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Piotrków Trybunalski, dnia 01 sierpnia 2019 roku

K O M U N I K A T Nr 05 / 2019

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ
Szkolenie dla szacujących szkody łowieckie
Zgłaszanie szkód łowieckich
Szkolenie dla nowo wstępujących do PZŁ
Ubezpieczenie OC kół (dotyczy kół macierzystych)
Zawody Strzelectwa Myśliwskiego o „Złoty Liść Jesieni”
Hubertus Spalski

Ad. 1
INFORMACJA Z OBRAD OKRĘGOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW PZŁ
Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 30 czerwca 2019 roku podjął
uchwałę dotyczącą realizacji zadań Zrzeszenia na obszarze okręgu, rozpatrzył i zatwierdził
sprawozdania z działalności Zarządu Okręgowego, Okręgowego Sądu Łowieckiego i Okręgowego
Rzecznika Dyscyplinarnego PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim. Zatwierdził plan działalności i budżet
Zarządu Okręgowego na 2019 rok.
Wybrał prezydium w składzie:
1. Piotr Nowak – przewodniczący
2. Michał Leszczyk – zastępca przewodniczącego
3. Stanisław Sierant – zastępca przewodniczącego
4. Jerzy Stefanek – zastępca przewodniczącego
5. Witold Skrodzki – sekretarz
Powołał komisję do spraw opiniowania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich
w składzie:
1. Dorota Bułacińska
2. Radosław Cywiński
3. Andrzej Krakowiak
4. Leszek Matusiak
5. Tomasz Sąciński
Dokonał wyboru członków zespołu nadzorczo-kontrolnego w składzie:
1. Radosław Błaszczyk
2. Bożena Bury
3. Robert Janecki
4. Beata Lisiak
5. Leszek Matusiak
Wybrał kapitułę odznaczeń łowieckich w składzie:
1. Bogdan Kaśnicki
2. Waldemar Komenda
3. Stefan Olczyk
4. Zbigniew Skrzek
5. Jerzy Stefanek
Uchwała Okręgowego
www.piotrkow.pzlow.pl
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Ad. 2
SZKOLENIE DLA SZACUJĄCYCH SZKODY
Zarząd Okręgowy PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że planowane w tym roku szkolenie
dla szacujących szkody łowieckie odbędzie się w dniach 20 i 21 września 2019 roku:
• 20 września 2019 (piątek) od godziny 9 do 18
• 21 września 2019 (sobota) od godziny 9 do 14
Koszty wynajęcia sali, wykładów oraz materiały szkoleniowe pokryje Zarząd Okręgowy PZŁ
w Piotrkowie Trybunalskim, pozostałe koszty zostaną rozłożone na koła łowieckie delegujące
myśliwych na szkolenie proporcjonalnie do liczby uczestników.
Zgłoszenia na szkolenie będą przyjmowane do dnia 31 sierpnia 2019 roku na adres:
zo.piotrkowtryb@pzlow.pl.
Ad. 3
ZGŁASZANIE SZKÓD ŁOWIECKICH
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowych
warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych zezwala, aby właściciel albo
posiadacz gruntu rolnego, na którym powstała szkoda łowiecka, zgłosił ją do koła również
drogą elektroniczną.
W związku z tym Zarząd Okręgowy PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim postanowił udostępnić na
stronie internetowej adresy mailowe kół łowieckich, na które rolnicy będą mogli przesyłać
wniosek o szacowanie szkód łowieckich.
Uprzejmie prosimy, aby do dnia 31 sierpnia 2019 roku zarządy kół łowieckich przesłały do
zarządu okręgowego zo.piotrkowtryb@pzlow.pl adresy mailowe, na które mogą być
przesyłane wnioski o szacowanie szkód łowieckich.
Ad. 4
SZKOLENIE NOWO WSTĘPUJĄCYCH
Zarząd Okręgowy PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim zaplanował przeprowadzenie jesiennego
