Polski Związek Łowiecki
Zarząd Okręgowy w Warszawie
Warszawa, 04.04.2018 r.
KOMUNIKAT 3/2018

1. Zmiany w ustawie Prawo łowieckie

Informujemy Kolegów o wejściu w życie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy –
Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 651). Uczulamy Kolegów na następujące kwestie wynikające z zapisów w/w aktu prawnego:
- Konieczność dokonania wyboru delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów:
Zgodnie z art. 9 ust. 9 rzeczonej ustawy mandaty delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów
Polskiego Związku Łowieckiego oraz na okręgowe zjazdy delegatów zachowują ważność do
czasu wyboru nowych delegatów. Zwarzywszy, że zarządy okręgowe PZŁ zwołują zwyczajne
okręgowe zjazdy delegatów nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia ich powołania
(art. 9 ust. 10 ustawy) istnieje konieczność wyboru nowych delegatów na okręgowe zjazdy
delegatów podczas nadchodzących walnych zgromadzeń kół. Zwracamy uwagę Kolegów, że
zgodnie z art. 1 pkt 14 ustawy „w skład organów Polskiego Związku Łowieckiego, a także w
skład zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej nie może wchodzić osoba urodzona
przed dniem 1 sierpnia 1972 r., która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem
organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1575 oraz z 2018 r. poz. 5 i 369), w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do
dnia 31 lipca 1990 r. lub współpracowała z tymi organami”. Zarazem art. 5 pkt. 2a ustawy z
dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw
wprowadza zmianę do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2186 oraz z 2018 r. poz. 538 i 650) w myśl, której w stosunku do kandydata
na delegata na okręgowy zjazd delegatów Polskiego Związku Łowieckiego, kandydata na delegata na Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego lub kandydata do Naczelnej Rady Łowieckiej właściwym organem do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego
jest właściwy zarząd okręgowy PZŁ. Wzór oświadczenia lustracyjnego można znaleźć pod
następującym linkiem:
https://ipn.gov.pl/pl/lustracja/oswiadczenia/24221,Oswiadczenie-lustracyjne-wzor-w-formacie-pdf.html
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Jednocześnie przypominamy Kolegom, że zgodnie z §59 ust. 1 Statutu PZŁ walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Tym samym uczulamy Kolegów na konieczność uwzględnienia w porządku obrad walnego zgromadzenia koła wyboru delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów. Apelujemy do Kolegów o
zwołanie walnych zgromadzeń w terminach na tyle wczesnych, by Zarząd Okręgowy PZŁ w
Warszawie mógł, w oparciu o dokonane przez walne zgromadzenia wybory delegatów, zwołać Zwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów nie później niż w terminie dwóch miesięcy od
dnia powołania.
- Szacowanie szkód łowieckich:
Zgodnie z art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie
oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 kwietnia br, wniosek o szacowanie szkód, w tym
ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a nie jak
dotychczas do koła łowieckiego. Niemniej nadal na dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego spoczywa obowiązek wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania. Szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z
przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, przedstawiciela
zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego, a także właściciela albo posiadacza gruntów
rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda. Zgodnie z art. 1 pkt 25 ustawy właścicielowi
albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy
albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia
szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu. Całość procedur
związanych z komunikacją personalną oraz obiegiem dokumentów w procedurze szacowania
spoczywa na organach gmin właściwych na miejsce wystąpienia szkody. Zatem, zaleca się,
aby wnioski o szacowanie szkód, które będą wpływały do kół łowieckich, były niezwłocznie
zwracane zainteresowanym (wnioskodawcom), ze wskazaniem właściwego podmiotu, do którego powinny one być kierowane.
