
 

 

ZARZĄD OKRĘGOWY 

POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO 

w ŁODZI 

91-063 Łódź ul. Zachodnia 53, tel./fax 42 636-45-46 

www.pzl-lodz.pl email.: zo.lodz@pzlow.pl 

                                   Łódź dnia. 12.02.2016 r. 

Komunikat Nr 3/2016 
 

1. Narada z łowczymi 

2. Monitorowanie kolizji drogowych z udziałem łosia 

3. Kurs dla sędziów i instruktorów strzelectwa myśliwskiego 

4. Szkolenie kandydatów na selekcjonerów zwierzyny płowej 

5. Szkolenie kandydatów do PZŁ 

6. Zawody w strzelaniach myśliwskich o Puchar Lisiarza Okręgu Łódzkiego 

7. Konkurs „Lisiarz Okręgu Łódzkiego sezonu 2015/2016” 

8. Zawody okręgowe w strzelaniach myśliwskich Okręgu Łódzkiego 

9. Podpisywanie Rocznych planów łowieckich 

10. Hubertus Expo – targi łowieckie w Warszawie 

11. Ocena prawidłowości odstrzału 

12. Wstępna wycena medalowa 

13. „Składy terenowe” komisji ds. oceny zgodności z odstrzałem :- dla polowań dewizowych 

14. Warsztaty metodyczne dla nauczycieli i myśliwych 

15. Ubezpieczenie od odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzynę w płodach i 

uprawach rolnych 

16. Próby pracy wyżłów i psów myśliwskich małych ras – Rydzyny 

 

AD. 1 Narada z łowczymi 

W dniu 11 lutego br. w siedzibie ZO PZŁ w Łodzi odbyła się narada łowczych kół macierzystych okręgu 

łódzkiego. Pomimo informacji w komunikacie nr 2/2016 o obowiązkowej obecności na naradzie,  

w spotkaniu udziału nie wzięli przedstawiciele 8 kół łowieckich, dwa koła usprawiedliwiły swoją 

nieobecność. 

Przypominam, iż komunikat z informacją o naradzie łowczych został wysłany w dniu 20 stycznia br., czyli 

trzy tygodnie przed zaplanowanym spotkaniem. Jeśli z przyczyn losowych łowczy nie mógł uczestniczyć  

w spotkaniu, mógł wyznaczyć innego członka zarządu reprezentującego koło. ZO PZŁ w Łodzi zwraca 

uwagę na zasadność takich narad, bowiem poruszane były istotne dla PZŁ oraz dla kół łowieckich sprawy 

jak: zasady inwentaryzacji, błędy popełniane przy inwentaryzacji, niezbędne dokumenty i terminy 

uzgadniania rocznych planów łowieckich, kursy, prawidłowe prowadzenie dokumentacji łowieckiej w 

kołach, planowane zawody oraz kursy na rok 2016. Prosimy aby w przyszłości podchodzić w sposób 

odpowiedzialny do zarządzeń organu Zrzeszenia, jakim jest Zarząd Okręgowy PZŁ, bowiem wynika to z 

obowiązków członka koła (§41, ust.2 Statutu PZŁ), a także z obowiązków zarządu koła (§64, pkt. 5 Statutu 

PZŁ). 

 

AD. 2 Monitorowanie kolizji drogowych z udziałem łosia 

 

Bardzo dziękujemy wszystkim tym kołom, które w wyznaczonym terminie przesłały nam informacje 

związane z kolizjami drogowymi z udziałem łosia. Niestety do niektórych kół musieliśmy wydzwaniać i 

„wydobywać” te informacje. Jednocześnie prosimy o dalsze monitorowanie kolizji z udziałem łosia i bieżące 

przesyłanie do ZO PZŁ w Łodzi takich informacji.  

http://www.pzl-lodz.pl/


AD. 3 Kurs dla sędziów i instruktorów strzelectwa myśliwskiego 

 

W dniu 1 kwietnia 2016 roku w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Łodzi rozpocznie się szkolenie dla  

sędziów i instruktorów strzelectwa myśliwskiego. Osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnień powinny do 

dnia 25 marca 2016 roku zgłosić telefonicznie lub mailowo swój udział w szkoleniu. W szkoleniu mogą 

wziąć udział koledzy, którzy mają co najmniej 5 letni staż w PZŁ. Koszt szkolenia to 200 zł, który należy 

wpłacić na konto ZO PZŁ w Łodzi nr: PKO SA VI O/Łódź 68 1240 3031 1111 0000 3426 6599 do dnia 

25.03.2016 r z dopiskiem „kurs sędziów” 

Ze względów organizacyjnych liczba uczestników nie może przekroczyć 40 osób. 

