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Olsztyn, dnia 10.03.2015 r.

W dniach 21-22.03. (sobota/niedziela) w siedzibie ZO PZŁ w Olsztynie, odbędzie się
spotkanie szkoleniowe dla prezesów i sekretarzy kół łowieckich Okręgu Olsztyńskiego PZŁ.
Harmonogram szkolenia w załączeniu. Tematyką spotkania będą m.in.: procedury stosowane w czasie
sprawozdawczo wyborczych walnych zgromadzeń, zasady odbywania stażu łowieckiego, jego
dokumentowanie i zaliczanie, najnowsze interpretacje dotyczące przepisów stosowanych w kołach
łowieckich, stan prac nad nowelizacją ustawy Prawo łowieckie oraz prac nad projektem ustawy o
szkodach łowieckich. Omówione będą również wyniki Kontroli NIK w olsztyńskich kołach łowieckich
i ZO PZŁ w Olsztynie oraz wskazówki dla kół, wynikające z powyższej kontroli.
Ze względu na przewidywaną tematykę obecność przedstawicieli wszystkich kół łowieckich
obowiązkowa.
***
W związku z koniecznością dotrzymania wszystkich określonych w Statucie PZŁ terminów
i zasad dotyczących zwoływania Okręgowego Zjazdu Delegatów, Zarząd Okręgowy zaleca aby
w bieżącym roku planować terminy Walnych zgromadzeń najpóźniej do dnia 10.05. br. Materiały
z walnych zgromadzeń, zgodnie ze Statutem PZŁ muszą zostać przesłane do ZO PZŁ w terminie
do 30 dni, jednak w tym roku nie później niż do 31.05.br.
***
W związku z harmonogramem oceny prawidłowości odstrzału byków jeleni i danieli uprzejmie
informujemy, że procedura uzgadniania Rocznych Planów Łowieckich jest przewidziana w dniach
6-21.03.br. Zachęcamy do przesyłania projektów RPŁ drogą elektroniczną na adres
m.werpachowski@pzlow.pl. Terminy uzgadniania RPŁ przez poszczególne Koła należy uzgadniać
z pracownikami biura ZO według zasad obowiązujących w ostatnich latach.
BARDZO PROSIMY o staranne sporządzanie RPŁ, gdyż w czasie uzgadniania będą
kontrolowane wszystkie zapisy, w których w ostatnich latach dokonywano najwięcej poprawek.
Kwestia ta była szczegółowo omawiana na spotkaniu szkoleniowym łowczych kół w dniach 14-15.02.
(powierzchnie obwodu łowieckiego, spójność danych w kolejnych RPŁ, zgodność danych w RPŁ
z arkuszami oceny prawidłowości odstrzału itd.). O ile dokonywana była zmiana RPŁ to przypominamy,
że kopia zatwierdzonej przez właściwego Nadleśniczego zmiany musi być dołączona do RPŁ. Jeżeli nie
przesłano jej wcześniej, to należy dostarczyć ją w czasie uzgadniania nowego RPŁ. Przypominamy
również o konieczności uzyskania wymaganych opinii, WSZYSTKICH wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast, najpóźniej przed złożeniem RPŁ do Nadleśnictwa.

***
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił nabór
wniosków na dofinansowanie działań edukacyjnych, m.in. dla kół łowieckich. Konkurs Myśliwi
i Wędkarze - Naturze obejmuje druk publikacji i materiałów promocyjno-edukacyjnych oraz
organizacje konkursów, warsztatów, akcji, kampanii o tematyce ekologicznej, przybliżających
gospodarkę łowiecką najmłodszym np. spotkania z dziećmi na łonie natury, aktywizacja najmłodszych
poprzez wspólne akcje, takie jak zalesienia itp. Dofinansowanie pojedynczego projektu może wynosić
maksymalnie 3.000,- zł, a dotacja nie może być większa niż 80% kwalifikowanych kosztów projektu
- czyli najkorzystniej będzie złożyć projekt na łączną kwotę 3.750,- zł. W takiej sytuacji WFOŚiGW
dofinansowuje złożony projekt w kwocie do 3.000 zł, a wydatek koła wyniesie 750,- zł. Ogólna pula
środków przeznaczonych na ten konkurs to 90.000,- zł.
Zachęcamy do ubiegania się o powyższe środki. Więcej informacji można uzyskać na stronie
internetowej WFOŚiGW w Olsztynie pod adresem www.wfosigw.olsztyn.pl , w zakładce obsługa
beneficjentów, lub skontaktować się telefonicznie z Panią Anną Granacką tel. 89 522-02-16, która
w WFOŚiGW zajmuje się wnioskami.
***
Informujemy, że ukazał się podręcznik poświęcony szkodom łowieckim – „Szkody Łowieckie”
pod redakcją naukową naszego Kolegi prof. dr hab. Kazimierza Zalewskiego. Zakup tego
podręcznika jest możliwy poprzez wcześniejsze złożenie zamówienia w sekretariacie biura ZO PZŁ
w Olsztynie u kol. Doroty Szydłowskiej do 21.03.br. (ulotka informacyjna w załączeniu). To wyjątkowo
cenna pozycja książkowa, którą z pewnością powinien mieć każdy kolega szacujący szkody łowieckie
w kole.
***
Informujemy, że trwają prace nad projektem ustawy dotyczącym szkód łowieckich.
Konferencja prasowa poświęcona temu zagadnieniu dostępna jest na stronie internetowej Zarządu
Okręgowego PZŁ w Olsztynie (www.pzlolsztyn.pl).
***
Komisja Hodowli Zwierzyny Drobnej przypomina o trwającej kolejnej edycji Konkursu na
Najlepszego Lisiarza i Najlepsze Koło Łowieckie w zakresie redukcji drapieżników. Zachęcamy
zarządy kół o przysyłanie zgłoszeń kół łowieckich, jak również myśliwych, którzy pozyskali w kole
najwięcej drapieżników w sezonie łowieckim 2014/2015. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie
internetowej ZO PZŁ w Olsztynie (www.pzlolsztyn.pl). Jak co roku przewidujemy atrakcyjne nagrody,
które wręczone zostaną na Mistrzostwach Okręgu w Strzelaniach Myśliwskich.
***
W załączeniu przesyłamy ofertę firmy STALPOL w zakresie szaf i sejfów do przechowywania
broni.
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