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KOMUNIKAT 1/2018
1. Zarząd Okręgowy PZŁ informuje, że uzgodniony z Koordynatorami
Rejonów Hodowlanych Nr 2, 3 i 6 termin inwentaryzacji zwierząt łownych w
okręgu siedleckim wyznaczony został na dzień 24 i 25 lutego 2018r. (sobota
i niedziela).
W związku z powyższym, zobowiązuje się Zarządy kół łowieckich do
wcześniejszego nawiązania kontaktu z Nadleśnictwami - właściwymi dla
położenia dzierżawionego przez koło obwodu łowieckiego, które delegują do
prac w Komisji Inwentaryzacyjnej swojego przedstawiciela.
Inwentaryzację należy przeprowadzić metodami zalecanymi w Wieloletnim
Łowieckim Planie Hodowlanym na lata 2017-2027.
2. Stosownie do Zarządzenia Nr 4 Zarządu Głównego PZŁ z dnia 23.09.2003r.,
koła łowieckie które zamierzają planować pozyskanie zajęcy, zobowiązane
są do przeprowadzenia dwukrotnej inwentaryzacji tego gatunku
(wiosennej i jesiennej przed okresem polowań) wyłącznie metodą taksacji
pasowej. Przy liczebności zajęcy poniżej 5 osobników na 100ha
powierzchni obwodu nie należy planować pozyskania.
Z uwagi na fakt, że zagęszczenie wiosenne kuropatw kształtuje się poniżej 5
osobników na 100ha powierzchni polnej we wszystkich obwodach okręgu
nie należy planować pozyskania tego gatunku.
Nie planowanie pozyskania w/wym. gatunków zwierzyny nie zwalnia
jednak koła od obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji innymi niż
taksacja pasowa metodami.
Protokoły inwentaryzacji i taksacji pasowych zajęcy (o ile będą
przeprowadzane) należy sporządzić w trzech egzemplarzach dla każdego
obwodu łowieckiego:
 Oryginał
- dla Koła Łowieckiego
 Kopia
- dla Nadleśnictwa
 Kopia
- dla ZO PZŁ
Kopie protokołów inwentaryzacji dla Zarządu Okręgowego należy
załączyć do Rocznych Planów Łowieckich przedkładanych do
uzgodnienia w Zarządzie Okręgowym PZŁ.
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3. W załączeniu przesyłamy druk obowiązującego w roku gospodarczym
2018/2019 Rocznego Planu Łowieckiego.
Przed przystąpieniem do sporządzania planów należy bezwzględnie
zapoznać się z objaśnieniami (instrukcją wypełniania planów) na 4 i 5
stronie druku, oraz z Wieloletnim Łowieckim Planem Hodowlanym na
lata 2017-2027 przesłanym Kołu pocztą elektroniczną.
Od 1 kwietnia 2018 roku (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 01.08.2017 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie rocznych
planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych),
obowiązuje Uchwała Naczelnej Rady Łowieckiej Nr 14/2015 z dnia 15
grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia zasad selekcji populacyjnej i
osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie
prawidłowości odstrzału – która również została przesłana do kół pocztą
elektroniczną. Przesłany druk RPŁ uwzględnia zmianę zasad selekcji i jest
drukiem „przejściowym” obowiązującym tylko w roku gospodarczym
2018/2019.
Stronę 2 i 3 Rocznego Planu Łowieckiego należy sporządzić w oparciu o
przeprowadzoną inwentaryzację zwierzyny, zgodnie z zasadami
gospodarowania oraz selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt
łownych w Polsce (załącznik Nr 1 do Uchwały NRŁ Nr 14/2015 z dnia
15.12.2015r.).
Roczny Plan Łowiecki (w jednym egzemplarzu dla każdego obwodu
łowieckiego), po uprzednim zaopiniowaniu przez właściwych Wójtów,
Burmistrzów lub Prezydentów, należy przedłożyć do uzgodnienia w
Zarządzie Okręgowym PZŁ w Siedlcach w terminach jak niżej:
Terminy uzgodnień dla obwodów położonych na terenie administrowanym
przez Nadleśnictwa:
 Garwolin, Celestynów
09 marca 2018r. – godz. 900 - 1500
 Siedlce, Sarnaki
12 marca 2018r. – godz. 1100 - 1700
 Łochów
13 marca 2018r. – godz. 900 - 1500
 Sokołów
14 marca 2018r. – godz. 900 - 1500
 Łuków
15 marca 2018r. – godz. 900 - 1500
 Mińsk
16 marca 2018r. – godz. 900 - 1500
Uzgodnień powinna dokonywać osoba która plan sporządziła, bądź inna
osoba posiadająca pisemne upoważnienie do ewentualnej korekty planu.
