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3. Pismo Wojewody łódzkiego w sprawie szkód 

4. Zalecenia dla dzierżawców obwodów łowieckich w związku z ASF 

5. Informacja dotycząca szczepienia lisów 

6. Nowe zasady selekcji 

7. Spotkanie z łowczymi 

8. Legitymacja członkowska 

9. Warsztaty metodyczne dla nauczycieli i myśliwych 

10. Hubertus Expo – targi łowieckie w Warszawie 

11. Ocena prawidłowości odstrzału 

12. Składka do PZŁ 

13. Ustalenie liczby zwierzyny grubej w obwodach 

 

AD. 1 Petycja w obronie polskiego łowiectwa  

Koleżanki i Koledzy! 

„W ostatnim czasie media bardzo często podejmują temat ustawy "Prawo Łowieckie", która powinna być jak 

najszybciej procedowana w Polskim Parlamencie, by zabezpieczyć przyszłość polskiej przyrody, polskiego 

łowiectwa, ale przede wszystkim by wykonać wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Niestety wiele grup 

interesu, postanowiło wzniecić w Polsce całą masę negatywnych emocji pokazując nieprawdziwy obraz 

polskiego łowiectwa. Wykorzystując pomówienia, oraz grę na ludzkich emocjach, starają się pokazać 

społeczeństwu negatywny obraz myśliwego.” 

Nie możemy pozostać obojętni, dlatego zachęcamy wszystkich myśliwych oraz sympatyków łowiectwa  

do podpisania petycji w obronie polskiego łowiectwa, utworzonej przez Magazyn Łowiecki Darz Bór.  

Działajmy wspólnie i pokażmy siłę polskich myśliwych. 

Petycja jest dostępna do 31 stycznia 2016r, po tej dacie zostanie wydrukowana i przesłana do Pani Premier 

oraz Posłów RP.  Petycja dostępna jest pod adresem: 

http://www.petycjeonline.com/myliwy_to_nie_morderca_przyrody_to_nie_szkodnik 

  

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór! Pozdrawiam Diana Piotrowska Rzecznik Prasowy Polskiego 

Związku Łowieckiego 

 

AD. 2 Monitorowanie kolizji drogowych z udziałem łosia 

W związku z pismem Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego dotyczącym dokonania zmian w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie okresów polowań na zwierzęta 

łowne w zakresie zniesienia moratorium na odstrzał łosia, prosimy zarządy kół łowieckich o przekazanie 

http://www.pzl-lodz.pl/
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informacji z ostatnich pięciu lat, dotyczących liczby udokumentowanych kolizji drogowych z udziałem łosia. 

Dane powinny dotyczyć kolizji drogowych ujawnionych na terenie dzierżawionego obwodu łowieckiego. 

Informację proszę przekazać obowiązkowo do dnia 28 stycznia 2016 r. telefonicznie (042 6364546)  

lub mailowo (zo.lodz@pzlow.pl) 

 

AD. 3 Pismo Wojewody łódzkiego w sprawie szkód  

W styczniu br. Wojewoda łódzki zwrócił się do ZO PZŁ w Łodzi o podanie informacji dotyczących 

gospodarowania populacją zwierząt łownych oraz odszkodowań wypłacanych przez wyrządzenie szkód 

przez łosie, jelenie, daniele, sarny, dziki, w uprawach i płodach rolnych. 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Łodzi nie dysponuje pełnymi danymi, o które prosi Wojewoda, w związku z czym 

prosimy zarządy kół łowieckich o przekazanie danych dotyczących: 

1. Liczby gospodarstw poszkodowanych w wyniku powstałych szkód w uprawach i płodach rolnych 

wyrządzonych przez: „dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny” na terenie dzierżawionych obwodów  

w roku gospodarczym 2014/2015 

2. W tym negatywnie rozpatrzonych przez przedstawiciela dzierżawcy obwodu łowieckiego z podaniem 

przyczyny 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Łodzi został zobowiązany do przekazania Wojewodzie łódzkiemu pilnej informacji 

do dnia 29 stycznia br. Prosimy, aby zarządy kół przekazały dane telefonicznie 42 6364546  

lub  mailowo: (zo.lodz@pzlow.pl)  do ZO PZŁ w Łodzi do dnia 28 stycznia 2016 r.  

 

AD. 4 Zalecenia dla dzierżawców obwodów łowieckich w związku z ASF  

W związku z przeprowadzonymi działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie ewentualnemu 

rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń (ASF) przesyłamy pismo Przewodniczącego Zarządu 

Głównego PZŁ z zaleceniami zmierzającymi do stopniowego zmniejszenia zagęszczenia populacji dzika w 

dzierżawionych obwodach. 