 

Rozpoczęcie kursu w dniu 1 kwietnia od godziny 9.00 w siedzibie ZO PZŁ w Łodzi – ul. Zachodnia 53 

2 kwietnia zajęcia odbędą się na strzelnicy ZO PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim ul. Wierzejska 100 

(dojazd własny) 

 

AD. 4 Szkolenie kandydatów na selekcjonerów zwierzyny płowej 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Łodzi organizuje na wiosnę kurs w celu zdobycia uprawnień 

selekcjonerskich do wykonywania polowania. W szkoleniu mogą wziąć udział członkowie PZŁ, którzy przez 

co najmniej 3 lata posiadają podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania. Osoby chcące podnieść 

swoje kwalifikacje łowieckie proszone są o zgłaszanie się do sekretariatu ZO PZŁ w Łodzi (tel. 042 6364546 

lub e-mail: zo.lodz@pzlow.pl w terminie do dnia  21 marca br. Rozpoczęcie szkolenia odbędzie się w dniu 

21 marca (poniedziałek) o godz. 16.30. Pierwsze zajęcia 3.04 marca br., kolejne 9-10 kwietnia, egzamin 

14.04 i ustny 21.04.   

Zorganizowanie kursu i koszt będzie zależeć od ilości chętnych.  

 

AD. 5 Szkolenie kandydatów do PZŁ 

 

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi organizacji szkolenia dla kandydatów  

do PZŁ, proszę o zgłaszanie kandydatów przez koła łowieckie w terminie do dnia 11 kwietnia 2016 r. 

Kandydaci do udziału w szkoleniu powinni mieć ukończony roczny staż łowiecki. Od ilości zgłoszonych 

osób na kurs zależy, czy kurs się odbędzie i jaki będzie jego koszt. Spotkanie organizacyjne odbędzie się w 

dniu 11 kwietnia (poniedziałek) o godzinie 16.30  w siedzibie ZO PZŁ w Łodzi – pierwsze zajęcia rozpoczną 

się 23 – 24 kwietnia br. Koszt kursu zostanie podany na spotkaniu w dniu 11 kwietnia.   

 

AD. 6 Zawody w strzelaniach myśliwskich o Puchar Lisiarza Okręgu Łódzkiego 

 

W dniu 16 kwietnia (sobota) odbędą się zawody w strzelaniach myśliwskich o Puchar Lisiarza 

Okręgu Łódzkiego. Zawody odbędą się na strzelnicy w Okręglicy. Regulamin zawodów w załączeniu. 

Zgłoszenia do 04.04.2016 r. Załącznik 1 dostępny na stronie 

 

AD. 7 Konkurs „Lisiarz Okręgu Łódzkiego sezonu 2015/2016”  

 

Przypominam o trwającym konkursie „Lisiarza Okręgu Łódzkiego sezonu 2015/2016” Zgłoszenia 

swojego udziału potwierdzone zgodnie z regulaminem przyjmowane są do dnia 15.04.2016r. Regulamin w 

załączeniu – Załącznik 2 dostępny na stronie 

 

AD. 8 Zawody okręgowe w strzelaniach myśliwskich Okręgu Łódzkiego  

 

Informuje, że tegoroczne Zawody Okręgowe w strzelaniach myśliwskich Okręgu łódzkiego odbędą 

się w dniu 29.05.2016 r. na strzelnicy w Piotrkowie Trybunalskim. Regulamin zawodów zostanie podany w 

kolejnym komunikacie.  

mailto:zo.lodz@pzlow.pl


AD. 9 Podpisywanie Rocznych planów łowieckich  

Na spotkaniu z łowczymi omówiono metody inwentaryzacji zwierzyny drobnej. Na spotkaniu zostały 

przekazane przedstawicielom kół łowieckich materiały pomocnicze do wykorzystania. Materiały te zostaną 

również umieszczone na naszej stronie internetowej załącznik 4 www.pzl-lodz.pl. 