Po uzgodnieniu i wykonaniu kopii Roczne Plany Łowieckie dzierżawcy
obwodów przedkładają do zatwierdzenia we właściwym Nadleśnictwie
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2018 roku.
Dotrzymanie przez Koło wyżej podanych terminów pozwoli na sprawne i
terminowe dokonanie uzgodnienia i zatwierdzenie planów.
Dopuszcza się korektę planu rocznego o zwierzynę pozyskaną w okresie od
zatwierdzenia planu do 31 marca br. Koła łowieckie zobowiązane są do
złożenia korekty w formie pisemnej do właściwego Nadleśnictwa oraz
Zarządu Okręgowego PZŁ w terminie do 30 kwietnia br.
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Przypominamy, że zgodnie z rekomendacją Rządowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego na koniec roku gospodarczego 2017/2018
liczebność dzików w obwodach łowieckich nie może być większa niż 1
osobnik na 1000ha powierzchni obwodu. W związku z tym w obwodach,
gdzie zagęszczenie dzików jest większe od rekomendowanego, należy
dołożyć maksymalnych starań aby to zagęszczenie osiągnąć.
Nie wykonanie rekomendacji bez rzetelnego i wiarygodnego uzasadnienia
może skutkować rozwiązaniem umowy dzierżawy obwodu łowieckiego.
4. Ocena prawidłowości odstrzału jeleni-byków i danieli-byków pozyskanych
w sezonie łowieckim 2017/18 w obwodach łowieckich położonych na
terenach siedleckiego okręgu PZŁ odbędzie się w siedzibie ZO PZŁ w
Siedlcach przy ul. 3-go maja 18 w następujących terminach:
 Dn. 28.03.2018r. w godzinach 1200 – 1600 obwody położone na
terenach administrowanych przez Nadleśnictwa Siedlce, Sokołów i
Sarnaki
 Dn. 29.03.2018r. w godzinach 1200 – 1600 obwody położone na
terenach administrowanych przez Nadleśnictwa Łuków i Łochów
 Dn. 30.03.2018r. w godzinach 1200 – 1600 obwody położone na
terenach administrowanych przez Nadleśnictwa Garwolin, Mińsk i
Celestynów
W załączeniu przesyłamy obowiązujący wzór arkusza oceny prawidłowości
odstrzału samców zwierzyny płowej. Prosimy o czytelne wypełnienie
arkuszy oceny oddzielnie dla każdego dzierżawionego obwodu w którym
pozyskano jelenie lub daniele byki (poz. 1-6) i przesłanie ich do ZO PZŁ w
Siedlcach w terminie do 16 marca 2018r.
Prosimy o dostarczenie w w/wym. dniach (lub wcześniej) trofeów do oceny
Każde trofeum winno być zaopatrzone w wypełnioną metryczkę (wzór
metryczki w załączeniu).
Trofea do oceny mogą być dostarczone w w/wym. terminach przez jedną
osobę delegowaną przez Zarząd Koła.
Zarząd Okręgowy nie przewiduje dodatkowych terminów oceny
prawidłowości pozyskania jeleni i danieli byków, dlatego też prosimy o
powiadomienie o terminach oceny wszystkich zainteresowanych
Kolegów.
5. Szkolenie dla kandydatów do uzyskania podstawowych uprawnień do
wykonywania polowania odbędzie się w dniach 07 – 15 kwietnia 2018
roku.
W szkoleniu uczestniczyć mogą kandydaci którzy ukończyli, bądź ukończą
roczny staż kandydacki do dnia 30 marca 2018 roku (decyduje data
wpisania do rejestru stażystów w ZO PZŁ).
Przed rozpoczęciem szkolenia kandydaci winni złożyć w ZO PZŁ
następujące dokumenty:
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 Podanie kandydata o przyjęcie na szkolenie (w podaniu prosimy podać
adres e-mail do korespondencji)
 Odpis (kopię) uchwały Zarządu Koła o zaliczeniu stażu łowieckiego
 Kserokopię dowodu osobistego
Kandydaci zarejestrowani w innych niż siedlecki ZO PZŁ przed
rozpoczęciem szkolenia muszą uzyskać zgodę macierzystego ZO PZŁ na
kurs i egzamin w ZO PZŁ Siedlce.
Liczba uczestników kursu na podstawowe uprawnienia do wykonywania
polowania jest ograniczona - o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność
zgłoszeń.