Załącznik 1 

 

AD. 5 Informacja dotycząca szczepienia lisów  

Informujemy kolegów, że w 2016 r. nie będzie prowadzony monitoring skuteczności przeprowadzonych 

szczepień lisów przeciwko wściekliźnie. W związku z powyższym zaprzestany zostanie skup tuszek lisów 

odstrzelonych w ramach monitoringu. W 2016 r. nie będzie prowadzona również akcja szczepienia lisów 

przeciwko wściekliźnie. Załącznik 2  

 

AD. 6 Nowe zasady selekcji  

Informujemy, że w dniu 15 grudnia 2016 r. Uchwałą nr 14/2015 Naczelnej Rady Łowieckiej zmienione 

zostały zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy 

ocenie prawidłowości odstrzału. Uchwała NRŁ zacznie obowiązywać dopiero z dniem wejścia w życie 

nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 ust 4 ustawy z dnia 13 października 1995 

roku – Prawo łowieckie Załącznik 3 

 

AD. 7 Spotkanie z łowczymi 

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Łodzi zwołuje naradę łowczych w dniu 11 lutego 

(czwartek), na godz.16.30 Narada odbędzie się w siedzibie ZO PZŁ przy ul. Zachodniej 53  

w Łodzi. Z uwagi na szeroki zakres omawianych spraw oraz ich wagę obecność na naradzie obowiązkowa. 

mailto:zo.lodz@pzlow.pl
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W przypadku braku możliwości uczestniczenia w naradzie łowczego należy oddelegować innego członka 

zarządu. 

AD. 8 Legitymacja członkowska 

W związku z Uchwałą nr 11/2015 z dnia 15.12.2015 r. Naczelnej Rady Łowieckiej, która zobowiązała 

Zarząd Główny PZŁ do zmiany wzoru legitymacji członka PZŁ oraz wymiany obecnych legitymacji na 

nowe informujemy że wymiana legitymacji rozpocznie się w II kwartale 2016 r., a jej zakończenie 

planowane jest na koniec 2018 r. Legitymacje członków PZŁ, którym skończyła się możliwość 

potwierdzania opłacenia składki i ważność legitymacji, potwierdzenie opłacenia składki na rok bieżący 

zostanie dokonane w „adnotacjach” wewnątrz legitymacji. 

Przygotowanie do wymiany legitymacji powoduje konieczność weryfikacji danych osobowych członka 

Zrzeszenia w systemie informatycznym PZŁ, w tym dodanie aktualnego zdjęcia. 

Do wymiany legitymacji są potrzebne: 

1. Zdjęcie w wersji papierowej o wymiarach 35mm / 45 mm lub w wersji elektronicznej o wymiarach 

492 / 633 piksele.  70 – 80 % zdjęcia zajmuje twarz – typowe zdjęcie do dowodu osobistego lub 

paszportu. 

2. Aktualne dane myśliwego, złożone w ZO PZŁ w formie ankiety, którą przesyłamy w załączeniu. 

Zarząd koła po skompletowaniu dokumentów od wszystkich członków macierzystych koła, powinien je 

dostarczyć do Zarządu Okręgowego PZŁ właściwego ze względu na miejsce zamieszkania myśliwego. 

Właściwym zarządem okręgowym będzie ten, do którego myśliwy wpłaca składkę członkowską na rzecz 

Zrzeszenia. Załącznik 4 

 

AD. 9 Warsztaty metodyczne dla nauczycieli i myśliwych  

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Łodzi zobowiązuje wszystkie koła do zgłoszenia 

przynajmniej jednego przedstawiciela koła wraz z nauczycielem do udziału w warsztatach organizowanych 

wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Żubra, Zarządem Głównym PZŁ i Narodowym Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W dniach 19.03.2016 r. (sobota) i 20.03.2016 r. (niedziela) 

odbędą się Warsztaty Metodyczne dla nauczycieli i myśliwych – odrębnie ze szkół podstawowych w 

pierwszym dniu oraz ze szkół ponadpodstawowych w drugim dniu - na terenie województwa łódzkiego. 

Warsztaty te (pierwsze w naszym kraju) organizowane są w ramach projektu pod nazwą : 

„O bioróżnorodności dla przyszłości – czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia” 

Warsztaty są dofinansowywane przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG których 

operatorem jest Ministerstwo Środowiska poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej.  

CEL WARSZTATÓW METODYCZNYCH 
Podstawowym celem organizowanych Warsztatów jest przekazanie dydaktykom (nauczycielom)  

i przedstawicielom organizacji pozarządowych (kół łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego) wiedzy  

z zakresu bioróżnorodności oraz zaleceń metodycznych do realizacji podstawy programowej przyrody 

i biologii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.  