- Przyjmowanie na staż osób, które nie ukończyły 18 roku życia:
Zgodnie z art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie
oraz niektórych innych ustaw zabrania się wykonywania polowania w obecności lub przy
udziale dzieci do 18 roku życia. Ponadto, w myśl art. 1 pkt 31 powyższej ustawy kto wykonuje polowanie w obecności lub przy udziale dziecka do 18 roku życia podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Biorąc pod uwagę, że zgodnie § 6
ust 1 ppkt f uchwały nr 41/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 4 września 2007 r. w sprawie zasad odbywania stażu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania staż kandydacki
obejmuje udział w polowaniach indywidualnych i zbiorowych apelujemy do Kolegów o
szczególne uwzględnienie nowych przepisów podczas podejmowania przez zarządy kół
uchwał dot. przyjęcia na staż osób, które nie ukończyły 18 roku życia.
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2. Przypominamy Kolegom, że do dnia 20 kwietnia br. koła łowieckie mają obowiązek
złożyć w siedzibie ZO PZŁ w Warszawie wypełnione sprawozdanie ŁOW - 1. W przypadku kół łowieckich dzierżawiących obwody łowieckie położone na terenie ZO PZŁ w
Warszawie dodatkowo należy złożyć, dla każdego z tych obwodów, załącznik do ŁOW –
1. Druki ŁOW – 1 można pobrać na naszej stronie internetowej w zakładce AKTUALNOŚCI.
3. Kurs dla kandydatów na myśliwych
Kurs rozpocznie się 14 kwietnia 2018 roku, będzie miał charakter zajęć sobotnio-niedzielnych. Program przewiduje 10 dni wykładowych, które zakończą się w czerwcu. Odpłatność
za szkolenie wynosi 1600 zł (brutto). W celu zapisania się na kurs należy zgłaszać się do biu ra Zarządu Okręgowego PZŁ w Warszawie z potwierdzeniem wpłaty za kurs na konto Zarządu Okręgowego PZŁ w Warszawie (w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko osoby
uczestniczącej w szkoleniu z dopiskiem „kurs podstawowy”). Liczba miejsc ograniczona.
Kandydaci spoza naszego okręgu muszą posiadać skierowanie na odbycie szkolenia w ZO
PZŁ w Warszawie wydane przez zarząd okręgowy, do którego należą.
Zapisy na kurs prowadzi oraz informacji o szkoleniu dla kandydatów do PZŁ udziela instruktor Grzegorz Kopeć – tel. (22) 825-66-10, (22) 825-30-03, (22) 631-25-75 wew. 111; g.kopec@pzlow.pl
4. Kurs Strażników Łowieckich
Informujemy, że rozpoczynamy zapisy na kurs dla strażników łowieckich. Koszt kursu to 200
zł. Celem zapisania się na szkolenie należy dokonać wpłaty na konto ZO PZŁ w Warszawie
(nr konta: 89 1050 1038 1000 0022 4999 1445) z dopiskiem „kurs strażników łowieckich”
oraz przesłać potwierdzenie wpłaty do instruktora Grzegorza Kopcia na adres e-mail: g.kopec@pzlow.pl
Szczegółowe informacje o kursie zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej w późniejszym terminie.
5. Kurs sygnalistów
Informujemy, że rozpoczynamy zapisy na kurs dla sygnalistów. Koszt kursu to 150 zł. Celem
zapisania się na szkolenie należy dokonać wpłaty na konto ZO PZŁ w Warszawie (nr konta:
89 1050 1038 1000 0022 4999 1445) z dopiskiem „kurs sygnalistów” oraz przesłać potwierdzenie wpłaty do instruktora Jana Danyłowa na adres e-mail: j.danylow@pzlow.pl
Szczegółowe informacje o kursie zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej w późniejszym terminie.
6.Wycena medalowa
Informujemy, że wycena medalowa trofeów odbędzie się 13 czerwca br. (środa) o godz.
12:00 w siedzibie tut. Zarządu Okręgowego. Osoby zainteresowane przeprowadzeniem wyceny dla zdobytych trofeów proszone są o ich dostarczenie do Kol. Jana Danyłowa do dnia 08
czerwca br. Trofea dostarczone po tym terminie nie będą podlegały wycenie.
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7. Okręgowe Zawody PZŁ w Strzelaniach Myśliwskich
W dniu 12 maja 2018 r. – na terenie strzelnicy myśliwskiej w miejscowości Suchodół k/Tarczyna, rozegrane zostaną Okręgowe Zawody PZŁ w Strzelaniach Myśliwskich. Szczegółowe
informacje w sprawie zawodów zamieszczone zostaną na stronie internetowej ZO PZŁ w
Warszawie w zakładce Aktualności i Strzelectwo w terminie późniejszym.

Przewodniczący
Zarządu Okręgowego PZŁ
w Warszawie
/-/ Piotr Jenoch
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