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KOMUNIKAT Nr 1/2018
z dnia 9 lutego 2018 roku
1. Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Krakowie informuje, iż w całym kraju trwa
redukcja liczebności populacji dzika, do pożądanego poziomu zagęszczenia (0,1 os./km²), które
powinno zostać osiągnięte na koniec roku gospodarczego 2018/2019. Działania powyższe, a także
wiele innych, realizowanych przez wiele służb i jednostek, są wynikiem ustaleń ze spotkań
Międzyresortowego zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków
afrykańskiego pomoru świń. Minister Środowiska zobowiązał Polski Związek Łowiecki do wielu
działań, realizowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. W załączeniu
przekazujemy pismo ZG PZŁ z dnia 29 stycznia 2018 roku wraz z załącznikami w powyższej
sprawie. Ze względu na istotę zagadnienia proszę dzierżawców wszystkich obwodów łowieckich
w krakowskim okręgu PZŁ o realizowanie tych zadań, terminowo i rzetelnie.
Skutecznej realizacji powyższego zadania ma służyć również ustawa z dnia 14 grudnia 2017 roku
o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (w
załączeniu), której zapisy zostały szczegółowo omówione na naradzie łowczych w dniu 10
stycznia 2018 roku. Informujemy, iż w tym zakresie, działalność dzierżawców obwodów
łowieckich oraz zarządców obwodów łowieckich, parków narodowych, rezerwatów przyrody jest
podporządkowania określonym decyzjom władz państwowych i nie może podlegać indywidualnej
ocenie osób i instytucji, dlatego po raz kolejny apelujemy do zarządów kół łowieckich o pełne
zaangażowanie się we wszystkie dedykowane PZŁ zadania, w sposób odpowiedzialny i rzetelny.
2. W związku z pojawiającymi się uwagami dzierżawców obwodów łowieckich, zwłaszcza
z zachodniej części krakowskiego okręgu PZŁ, w zakresie niewystarczającej liczby laboratoriów,
w których można przeprowadzić badania próbek odstrzelonych dzików na obecność włośni,
Zarząd Okręgowy PZŁ w Krakowie przeprowadził szereg rozmów z Wojewódzkim Lekarzem
Weterynarii w Krakowie w tej sprawie, a także skierował stosowny wniosek. Według zapewnień
kierownictwa WIW, sytuacja ma ulec poprawie w możliwie krótkim czasie.
3. Informujemy, iż Okręgowa Rada Łowiecka w Krakowie, na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2018 roku
podjęła uchwałę w sprawie ochrony jakości populacji zwierzyny płowej na terenie okręgu,
określając zasady selekcji populacyjnej i osobniczej saren i jeleni, odmienne od przyjętych przez
Naczelną Radę Łowiecką w uchwale nr 14/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku.
Po skonsultowaniu zmian z Administracją Lasów Państwowych, zostaną one przekazane do kół
łowieckich dzierżawiących obwody w krakowskim okręgu PZŁ, a także opublikowane
w przystępnej formie w 10 numerze Myśliwca Krakowskiego.
4. W załączeniu przekazujemy informacje i dokumenty dotyczące inwentaryzacji zwierzyny,
otrzymane z RDLP w Krakowie. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią i podjecie działań
zmierzających do rzetelnego oszacowania liczebności poszczególnych gatunków zwierząt łownych
i wytypowanych zwierząt chronionych. Będzie to miało istotne znaczenie dla wyliczenia ilości
osobników poszczególnych gatunków zwierzyny do pozyskania w ramach polowania, a także
odstrzału redukcyjnego i sanitarnego.

5. Informujemy, iż druk rocznego planu łowieckiego na rok gospodarczy 2018/2019 będzie
odmienny od dotychczasowego. Różnice dotyczą części IV planu. W przypadku pozyskania
samców zwierzyny płowej w kolumnach od 4 do 7 należy podać jedynie sumaryczną liczbę
odstrzelonych samców bez podziału na klasy wieku. W kolumnie 8 należy wpisać liczbę
odstrzelonych dzików w ramach odstrzału sanitarnego. Zwierzyna pozyskana w ramach odstrzału
sanitarnego nie jest uwzględniana w liczbie zwierząt łownych pozyskanych w drodze odstrzałów
i odłowów w roku gospodarczym (w wykonaniu planu łowieckiego). W kolumnie 15, w przypadku
dzika podaje się jedynie minimalna liczbę dzików zaplanowanych do pozyskania w danym roku
gospodarczym.
W załączeniu przejściowy druk rocznego planu łowieckiego na rok gospodarczy 2018/2019 wraz
z objaśnieniami.
Informujemy, iż dokument powyższy należy przygotować w oparciu o elektroniczny system „Kół
Łowieckich PZŁ”, według instrukcji obowiązującej w PZŁ.
6. Zarząd Okręgowy PZŁ w Krakowie uprzejmie informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 35/2017
Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 5 września 2017 r. r. składka członkowska na rok 2018 wynosi:
- normalna 320,00 zł plus ubezpieczenie 37,00 zł - razem 357,00 zł
- ulgowa 160,00 zł plus ubezpieczenie 37,00 zł - razem 197,00 zł
Przypominamy, iż zgodnie z § 181, pkt 5 Statutu PZŁ składka powinna zostać uiszczona
w terminie do dnia 31 grudnia, na rok następny.
Przypominamy o konieczności uregulowaniu zaległych składek na PZŁ na rok 2018.
Myśliwi, którzy nie dokonali w terminie opłaty składki członkowskiej wraz z ubezpieczeniem,
nie mogą zostać dopuszczeni przez zarząd koła, m.in. do wykonywania polowania.
7. Informujemy, iż w dniach 10 i 11 marca 2018 r. zostanie przeprowadzone szkolenie
z zakresu tematyki szkód łowieckich. Szkolenie poprowadzi kol. Marian Flis – uznany specjalista
w zakresie objętym szkoleniem. Koszt szkolenia około 150 zł, w zależności od ilości uczestników.
Prosimy zarządy kół łowieckich o wytypowanie swoich przedstawicieli i przekazanie zgłoszenia
w terminie do 1 marca 2018 r. na adres e-mail: l.paczkowski@pzlow.pl, lub telefonicznie
12 252 03 92. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
8. Pragniemy poinformować, iż w mijającym sezonie polowań zbiorowych, w zachodniej części
krakowskiego okręgu PZŁ, doszło do zakłócenia przebiegu polowań, przez zorganizowane grupy.
Informujemy, iż zgodnie obowiązującą ustawą z dnia 14 grudnia 2017 roku o zmianie niektórych
ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, umyślne zakłócanie polowań
zbiorowych jest zabronione i może być karane grzywną. W związku z powyższym, przed wejściem
w okres polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019, należy nawiązać współpracę z Policją, ALP,
administracją publiczną właściwego szczebla w sprawie wyeliminowania nielegalnych działań,
utrudniających m.in. skuteczne ograniczenie populacji dzika, w ramach działań zmierzających do
ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń w Polsce. Zarząd Okręgowy PZŁ
w Krakowie podjął działania zmierzające do naświetlenia problemu i konieczności jego
skutecznego załatwienia. Szczegóły będą przekazywane na roboczo, poszczególnym dzierżawcom
obwodów łowieckich.
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