 

MIEJSCE WARSZTATÓW METODYCZNYCH 
Warsztaty te odbywać się będą w Łodzi : w zależności od ilości zgłoszonych osób (dokładny adres 

przeprowadzenia warsztatów zostanie podany w terminie poźniejszym w zależności od liczby zgłoszonych 

osób) 
 W dniu 19.03.2016 (sobota), od godz. 9:00, 
 W dniu 20.03.2016 (niedziela), od godz. 9:00, 
 

UCZESTNICY WARSZTATÓW METODYCZNYCH 
Do udziału w Warsztatach mogą zgłaszać się : 



 Nauczyciele przedmiotów biologia i przyroda w klasach IV-VI szkół podstawowych – na dzień 19.03.2016 r. 

(sobota), 
 Nauczyciele przedmiotów biologia i przyroda w szkołach ponadpodstawowych (np. gimnazjach) – na dzień  

20.03.2016 r. (niedziela) 
 Członkowie i pracownicy Polskiego Związku Łowieckiego (kół łowieckich) zaangażowani w edukację 

ekologiczną w ramach współpracy ze szkołami, 
 Członkowie i pracownicy innych organizacji pozarządowych zaangażowani w edukację ekologiczną. 
 Podstawowym założeniem jest, aby w Warsztatach tych udział brała taka sama liczba nauczycieli  

i współpracujących z nimi myśliwych (przedstawicieli kół łowieckich, nadleśnictw, itp.) – czyli aby 

uczestniczyły w nich osoby które na co dzień wspólnie realizują działania edukacyjne z dziećmi  

i młodzieżą.  

Zakłada się, że w Warsztatach tych udział może wziąć następująca liczba uczestników: 
 W dniu 19.03.2016 r. (sobota), od godz. 9:00 – około 80–100 osób, w tym około 40–50 nauczycieli ze szkół 

podstawowych i 40-50 współpracujących z nimi przedstawicieli kół łowieckich  

i nadleśnictw (członków PZŁ), 
 W dniu 20.03.2016 r. (niedziela), od godz. 9:00 – około 80–100 osób, w tym około 40–50 nauczycieli ze 

szkół ponadpodstawowych i 40-50 współpracujących z nimi przedstawicieli kół łowieckich  

i nadleśnictw (członków PZŁ), przy czym wskazanym jest, aby w każdym z dwóch dni Warsztatów 

udział wzięły inne osoby, w zależności od typu szkoły (podstawowa lub ponadpodstawowa), w tym 

również inni myśliwi prowadzący współpracę z tym szkołami. 

Udział w Warsztatach i materiały warsztatowe dla uczestników są nieodpłatne. 

Uczestnicy sami pokrywają koszty dojazdu do Łodzi i z powrotem do miejsca 

zamieszkania oraz koszty ewentualnego noclegu. 

W trakcie odbywania się Warsztatów czynny będzie nieodpłatny Catering (przewiduje 

się dwie tzw. przerwy kawowe i jedną przerwę obiadową)  

IV. WARUNKI UDZIAŁU W WARSZTATACH METODYCZNYCH 
Podstawowym warunkiem rekrutacji do udziału w tych Warsztatach jest przede wszystkim : 

1. Przesłanie na adres : Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Łodzi, ulica 

Zachodnia 53, 91-063 Łódź, e:mail zo.lodz@pzlow.pl lub faksem pod numer 426364546  

(a następnie pocztą tradycyjną) – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2016 roku :  

a). Zgłoszenia na piśmie wg wzoru załączonego do komunikatu  

b). Załączenia do zgłoszenia stosownego oświadczenia : 

- przez nauczyciela – o wykonywanej przez niego pracy jako nauczyciela  
biologii lub przyrody w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej,  

- przez przedstawiciela koła łowieckiego – o przynależności lub pracy w Polskim Związku 

Łowieckim i zaangażowaniu w edukację ekologiczną przez przynajmniej 3 miesiące przed 

nadesłaniem zgłoszenia. Druki (wzory) tych oświadczeń stanowią załączniki do niniejszego 

pisma.  

2. W formularzu zgłoszeniowym należy uzupełnić wszelkie wymagane dane – zgłoszenia niekompletne będą 

uznawane za nieważne. 
3. Ponieważ liczba uczestników Warsztatów jest ograniczona (80-100 osób dziennie) o zakwalifikowaniu 

poszczególnych osób będzie decydować kolejność zgłoszeń do ZO PZŁ w Łodzi.  
Zwracamy się z bardzo uprzejmą prośbą do Zarządów Kół Łowieckich i myśliwych współpracujących  

ze szkołami, dziećmi i młodzieżą szkolną o udzielenie nam daleko idącej pomocy w zakresie rekrutacji 

nauczycieli i przedstawicieli kół łowieckich na przedmiotowe Warsztaty, co z pewnością pozwoli na dalszy 

rozwój tej działalności edukacyjnej na terenie województwa łódzkiego. Do pobrania na stronie znajdują się 

Oświadczenia i karty zgłoszeń. Załącznik 5 – karty zgłoszeń i oświadczenia  
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AD. 10 Hubertus Expo  

W dniu 18.03.2016 r. Zarząd Okręgowy organizuje wspólny wyjazd na XIII targi myśliwskie „Hubertus 

Expo” do Warszawy. Chętnych myśliwych do wspólnego wyjazdu prosimy o zgłaszanie się do biura ZO 

PZŁ w Łodzi do dnia 14.03.2016 r.  