kursu dla nowo wstępujących do PZŁ. Termin rozpoczęcia kursu to 30 sierpnia 2019 roku
(piątek). Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny pod
numerem telefonu (44) 646-43-76. Kurs odbędzie się pod warunkiem, że weźmie w nim udział
minimum 20 osób.
Ad. 5
UBEZPIECZENIE OC KÓŁ ŁOWIECKICH
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie,
art. 32 ust. 6 koła łowieckie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw
nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej w zakresie czynności związanych
z gospodarką łowiecką i polowaniami.
W dniu 30 września br. upływa termin ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej
kół łowieckich. Następny roczny okres realizacji ubezpieczenia rozpoczyna się od
01.10.2019 i trwa do 30.09.2020 roku.
W tym sezonie ubezpieczyciel proponuje kołom wybór sześciu wariantów ubezpieczenia:
• wariant I – składka roczna od koła wynosi 450 zł przy sumie gwarancyjnej 300 000 zł
• wariant II – składka roczna od koła wynosi 600 zł przy sumie gwarancyjnej 500 000 zł
• wariant III – składka roczna od koła wynosi 720 zł przy sumie gwarancyjnej 800 000 zł
• wariant IV – składka roczna od koła wynosi 850 zł przy sumie gwarancyjnej 1 000 000 zł
• wariant V – składka roczna od koła wynosi 980 zł przy sumie gwarancyjnej 1 500 000 zł
• wariant VI – składka roczna od koła wynosi 1300 zł przy sumie gwarancyjnej 2 000 000 zł
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Do 20 września 2019 roku koła łowieckie powinny podjąć decyzję o wyborze wariantu
ubezpieczenia i przekazać informację do Zarządu Okręgowego PZŁ w Piotrkowie
Trybunalskim, drogą telefoniczną lub mailową. Zarząd Okręgowy musi bowiem wprowadzić tą
informację do elektronicznego systemu zarządzania.
Po dokonaniu wyboru wariantu ubezpieczenia prosimy o przekazanie składki do dnia
20 października 2019 roku na konto:
Polski Związek Łowiecki
Zarząd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Bank PEKAO S.A. O/Piotrków Trybunalski
Nr rachunku: 98 1240 3116 1111 0000 3503 6207
Ad. 6
ZAWODY STRZELECTWA MYŚLIWSKIEGO O ZŁOTY LIŚĆ JESIENI
Zawody odbędą się w dniu 22 września 2019 roku (niedziela) na strzelnicy w Piotrkowie
Trybunalskim:
• godzina 9.00 – 9.30 – rejestrowanie zawodników,
• godzina 9.30 – 10.00 – otwarcie zawodów,
• godzina 10.00 – początek strzelań konkursowych.
Klasyfikacja:
• klasa mistrzowska
• klasa powszechna
• klasa sędziów i instruktorów strzelectwa myśliwskiego
• klasa strzelecka C
Zawody mają charakter otwarty, uczestniczyć w nich mogą myśliwi z ważną legitymacją PZŁ
bez względu na posiadaną klasę strzelecką.
Regulamin zawodów zostanie umieszczony na stronie internetowej Zarządu Okręgowego PZŁ
w Piotrkowie Trybunalskim www.piotrkow.pzlow.pl
Ad. 7
HUBERTUS SPALSKI
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Piotrkowie Trybunalskim uprzejmie
informuje, że uroczyste obchody dnia Św. Huberta w Spale – Hubertus Spalski 2019 odbędą
się w dniach 26 – 27 października 2019 roku.
Program Hubertusa zostanie umieszczony na stronie internetowej: www.hubertusspalski.pl.
Proszę przekazać informację o Hubertusie Spalskim myśliwym w kole. Zarząd Okręgowy
Polskiego Związku Łowieckiego w Piotrkowie Trybunalskim przyjmuje zgłoszenia na
polowanie oraz zgłoszenia dotyczące udziału pocztu sztandarowego w tej imprezie.
Darzbór

