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***
W związku z rozpoczęciem sezonu polowań na jelenie – byki, Zarząd Okręgowy informuje, że do
czasu przeprowadzenia przez Komisję Hodowlaną Naczelnej Rady Łowieckiej analizy i oceny efektów
działania "Okresowych zasad selekcji i gospodarowania populacjami jelenia szlachetnego w celu
zwiększenia udziału III klasy wieku byków" – powyższa uchwała nadal obowiązuje na terenach obwodów
łowieckich z nieustabilizowaną populacją jelenia szlachetnego. W związku z powyższym na terenie
Okręgu Olsztyńskiego PZŁ obowiązują dotychczasowe kryteria selekcji.
Przypominamy również, iż cały czas obowiązują dotychczasowe ustalenia dotyczące oceny
prawidłowości odstrzału dokonanego przez myśliwych zagranicznych oraz tzw. myśliwych
„komercyjnych”.
Członków Zespołu Oceniającego
z ramienia PZŁ deleguje każdorazowo Zarząd Okręgowy.
Przedstawiciel RDLP jest zwyczajowo delegowany z Nadleśnictwa w którego granicach leży obwód
łowiecki na terenie którego pozyskano zwierzynę.
Przypominamy, że informacja o zakończeniu polowania musi wpłynąć do ZO oraz właściwego
Nadleśnictwa minimum 24 godziny przed terminem oceny. Miejsce oceny prawidłowości odstrzału
dokonanego przez myśliwego „komercyjnego” będzie każdorazowo ustalane między kołem i
przedstawicielem ZO PZŁ z uwzględnieniem konieczności udziału w pracach zespołu przedstawiciela
RDLP.
Osobą odpowiedzialną za organizacje oceny prawidłowości odstrzału dokonanego przez myśliwych
zagranicznych i „komercyjnych” na terenie obwodów dzierżawionych przez Koła łowieckie jest Kol.
Mariusz Jakubowski - tel. (89) 535 15 56, 606 646 129, e-mail m.jakubowski@pzlow.pl.
***
Od wielu sezonów Zarząd Okręgowy PZŁ w Olsztynie prezentuje niezmiennie stanowisko, iż
trofeum pozyskane w drodze odstrzału ocenionego jako naganny( dwa punkty czerwone „XX”)
stanowiące, tak jak cała tusza upolowanej zwierzyny, własność koła łowieckiego nie może być
przekazane myśliwemu, który dokonał odstrzału. Wobec wątpliwości zgłaszanych przez niektóre Koła
co do zgodności regulującej to zagadnienie uchwały MORŁ, Zarząd Okręgowy poprosił o ekspertyzę
prawną prof. Wojciecha Radeckiego – niekwestionowany autorytet z zakresu prawa dotyczącego ochrony
środowiska oraz prawa Łowieckiego. Sporządzona ekspertyza jednoznacznie stwierdza, że
stanowisko prezentowane przez ZO PZŁ i określone w odpowiedniej, cały czas obowiązującej uchwale
MORŁ jest zgodne z prawem. Przesyłamy w załączeniu wspomniana ekspertyzę, z nadzieją, że
ostatecznie rozwieje ona wątpliwość w tym zakresie.
Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z postanowieniem ZO PZŁ w Olsztynie, przekazanym w
biuletynie 6/2012 koło ma obowiązek prowadzenia rejestru miejsca przechowywania trofeów
pozyskiwanych w drodze odstrzału ocenionego jako naganny (XX).
***