AD. 11 Ocena prawidłowości odstrzału 
Zarząd Okręgowy PZŁ w Łodzi informuje, że ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej odbędzie 

się w następujących terminach:  

14 marca br. (poniedziałek) - koła łowieckie o numerach od 1 do 29;  

15 marca br. (wtorek) - koła łowieckie o numerach od 30 oraz koła wojskowe.  

Ocena prowadzona będzie w godz. 11:00 do 16:00. Do dnia 11 marca wszystkie koła łowieckie winny 

dostarczyć nowe aktualne „Arkusze oceny prawidłowości odstrzału” z wypełnionymi rubrykami od 1 do 6. 

Przypominamy, że od stycznia 2015 r. obowiązują nowe wzory arkuszy prawidłowości odstrzału. Arkusze te są 

do pobrania z naszej strony internetowej.  

Ocenie podlegają samce zwierzyny płowej pozyskane w obwodach łowieckich położonych na terenie okręgu 

łódzkiego PZŁ.  

Prosimy o dołączenie do każdego trofeum metryczki wypełnionej przez myśliwego. Uwaga trofea bez 

dołączonej metryczki nie zostaną poddane ocenie. 

Myśliwi, którzy w dniu oceny nie będą mogli stawić się z trofeami, powinni je dostarczyć  

do oceny za pośrednictwem kolegów z koła. Trofea pozyskane na polowaniach dewizowych podlegają ocenie 

prawidłowości odstrzału. Wypełnione arkusze prawidłowości odstrzału oraz protokoły z polowania dewizowego 

(kserokopie) należy przekazać do ZO PZŁ w Łodzi w terminie do 11 marca br. 

 Załącznik 6 – arkusz, Załącznik 7 metryczka trofeum 

AD. 12 Składka do PZŁ  

Przypominamy, że zgodnie z § 181 ust. 3 każdy członek Zrzeszenia powinien uiścić składkę członkowską  

do dnia 31 grudnia 2014 r. za pośrednictwem koła macierzystego które jest zobowiązane również 

dostarczyć aktualną listę członków koła, z zaznaczeniem myśliwych macierzystych i niemacierzystych, 

a członek niestowarzyszony we właściwym zarządzie okręgowym ze względu na miejsce zamieszkania.  

Myśliwym, którzy jeszcze nie dopełnili tego obowiązku przypominamy, że zgodnie z § 20 ust. 2  Statutu 

PZŁ do wszystkich kolegów po 29 stycznia br. zostaną wysłane wezwania do zapłaty.  

 AD. 13 Ustalenie liczby zwierzyny grubej w obwodach  

W związku z otrzymanym pismem z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi przekazujemy 

informację, że w 2016 r. liczenie zwierzyny w rejonach hodowlanych: nr 2 Gostynin, nr 7 Puszcza 

Nadpilicka i nr 8 Przedbórz należy przeprowadzić metodą tyraliery (pędzeń próbnych). W tym przypadku 

wykonawcami liczenia będą nadleśnictwa położone w całości lub w większości na terenie w/w rejonów 

hodowlanych, tj.: Gostynin, Opoczno, Smardzewice, Spała, Piotrków, Przedbórz i Radomsko. Natomiast 

Nadleśnictwa: Brzeziny, Kolumna i Łąck, w których tylko część obwodów położona jest na terenie w/w 

rejonów, powinny być uwzględnione w inwentaryzacji i udzielić pomocy nadleśnictwom sąsiednim, 

prowadzącym liczenie. W pozostałych rejonach hodowlanych, tj.: nr 1 Płockim, nr 3 Łódzkim, nr 4 

Skierniewice, nr 5 Nadwarciańskim i nr 6 Łaskim, ustalenie liczebności zwierzyny należy przeprowadzić 

metodą tropienia, wykorzystując maksymalnie sprzyjające warunki atmosferyczne. Załącznik 8 treść pisma 

 

Wszystkie załączniki są umieszczone w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej  

www.pzl-lodz.pl 

Darz Bór 

 

Przemysław Kobacki 

 

Przewodniczący Zarządu Okręgowego 

PZŁ w Łodzi 

Łowczy Okręgowy 


