckim materiałów szkoleniowych do spotkań z dziećmi
i młodzieżą szkolną. Bieżące pilotowanie współpracy ze szkołami oraz
Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty, w zakresie organizacji konkursów
przyrodniczo-łowiecko- edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej lub innych
form współpracy.
7. Umieszczenie w planie pracy Okręgowej Komisji Rewizyjnej prowadzenia
kontroli przebiegu edukacji dzieci i młodzieży szkolnej w kołach łowieckich.
8. Rozważenie możliwość wznowienia druku Monografii Płn. – Wsch. Krainy
Łowieckiej, w części dotyczącej wyłącznie naszego Okręgu PZŁ.
Rozdział VII
Postulaty na KZD PZŁ w Warszawie
XXIII OZD zobowiązuje delegatów na XXIII Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ
w Warszawie do zgłoszenia następujących zagadnień i postulatów do uchwały
Zjazdowej:
1. Rozważyć potrzebę i doprowadzić do utworzenia parlamentarnej grupy lobbującej
sprawy łowieckie i zabezpieczającej interesy myśliwych, kół łowieckich i PZŁ
w czasie tworzenia lub modyfikowania aktów prawnych w parlamencie i resortach.
2. Wszcząć postępowanie zmierzające do oceny zagęszczenia (liczebności)
krukowatych i innych drapieżników skrzydlatych, celem postulowania rozwiązań
prawnych w zakresie redukcji tych drapieżników.
3. Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ powinien być dwudniowy, aby można było
swobodnie na nim dyskutować o najważniejszych sprawach Zrzeszenia
i łowiectwa w Polsce.
4. Postulować w celu umożliwienia skutecznej realizacji planów pozyskania
wydłużenie okresu polowań: na łańki jelenia szlachetnego od 15 lipca
a od 1 września na wszystkie łanie jelenia szlachetnego.
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6. Rozważyć zwolnienie ze składek członkowskich myśliwych w wieku 80 lat
i więcej.
7. Postulować unormowanie prawne kwestii odstrzału przez myśliwych gatunków
drapieżników inwazyjnych, umożliwiające odstrzał takich gatunków bez
konieczności umieszczania ich w Rocznym Planie Łowieckim oraz Upoważnieniu
do wykonywania polowania indywidualnego.
8. Postulować unormowanie prawne możliwości wykonywania polowania przy braku
legitymacji członkowskiej PZŁ w okresie prolongaty ważności legitymacji lub
wdrożenie rozwiązań organizacyjnych zapobiegających takiej sytuacji.
9. Łowczy Okręgowy winien być wybierany przez Okręgowy Zjazd Delegatów lub
Okręgową Radę Łowiecką bez wymogu uzgadniania z Łowczym Krajowym.
10. Likwidacja 33 Okręgów na rzecz 16 z siedzibami województw (powstałe z tego
tytułu oszczędności przeznaczyć na gospodarkę hodowlano - łowiecką w tych
Okręgach).
Komisja Uchwał i Wniosków

Przewodniczący OZD

Przewodniczący

Remigiusz Chmielewski

Grzegorz Kruk
Członkowie
Ewa Bąk
Zygmunt Komar
Piotr Moczarski
Mieczysław Zając
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