Ustalono również, że koła łowieckie, które w planach łowieckich umieszczą pozyskanie zająca będą 

musiały dołączyć do rocznego planu łowieckiego protokół z inwentaryzacji wraz z mapką taksacyjną. 
Bez tych dokumentów nie będzie możliwe uzyskanie uzgodnienia planu w zakresie pozyskania zająca. 

 

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 Wstępna wycena medalowa  

Informujemy, że wstępna wycena medalowa odbędzie się w dniu 16 marca 2016 r. Zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyceny oraz ewidencji trofeów łowieckich 

wycenie podlegają trofea: 

- w przypadku sarny - powyżej 430 g - forma poroża - szóstak i wyższe, 

- w przypadku daniela - powyżej 2,6 kg - forma poroża - łopatacz, 

- w przypadku jelenia - powyżej 5,5 kg - forma poroża - wszystkie formy, z wyjątkiem szpicaków, szydlarzy, 

widłaków, myłkusów i perukarzy, 

Wyceniane będą również: oręża dzika, czaszki lisów, jenotów i borsuków. 

 

AD. 13 „Składy terenowe” komisji ds. oceny zgodności z odstrzałem :- dla polowań dewizowych  
ORŁ w Łodzi powołała „składy terenowe” komisji ds. oceny zgodności z odstrzałem :- dla polowań dewizowych  

1.Na terenie Nadleśnictwa Grotniki : Wojciech Filipowski oraz Jarosław Filipowski 

2.Na terenie Nadleśnictwa Brzeziny : Paweł Leśniewski oraz Marek Wdowiak 

3.Na terenie Nadleśnictwa Kolumna : Bogdan Kolasiński oraz Tomasz Wdowiak  
4.Na terenie Nadleśnictwa Kutno: Zbigniew Wala oraz Robert Krokowski 

5. Na terenie Nadleśnictwa Poddębice: Piotr Zdunek oraz Jacek Szymczak  

Adresy i telefony dostępne w ZO PZŁ Łódź 

 



AD. 14 Warsztaty metodyczne dla nauczycieli i myśliwych  

 

Zgłoszenia prosimy wysyłać do dnia 11 marca 2016 r. Szczegóły w 

komunikacie nr 2 
 

Ad 15. Ubezpieczenie od odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzynę w płodach i 

uprawach rolnych  

Zarząd Główny PZŁ informuje, iż ubezpieczenie  odpowiedzialności cywilnej kół i OHZ PZŁ za szkody 

wyrządzone przez zwierzynę w płodach i uprawach rolnych na nowy sezon zostało uruchomione. 

Warunki ubezpieczenia pozostają na niezmienionym poziomie w stosunku do roku ubiegłego. Sumy 

gwarancyjne realizowane będą nadal w 4 wariantach ubezpieczenia,  co daje kołom możliwość wyboru 

kwoty ubezpieczenia w zależności od wysokości płaconych szkód. Dla wariantu z sumą gwarancyjną do 

5000 zł utrzymano zniesienie franszyzy redukcyjnej, dzięki czemu szkody powyżej 300 zł mogą być 

zgłaszane do wypłaty przez  Gothaer TU S.A. Dla kół posiadających znacznie wyższy  poziom szkód,  

pozostają sumy gwarancyjne określone w przedziałach wariantów II do IV z zastosowaniem franszyz 

redukcyjnych do każdej wypłacanej szkody. Szczegółowe warunki ubezpieczenia i zasady przystępowania 

do niniejszego programu ubezpieczeniowego zawarte są w załączonej „DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA 

DO UBEZPIECZNIA”. Jak co roku szczegóły ubezpieczenia dostępne są na stronie Zarządu Głównego 

PZŁ  www.pzlow.pl. Koła chętne do udziału w ubezpieczeniu zobowiązane są złożyć deklarację do ZO PZŁ 

w Łodzi do dnia 29 lutego 2016 r. załącznik 3 

 

Ad 16. Próby pracy wyżłów i psów myśliwskich małych ras – Rydzyny 

Próby pracy wyżłów i psów myśliwskich małych ras – odbędą się w Rydzynach – w dniu 10 kwietnia 2016 r. 

Zgłoszenia do 04.04.2016, opłata 100 zł – członek PZŁ 50 zł 

 

 

 

 

Darz Bór 

 

Przemysław Kobacki 

Przewodniczący Zarządu Okręgowego 

PZŁ w Łodzi 

Łowczy Okręgowy 

http://www.pzlow.pl/

