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K O M U N I K A T  Nr 7/2016 
 

 

1. Ogólnopolska inwentaryzacja dzików 

2. Składka na PZŁ na rok 2017 

3. Wpłaty wybranej składki na ubezpieczenie OC 

   

  

 

 

Ad 1.   Ogólnopolska inwentaryzacja dzików. 

 

 Zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Środowiska, zobowiązującym PZŁ do przeprowadzenia 

wspólnie z Lasami Państwowymi inwentaryzacji dzików, na terenie RDLP w Łodzi ustalono termin 

inwentaryzacji na dzień 29 października 2016 r. 

 Ponieważ wydane przez ministra zobowiązanie jest oparte na art. 34 pkt 12 Prawa łowieckiego 

udział w inwentaryzacji naszej organizacji (w tym koła) jest obowiązkowy. Stąd członkowie kół 

łowieckich oraz stażyści są zobowiązani do udziału w tym przedsięwzięciu. Szczegóły tj. godzina i 

miejsce zbiórki zostaną podane w terminie późniejszym, po ustaleniu miejsc zbiórek z poszczególnymi 

Nadleśnictwami. 

 Koła Łowieckie, które na dzień 29.10.2016 r. zaplanowały polowania zbiorowe zobowiązane są 

je odwołać. Również polowania indywidualne w tym dniu nie powinny się odbywać ze względu na to, że 

wszyscy członkowie kół powinni w tym dniu włączyć się aktywnie w przeprowadzenie inwentaryzacji.  

 Zarządy kół proszone są o pilne poinformowanie o tym fakcie swoich członków. Myśliwi 

niestowarzyszeni, którzy chcą i mogą wziąć udział w inwentaryzacji proszeni są o pilny kontakt z Zarządem 

Okręgowym PZŁ w Łodzi. Wskazane jest wyposażenie osób biorących udział w inwentaryzacji w kamizelki 

odblaskowe. 

 W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji proszę 

o kontakt telefoniczny z ZO PZŁ w Łodzi, tel.: 42 636 45 46.  

 W poszczególnych nadleśnictwach odbędą się spotkania z przedstawicielami kół łowieckich w celu 

ustalenia miejsc zbiórek oraz liczby osób, które wezmą udział inwentaryzacji.  

W stosunku do kół które nie wezmą udziału w inwentaryzacji zostaną wyciągnięte 

konsekwencje dyscyplinarne, więc proszę o poważne potraktowanie nałożonego na nas zadania. 
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Ad 2.   Składka do PZŁ na rok 2017. 

 

 Zgodnie z Uchwałą nr 23/2016 z 14 września 2016 r. Naczelnej Rady Łowieckiej wysokość składki 

członkowskiej na rok 2017 wynosi: 

1. Składka normalna:  320 zł + 37 zł ubezpieczenie - razem 357 zł 

2. Składka ulgowa:  160 zł + 37 zł ubezpieczenie - razem 197 zł 

3. Wpisowe do Polskiego Związku Łowieckiego 960 zł 

 Wzrost ubezpieczenia o 2 zł spowoduje zwiększenie sumy gwarantowanej w przypadku 

ubezpieczenia OC z kwoty 500.000 zł do kwoty 550.000 zł jak również wzrost sumy ubezpieczenia z tytułu 

NNW z kwoty 35.000 zł do kwoty 40.000 zł. 

 Przypominamy, że zgodnie z § 181 ust. 3 członek Zrzeszenia uiszcza składkę członkowską za 

pośrednictwem koła macierzystego, a członek niestowarzyszony we właściwym zarządzie okręgowym ze 

względu na miejsce zamieszkania. Składka powinna być uiszczona w terminie do dnia 31 grudnia, aby 

uniknąć konsekwencji zawartych w § 20 ust. 2 Statutu PZŁ. 

 

 

Ad 3.   Wpłaty wybranej składki na ubezpieczenie OC. 

 

 Informujemy, że do końca października należy wpłacić zadeklarowaną kwotę wg wybranego 

wariantu ubezpieczenia OC Kół Łowieckich na przyszły rok. Nie wszystkie koła łowieckie wpłaciły 

zadeklarowaną kwotę ubezpieczenia. 
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