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Olsztyn, dnia 23.09.2016 r.
Zarząd Okręgowy na podstawie art. 42 d, ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo
łowieckie oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami PZŁ zarządza
przeprowadzenie oceny prawidłowości odstrzału saren - rogaczy pozyskanych w sezonie
łowieckim 2016/2017 na terenie obwodów łowieckich leżących na terenie działania ZO PZŁ
w Olsztynie.
Ocena odbędzie się w dniach 15-21.10.br. zgodnie z zasadami organizacyjnymi
określonymi w zarządzeniu ZO PZŁ w Olsztynie z dnia 09.09.2015 r. w sprawie organizacji
ocen prawidłowości odstrzałów saren rogaczy oraz byków jeleni i danieli pozyskanych na terenie
obwodów łowieckich leżących na terenie Okręgu Olsztyńskiego PZŁ przez myśliwych - członków
PZŁ oraz myśliwych zagranicznych.
Łowczych Kół łowieckich informujemy jednocześnie, że aktualne Arkusze Oceny
Prawidłowości Odstrzału są dostępne na stronie www.pzlow.pl w dziale Hodowla, gospodarka,
polowanie w zakładce Wnioski i druki do pobrania
Harmonogram oceny prawidłowości odstrzału w poszczególnych rejonach przesyłamy
w załączeniu.
***
Zarząd Okręgowy informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 23/2016 Naczelnej Rady Łowieckiej
z dnia 14 września 2016 r. wysokość składki członkowskiej na 2017 rok wynosi odpowiednio:
- składka normalna 320,- zł + ubezpieczenie 37,- zł – razem 357,- zł
- składka ulgowa 160,- zł + ubezpieczenie 37,- zł – razem 197,- zł.
Składki za wszystkich macierzystych członków Koła zamieszkałych na terenie Okręgu, Koło
przelewa na konto ZO do dnia 31.12.br. Przypominamy, że podczas prolongaty legitymacji,
każde Koło ma obowiązek posiadania listy, która musi zawierać nazwiska, imiona, PESEL
i aktualne adresy wszystkich członków Koła, podanych w porządku alfabetycznym,
w rozbiciu na:
- macierzystych zamieszkałych na terenie Okręgu ZO PZŁ,
- macierzystych zamieszkałych poza Okręgiem ZO PZŁ,
- niemacierzystych bez względu na miejsce zamieszkania,
a także kserokopię potwierdzającą wpłatę składek przez Koło na konto PZŁ. Na liście
muszą znajdować się nazwiska wszystkich członków Koła, niezależnie od tego czy składka
za daną osobę została wpłacona przez Koło, czy też nie. Przy braku opłaty przez daną osobę,
należy wyraźnie zaznaczyć jej brak na liście. Kwota na dowodzie wpłaty musi być zgodna z
adnotacjami na liście członków Koła.
Prolongata legitymacji członkowskich przebiegać będzie według harmonogramu, który
załączony zostanie w kolejnym biuletynie.
***

Przypominamy, że do 31.10.br. należy wpłacić na konto ZO PZŁ składkę roczną, według
wybranego przez Koło wariantu, za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) kół
łowieckich.
***
Prosimy o pilne przesłanie aktualnego - dokładnego adresu koła pod jakim jest
zgłoszone w Urzędzie Skarbowym. Jest to niezbędne do wprowadzenia poprawnych danych do
naszego systemu finansowego, który od 01.07.br. współpracuje z programem JPK. Służy on do
wysyłki plików z zawartością dokumentów organom podatkowym w formie elektronicznej.
Program JPK jest to forma udostępniania informacji obejmuje nie tylko rozliczenie podatku od
towaru i usług, ale również inne podatki oraz szeroko zrozumiałe weryfikacje ksiąg
rachunkowych i ewidencji podatku. Jest to program do przeprowadzenia analizy ksiąg
podatkowych drogą elektroniczną. Obejmują takie dokumenty jak: operacje bankowe, kasowe,
zakup, sprzedaż oraz operacje magazynowe. W związku z powyższym każda rozbieżność w
danych adresowych kontrahenta odczytywana jest przez system jako błąd.
***
Koła, które w ostatnim czasie podjęły uchwałę o zmianie siedziby Koła a dotychczas jej
nie nadesłały są proszone o pilne podanie aktualnych adresów siedziby Koła wraz z uchwałą
o jego ustanowieniu, celem uaktualnienia rejestru Kół Łowieckich.
Szczegółowych informacji udziela Kol. Dorota Szydłowska.
***
W nawiązaniu do pisma Powiatowego Lekarza Weterynarii informujemy, że w związku
z koniecznością realizacji przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii rocznego planu
monitoringu klasycznego pomoru świń u dzików, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie
zwraca się z prośbą do kół łowieckich o dostarczenie do punktów skupu dziczyzny krwi od
dzików odstrzelonych na terenie powiatu olsztyńskiego. Krew można dostarczać również do
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-15.00.
***
Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie ogłosił nowy konkurs dla organizacji pozarządowych i kół łowieckich – „Zielona
Klasa 2016”. Alokacja środków wynosi 1 mln zł, a o pieniądze mogą ubiegać się organizacje
pozarządowe prowadzące działalność edukacyjną na terenie województwa warmińskomazurskiego oraz koła łowieckie dzierżawiące obwody łowieckie na terenie województwa.
Informacje można uzyskać na stronie internetowej WFOŚiGW w Olsztynie, szczegółowych
informacji udziela Pani Justyna Raczyńska tel. 89 – 522-02-00.
***
W odpowiedzi na prośby OHZ i kół łowieckich planowane jest przeprowadzenie szkolenia
dla strażników łowieckich zatrudnianych lub powoływanych przez dzierżawców lub zarządców
obwodów łowieckich. Termin zgłaszania chętnych (o ile nie zostali już zgłoszeni wcześniej) mija
14.10.br. Planowany termin szkolenia to pierwsza połowa listopada br.
Szczegółowych informacji udziela Kol. Mariusz Jakubowski.
***
Na prośbę przewodniczącego Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich przesyłamy
w załączeniu wytyczne dotyczące uzasadnienia wniosków na odznaczenia łowieckie.
***
Informujemy, że w tym roku Okręgowe Obchody Hubertowskie odbędą się
dnia 04.11.2016 r.
***

Zarząd Okręgowy PZŁ informuje, że w dniach 7-9.10. br. odbędą się kolejne targi
łowieckie – „Hubertus Arena” w Ostródzie. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
***
Informujemy, że w dniu 1.10. br. o godz. 8.00 w Orzechowie odbędzie się kolejny, bo
XIX Międzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców oraz Międzynarodowy Konkurs Pracy
Tropowców dla Ogarów i Gończych Polskich. Wszystkich myśliwych, sympatyków łowiectwa
i kynologii myśliwskiej serdecznie zapraszamy na Orzechowskie łąki.
***
W załączeniu przesyłamy ulotkę reklamową „Uniwersalnego bagażnika na hak samochodowy”.

Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór
Łowczy Okręgowy
Dariusz Zalewski