Wypełniony i podpisany przez Zarząd Koła i opiekuna Dziennik Stażysty
kandydat winien mieć na zajęciach praktycznych (treningi strzeleckie) oraz
na egzaminach – do wglądu Komisji Egzaminacyjnej.
Wszystkie zajęcia teoretyczne (wykłady) odbywać się będą w siedzibie ZO
PZŁ w Siedlcach przy ul. 3-go Maja 18.
Program szkolenia zostanie przedstawiony uczestnikom pierwszego dnia
kursu.
Rozpoczęcie zajęć dn. 07.04.br oraz każdego kolejnego dnia kursu o
godz. 900 .
Terminy treningów strzeleckich i egzaminów podane będą przed
zakończeniem szkolenia.
Prosimy o poinformowanie o powyższym zainteresowanych stażystów.
6. Szkolenie kandydatów na selekcjonerskie uprawnienia do wykonywania
polowania odbędzie się w dniach 26 – 29 kwietnia 2018 roku.
Wykłady będą się odbywały w siedzibie ZO PZŁ w Siedlcach przy ul. 3-go
Maja 18.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu i przystąpienia do egzaminu jest
pełny trzyletni okres członkostwa w PZŁ.
Kandydaci na selekcjonerów zarejestrowani w innych niż siedlecki ZO PZŁ
przed rozpoczęciem szkolenia muszą uzyskać zgodę macierzystego ZO PZŁ
na kurs i egzamin w naszym Zarządzie.
Liczba uczestników kursu na selekcjonerskie uprawnienia do wykonywania
polowania jest ograniczona - o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność
zgłoszeń.
W przypadku dużej ilości chętnych zostanie zorganizowany drugi kurs w
terminie późniejszym.
Wymagane dokumenty:
 Podanie (wniosek) o przyjęcie na szkolenie (w podaniu prosimy podać
adres e-mail do korespondencji)
 Kserokopia legitymacji członkowskiej PZŁ
Zajęcia na szkoleniu rozpoczynają się o godzinie 900 każdego dnia kursu.
Program szkolenia zostanie przedstawiony uczestnikom pierwszego dnia
kursu.
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Terminy egzaminów podane będą przed zakończeniem szkolenia.
Prosimy o poinformowanie o powyższym zainteresowanych Kolegów.
7. W załączeniu przesyłamy druki sprawozdania ŁOW-1 (tylko koła
macierzyste) oraz załącznika do ŁOW-1. Załącznik do ŁOW-1 należy
wypełnić oddzielnie dla każdego obwodu dzierżawionego przez koło na
terenie siedleckiego okręgu PZŁ. Wypełnione w/wym. dokumenty należy
dostarczyć do naszego Zarządu w terminie do dnia 20.04.2018r.
8. Uchwałą Zarządu Głównego nr 61/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. ustalono
nowy wzór legitymacji członkowskiej PZŁ. W związku z powyższym celem
wyrobienia nowej legitymacji które wytwarza Polska Wytwórnia Papierów
Wartościowych należy wypełnić i podpisać ankietę „Dane Osobowe
Myśliwego – Aktualizacja” (ankiety niepodpisane nie będą akceptowane)
oraz dostarczyć ją wraz ze zdjęciem formatu dowodowego (koniecznie na
białym tle, gdyż inne nie są akceptowane) do właściwego względem
zamieszkania myśliwego Zarządu Okręgowego PZŁ. W związku z tym, że
stare legitymacje tracą ważność z dniem 31.12.2018r. prosimy o poważne
potraktowanie sprawy i jak najszybsze złożenie wymaganych dokumentów
(dotyczy myśliwych którzy nie dostarczyli podpisanej ankiety oraz
zgodnego z wymogami j.w. zdjęcia). Ankieta „Dane Osobowe Myśliwego
– Aktualizacja” w załączeniu.
9. Prosimy o odwiedzanie naszej strony internetowej na której zamieszczane są
wszystkie nasze komunikaty, ważne bieżące informacje oraz aktualne druki
niezbędne do prawidłowego prowadzenia dokumentacji w kołach
http://www.siedlce.pzlow.pl
Otrzymują:
- Koła Łowieckie dzierżawiące
obwody w okręgu siedleckim
- Nadleśnictwa: Łochów, Garwolin,
Celestynów, Sokołów, Łuków,
Mińsk, Siedlce, Sarnaki
- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Warszawie
- Członkowie Komisji Oceny Trofeów

„Darz Bór”
Zarząd Okręgowy PZŁ
w Siedlcach

5