W związku z nielicznymi, ale wciąż występującymi przypadkami dostarczania do Zespołów
Oceniających trofeów z żuchwami nie pasującymi do szczęk, Zarząd Okręgowy uprzedza, że w takich
przypadkach - zgodnie z obowiązującą uchwałą NRŁ - trofeum będzie kwalifikowane jako
przedstawione w stanie uniemożliwiającym ocenę i tym samym przyznawane będą dwa punkty
żółte, skutkujące 2 letnim zawieszeniem w prawach odstrzału wszystkich samców zwierzyny płowej.
Prosimy pamiętać o tym w czasie preparacji, a zwłaszcza w przypadkach, kiedy jedna osoba preparuje
kilka bądź kilkanaście trofeów i prawdopodobieństwo zamiany żuchw jest bardzo duże. Myśliwy ma
obowiązek dostarczyć trofeum odpowiednio spreparowane i kompletne. Ten obowiązek będzie
bezwzględnie egzekwowany.
***
Uprzejmie informujemy, że w dniu 11.10. br. (piątek) o godz. 16.30 w siedzibie ZO PZŁ w
Olsztynie, odbędzie się spotkanie szkoleniowe dla łowczych kół łowieckich dzierżawiących obwody w
Okręgu Olsztyńskim PZŁ pod hasłem „Zwierzyna drobna – metody inwentaryzacji w obwodach
łowieckich Okręgu Olsztyńskiego PZŁ”. Szkolenie będzie prowadzone przez dr Roberta Kamieniarza,
pracownika naukowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Stacji Badawczej PZŁ w
Czempiniu. Obecność obowiązkowa, w przypadku kół nie macierzystych dopuszcza się w zastępstwie
łowczego uczestnictwo przedstawiciela Koła
***
Spotkanie organizacyjne przed kursem dla kandydatów do PZŁ na podstawowe uprawnienia
do wykonywania polowania odbędzie się w dniu 3 września br. ( wtorek) o godz. 16.30 w siedzibie ZO
PZŁ, przy ul. Leśnej 8 w Olsztynie. Do szkolenia w pierwszej kolejności zapraszamy osoby, które do
dnia 15.11.2013 r. uzyskają zaliczenie rocznego stażu łowieckiego.
Bardzo prosimy Sekretarzy kół o terminowe zawiadomienie stażystów spełniających powyższe warunki.
Ze względu na omówienie całości zagadnień związanych z kursem oraz konieczność dokonania ustaleń
organizacyjnych z uczestnikami kursu OBECNOŚĆ NA SPOTKANIU ORGANIZACYJNYM JEST
OBOWIĄZKOWA.
***
22 kwietnia br. odbyło się kolejne spotkanie instruktorów kynologii łowieckiej, na którym m.in.
przekazano egzemplarze książki „Kynologia Łowiecka” oraz przekazano ankietę kynologiczną. Część
kół otrzymało w/w materiały na spotkaniach z prezesami kół łowieckich w dniach 6 i 9 maja br. Niestety
do dnia dzisiejszego zaledwie kilka kół przesłało wypełnione ankiety. Wiele kół nie odebrało również
wspomnianej powyżej książki.
W związku z powyższym, Koła których przedstawiciele nie pobrali opisanych materiałów otrzymają
z niniejszym biuletynem druk ankiety kynologicznej: cz I. i II. Książki można odbierać w biurze ZO
PZŁ w Olsztynie.
Część II ankiety wypełniają członkowie koła, którzy posiadają psa rasy myśliwskiej posiadającego
metrykę lub rodowód wydany przez Związek Kynologiczny w Polsce. Część I wypełnia Sekretarz Koła
lub instruktor kynologii łowieckiej w Kole na podstawie ankiet wypełnionych przez członków Koła. W
razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z wypełnieniem ankiety można kontaktować się z
pracownikiem biura ZO, Kol. Mariuszem Jakubowskim. Druki ankiety ( cz. I i II) są również dostępne na
stronie internetowej ZO PZŁ w Olsztynie, pod adresem www.pzlolsztyn.pl
Nieprzekraczalny termin nadesłania do ZO PZŁ wypełnionych ankiet (cz. I. i II.) to 30 września
2013 r.

***

W załączeniu przesyłamy komunikat Zarządu Głównego PZŁ w sprawie wyboru wariantów
obowiązkowego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej kół łowieckich i OHZ. Powyższe
deklaracje należy przesłać do Zarządu Okręgowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.09.br.
Sprawę prowadzi kol. Dorota Szydłowska.

***

W związku z obchodami 90. rocznicy powstania Polskiego Związku Łowieckiego, informujemy, że
w ramach jubileuszowych imprez organizowany jest Bal Myśliwych Okręgu Olsztyńskiego PZŁ.
Odbędzie się on dnia 26.10.2013 r. w Hotelu OMEGA przy ul. Sielskiej w Olsztynie. Bal

przewidziany jest na 350 osób, a koszt wstępu wynosi 400,- zł. od pary. Zapisów na wyżej wymieniony
bal można dokonać w biurze ZO PZŁ w Olsztynie u kol. Doroty Szydłowskiej – tel. 89 535-15-56.
***
Informujemy, że w ramach 90-lecia PZŁ, wspólnie z Kuratorium Oświaty i Wojewódzką Stacją
Sanitarno-Epidemiologiczą w Olsztynie zostały przygotowane konkursy dla dzieci i młodzieży o
tematyce łowieckiej. Poniższe konkursy umożliwiają wzięcie w nich udziału osób w różnym wieku:
- konkurs plastyczny „Zwierzyna wokół nas”- przeznaczony dla uczniów klas I-IV szkół
podstawowych;
- konkurs na prezentację multimedialną „Aktywne formy ochrony przyrody” – dla uczniów szkół
gimnazjalnych;
- konkurs fotograficzny „Jesień w przyrodzie” – dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do kół łowieckich o nawiązanie współpracy
ze szkołami i rozpropagowanie informacji o wyżej wymienionych konkursach wśród młodzieży
szkolnej. Zachęcamy do wzięcia w nich udziału, ponieważ dla zwycięzców przewidziane są cenne i
atrakcyjne nagrody. Regulaminy konkursów od przyszłego tygodnia będą dostępne na stronie
internetowej ZO PZŁ w Olsztynie (www.pzlolsztyn.pl).
***
W załączeniu przesyłamy interpretację Ministerstwa Środowiska odnośnie sposobu naliczania
czynszu dzierżawionego dla obwodów łowieckich.
***
W załączeniu przesyłamy Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i
znakowania tusz.
***
Przypominamy Zarządom Kół Łowieckich z terenu okręgu olsztyńskiego, które nie wywiązały się
ze statutowego obowiązku, o dostarczeniu do Zarządu Okręgowego materiałów z walnych
zgromadzeń i przystrzeliwania broni, że ostateczny termin ustalono na 06.09.br.
***
Na polecenie Zarządu Głównego PZŁ przesyłamy w załączeniu pismo zastępcy Głównego
Lekarza Weterynarii w sprawie rejestracji kół łowieckich i OHZ-ów jako przedmiotów
wprowadzających do obrotu tusze odstrzelonych zwierząt łownych.
***

Zainteresowanym kołom przesyłamy ofertę na kasy fiskalne. Druk reklamowy znajduje się w
załączeniu.
***

W załączeniu przesyłamy ofertę handlową firmy SABA sp. z o.o., która zajmuję się hodowlą zająca
szaraka w systemie klatkowo-wolierowym.

Darz Bór !
Łowczy Okręgowy
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