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Komunikat Nr 14/2020   
 

Szanowne Koleżanki i Koledzy 

 

 

W związku z wprowadzeniem w wielu miastach i powiatach strefy czerwonej oraz 

wprowadzeniu nowych obostrzeń zostaliśmy zasypani telefonami i mailami 

dotyczącymi tego, czy możemy polować zbiorowo oraz czy możemy organizować 

Walne zebrania. Wg mnie powinniśmy się stosować do restrykcji wprowadzonych 

przez Rząd: 

 

http://www.pzl-lodz.ple/
mailto:zo.lodz@pzlow.pl


 

Zarząd Główny w dniu dzisiejszym wydał również interpretację w kwestii polowań 

zbiorowych – treść w linku https://www.pzlow.pl/wazne-informacje-nt-polowan-

zbiorowych-nowe-obostrzenia-juz-od-soboty/ 

 

Informuję, że w związku wpisaniem Miasta Łodzi jak i Miasta Piotrków Trybunalski 

do strefy czerwonej zmuszeni jesteśmy do odwołania egzaminów dla Kandydatów 

do PZŁ i treningu strzeleckiego, który miał się odbyć w dniu 22.10.2020 r. o nowym 

terminie treningu jak i egzaminów poinformujemy w kolejnym komunikacie. 

 

Informujemy, że zgodnie z wprowadzonymi obostrzeniami od dnia 16.10.2020 r.  

Biuro Zarządu Okręgowego PZŁ w Łodzi przechodzi na tryb pracy „hybrydowej”. 

• Pracownicy Biura ZO PZŁ w Łodzi zostają podzieleni na dwa zespoły 

• Bezpośrednia obsługa interesantów zostaje zawieszona z wyjątkiem spraw które 

wymagają osobistego kontaktu z nami. Kontakt taki będzie możliwy TYLKO po 

wcześniejszym umówieniu terminu spotkania w celu usprawnienia i skrócenia czasu 

wizyty w Biurze ZO PZŁ w Łodzi. Każdy interesant zobowiązany jest mieć założoną 

na nos i usta maseczkę lub przyłbicę i zdezynfekować ręce. 

• Osoby rozpoczynające staż w celu odbioru dzienniczka i opłaty ubezpieczenia również 

muszą się umówić na spotkanie. 

https://www.pzlow.pl/wazne-informacje-nt-polowan-zbiorowych-nowe-obostrzenia-juz-od-soboty/
https://www.pzlow.pl/wazne-informacje-nt-polowan-zbiorowych-nowe-obostrzenia-juz-od-soboty/


• Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji skany lub zdjęcia dokumentów za 

pośrednictwem poczty elektronicznej email : zo.lodz@pzlow.pl lub tradycyjnie za 

pomocą poczty. Dotyczy to również przyjęć na staż, przyjęć do koła, zaliczenia stażu 

itp. 

• Korespondencja, która trafia do kół łowieckich mających adres na Zachodniej będzie 

Wam na bieżąco przekazywana w formie ustalonej z Zarządem Koła (prosimy o 

kontakt w tej sprawie). Odbiór dokumentów jest możliwy TYLKO po telefonicznym 

umówieniu wizyty! 

• Udostępniliśmy Państwu następujące formy kontaktu: 

zo.lodz@pzlow.pl – sprawy ogólne, staże, rezydenci, dopisywanie kół i myśliwych do 

systemu, legitymacje – starszy referent Anna Śpiewak  42 6364546 

 

zo.lodz_finanse@pzlow.pl – sprawy związane z płatnościami, finansami itp. - Główna 

Księgowa Jolanta Kamińska  42 6364546 

 

p.kobacki@pzlow.pl – Łowczy Okręgowy – sprawy dot. planów łowieckich, asf i inne 

42 6335257 

 

Telefon Biura Zarządu Okręgowego PZŁ w Łodzi 42 6364546 działa od poniedziałku 

do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 

Przyszło nam wykonywać nasze ustawowe obowiązki w czasach trudnych i 

niebezpiecznych. Stan pandemii, w jakim aktualnie się znajdujemy stawia przed 

nami nowe wyzwania, także łowieckie. Jest to czas, w którym musimy maksymalnie 

zadbać o nasze bezpieczeństwo podczas codziennej pracy w łowisku. Dlatego 

rekomendujemy by zrezygnować z tradycyjnych narzędzi i metod na rzecz tych 

nowoczesnych. Polecamy wprowadzanie elektronicznych książek pobytu w 

łowisku. Takie posunięcie pozwoli na zminimalizowanie kontaktu osobistego 

myśliwych i zapobiegnie roznoszeniu wirusa SARS – CoV-2.  

Na stronie Zarządu Głównego PZŁ w Warszawie pojawiła się również informacja o 

rozliczaniu dzików pozyskanych na odstrzał sanitarny 

https://www.pzlow.pl/ryczalt-za-odstrzal-dzikow-informacja-prawna-z-

komentarzem/ 

Darz Bór 

Przemysław Kobacki 

Przewodniczący Zarządu Okręgowego 

PZŁ w Łodzi 

Łowczy Okręgowy 
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