Polski Związek Łowiecki
Zarząd Okręgowy w Warszawie

Warszawa, dn. 25.10.2017 r.

Komunikat 7/2017
1.
Ocena prawidłowości odstrzału saren-rogaczy
Informujemy, że ocena prawidłowości odstrzału saren-rogaczy pozyskanych w sezonie
2017/2018 na terenie okręgu warszawskiego (dotyczy tylko i wyłącznie kół, których
obwody są położone na terenie okręgu warszawskiego) odbędzie się w następujących
terminach:
22 listopada 2017 r. godz. 15:00-17:00 – ocena rogaczy pozyskanych na terenie obwodów
położonych w Nadleśnictwach Chojnów i Drewnica
23 listopada 2017 r. godz. 15:00-17:00 - ocena rogaczy pozyskanych na terenie obwodów
położonych w Nadleśnictwach Celestynów, Jabłonna i pozostałych.
Ocena odbędzie się w biurze Zarządu Okręgowego PZŁ przy ul. Szymczaka 5 w Warszawie.
Przypominamy ponadto o wcześniejszym, do 20 listopada, dostarczeniu wykazu myśliwych,
którzy pozyskali rogacze, na arkuszach oceny prawidłowości odstrzału oraz o prawidłowym
opisaniu przedstawianego trofeum wg danych zawartych w metryczce.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z instruktorem Janem Danyłowem – tel.
(22) 825-66-10, (22) 825-30-03, (22) 631-25-75 wew. 104, j.danylow@pzlow.pl
2.
Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla kół łowieckich
Przypominamy, że wpłaty składki rocznej za wybrany wariant ubezpieczenia należy dokonać
przelewem na konto ZO PZŁ w Warszawie do dnia 31 października 2017 roku. W tytule
przelewu należy podać nazwę koła z dopiskiem "ubezpieczenie OC".
W razie wątpliwości prosimy o pilny kontakt.
3.
Adresy e-mail kół łowieckich – PILNE!
W związku z obowiązkową informatyzacją kół łowieckich wynikającą z polecenia Ministra
Środowiska, prosimy o pilne, pisemne podanie aktualnych adresów e-mail kół łowieckich
naszego okręgu.
Ostateczny termin zgłaszania adresów e-mail do 10 listopada 2017 roku!
4.

Nowe Legitymacje
Informujemy, że trwa wymiana legitymacji PZŁ na nowy wzór.
W związku z powyższym, przypominamy o konieczności złożenia podpisanych
formularzy danych osobowych oraz zdjęć w wersji papierowej bądź elektronicznej. Zdjęcie
powinno być w formacie dowodu osobistego / paszportu (70% powierzchni zajmuje twarz, tło
w kolorze białym).
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Jednocześnie informujemy, że legitymacje nie będą wymieniane indywidualnie ale dla
całego koła po złożeniu w/w dokumentów. Koszt legitymacji – 30,00 zł brutto. Legitymacje
dla wszystkich członków Koła odbiera osoba upoważniona przez Zarząd Koła po otrzymaniu
informacji, że są gotowe do odbioru i uprzednim dokonaniu przelewu.
Zarząd Okręgowy wystawia fakturę VAT.
Celem weryfikacji dat nabycia uprawnień podstawowych i selekcjonerskich oraz daty
wstąpienia do PZŁ prosimy o przesłanie zestawienia z danymi wszystkich członków koła
w terminie do 30 listopada 2017 r.
5.

Składka PZŁ
Informujemy, że Uchwałą NRŁ nr 35/2017 z dnia 5 września 2017 roku została
ustalona wysokość składki członkowskiej oraz ubezpieczenia myśliwych na rok 2018.
Reasumując wysokość składki członkowskiej na rok 2018 wynosi:
- składka normalna 320 zł plus ubezpieczenie 37 zł – razem 357 zł
- składka ulgowa 160 plus ubezpieczenie 37 zł – razem 197 zł
Ponadto przypominamy, że wraz z wpłatą składek członkowskich (do 31 grudnia
br.) należy bezwzględnie dostarczyć otrzymaną od nas listę z adnotacją, za które osoby
dokonano wpłaty. W przypadku braku listy nie będzie możliwe zaksięgowanie składek,
a tym samym przedłużenie ważności legitymacji.
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