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Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Częstochowie
przesyla informacie dla Kół Łowieckich:

Kadencyjność organów ?ZŁzostała przedłużona. USTAWA z dnia ].6 kwietnia 2020 r. o

szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa

SARS-CoV-ZL przedłuża kadencyjność organow P7Ł. W ustawie z dnia 13 paŹdziernika

].995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i t48) po art. 33d dodaje się art,

33e w brzmieniu:

,,Art. 33e. 1. Jeżeli w trakcie trwania kadencji organów Polskiego Związku Łowieckiego

oraz organów koła łowieckiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiejwprowadzony

został stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii lub stan nadzwyczajny kadencja

tych organów ulega przedłużeniu o okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego,

stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego.

2. Wybory do organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła

łowieckiego nie mogą odbyć się wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia

zakończenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanów, o których mowa w

ust. ]-".

Pomimo czasowego zawieszenia obowiązku raportowania tygodniowego pozyskania

dzików oraz rozmiaru szkód, Zarząd Okręgowy w Częstochowie przypomina, iż ciągle

obowiązuje raportowanie miesieczne. Prosimy o terminowe przesyłanie raportów na

adres s.iurczvk(opzlow.p| w wyznaczonym terminie tj, do 5 każdego miesiąca na

nowym formularzu, który jest dostępny na naszej stronie w zakładce: ,,Do pobrania".

Polski Związek Łowiecki rekomenduje wdrożenie informatycznych systemów dla KŁ i

PZŁ EKEP, które są niezbędnym narzędziem ułatwiającym prowadzenie gospodarki

łowieckiej oraz szybszą wymianę informacji i sprawozdawczości, zwlaszcza w tak

trudnym czasie jakim się właśnie znajdujemy. Programy te umożliwiają realizację

wielu zadań tj. odstrzały sanitarne, wyjścia na polowanie, szacowanie szkód i wiele

innych.
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W związku z powyższymlarząd Główny PZŁ Uchwałąnr 6712020 z dnia 8 kwietnia

2O20r, wprowadził do budżetu następujące opłaty na bieżący rok:

- opłata za wdrożenie macierzystego kota do systemu dla kół łowieckich - 4OO; zf plus

Vat (opłata jednorazowa)

- optata za serwis utrzymaniowy dla systemu dla kół łowieckich -190,- zł plus Vat za

każde macierzyste koło łowieckie (opłata roczna).

4. Łarząd okręgowy w Częstochowie przypomina o koniecznoŚci złożenia

sprawozdania ŁOW-1 wraz z załącznikami, Wypełnione formularze prosimy przesłaĆ

na adres Zarządu Okręgowego lub drogą mailową na adres:

zo.czestochowa finanse@pzlow.pI

lstnieje możliwość nabycia kuropatw przeznaczonych do wsiedleń, bądź jako materiał

do stada podstawowego w hodowli zamkniętej. Kuropatwy pochodzą z hodowli OHZ

ZG PZŁ w Rożniatach (Kierownik Marcin Kneblewski nr tel. 691 889 919). Zachęcamy

równocześnie do zasięgnięcia informacji w miejscowych RDOŚ i Urzędach

Wojewódzkich co do możliwości sfinansowania ewentualnych programów

dotyczących wsied leń kuropatwy.

6. W związku z aktualną sytuacją pandemii koronawirusa w Polsce, zaplanowane

Okręgowe Zawody Strzeleckie na dzień ].4 czerwca 2020 roku na Strzelnicy w

Kochcicach zostaia odwołane jeżeli sytuacja się poprawi, to niezwłocznie

poinformujemy o możliwości odbycia zawodów strzeleckich. Prosimy o śledzenie

wiadomości na stronie internetowejZO PZŁw Częstochowie.

7. W dniu 1"6.04.2O2Or. podczas X posiedzenia Sejmu został rozpatrzony nasz

obywatelski projekt dotyczący zmniejszenia granicy wiekowej osób mogących brać
udział w polowaniu w stosunku do dzieci poniżej 18-tego roku życia. W trakcie debaty
poselskiej i głosowania za odrzuceniem projektu zmian, aby nie został rozpatrzony
byli politycy Koalicji Obywatelskiej, PSL oraz 75% posłów Lewicy, Wyłącznie dzięki
głosom polityków PlS oraz Konfederacji wniosek zostat przyjęty i skierowany do

Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa celem dalszego
procedowania.
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