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Komunikat nr 3-2016/17 
 

1. Zgodnie z uchwałą 52/2014 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 24 kwietnia 2014 roku składka członkowska na PZŁ na 
rok 2017 wynosi  

a) składka normalna – 320 zł (plus ubezpieczenie 35 zł) – razem 355 zł. 
b) składka ulgowa – 160 zł (plus ubezpieczenie 35 zł) – razem 195 zł. 

Składkę ulgową płacą ci Koledzy, którzy do 31.12.2016 ukończą 70 lat oraz młodzież ucząca się , która do 
31.12.2016 nie ukończy 25 roku życia. Opłata z tytułu ubezpieczenia myśliwych od następstw nieszczęśliwych 
wypadków i od odpowiedzialności cywilnej wynosi 35 zł od osoby i kwota ta jest uiszczana wraz ze składką. 
Zgodnie ze Statutem PZŁ, składka i opłata za ubezpieczenia NW i OC od myśliwych stowarzyszonych w kołach 
łowieckich, wpłacana jest za pośrednictwem macierzystego koła łowieckiego.  
 

2. Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Koła , że do dnia 15 grudnia 2016 r. każdy członek Koła jest obowiązany 
wpłacić na konto Koła równowartość składki rocznej na PZŁ wraz z ubezpieczeniem; po tym terminie kwoty te będą 
zbiorczo przekazywane przez Skarbnika Koła  na rachunek PZŁ; członkowie nie wywiązujący się z tego obowiązku 
bądź nie mający wystarczających środków finansowych na osobistym koncie w Kole będą osobiście odpowiedzialni 
za uregulowanie składki członkowskiej na rzecz PZŁ wraz z ubezpieczeniem, 
 

3. Zarząd Koła informuje Członków Koła o planie polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2016/17 który jest 
załącznikiem do niniejszego komunikatu. Ze względu na uwagę która dotyczy możliwości odwołania polowania 
zbiorowego z przyczyn pogodowych ( dotyczy stanu terenu na którym ma być prowadzone polowanie ) prosimy 
każdorazowo przed wyjazdem kontaktować się z Łowczym Koła lub osobą odpowiedzialną za organizację 
polowania z upoważnienia Zarządu Koła.  Nadal obowiązuje zasada poszanowania upraw rolnych i kategoryczny 
zakaz wjazdu na nie we wszystkich łowiskach.  
 

4. Zarząd Koła informuję Członków Koła o obowiązku dostarczenia do Gospodarzy łowisk pozyskanych trofeów 
łowieckich sarny kozła i jelenia byka wraz z wypełnioną metryczką ( wzory na naszej stronie www.klzeran.pl ) zaraz 
po zakończeniu się okresu polowania na samce zwierzyny płowej.  O terminach prac Komisji w poszczególnych 
łowiskach proszę dowiadywać się bezpośrednio u Łowczego lub śledzenie komunikatów na naszej stronie 
internetowej.  

 
5. W związku z dynamicznie rozwijająca się sytuacją z czym są związane intensywne działania organów administracji 

państwowej i leśnej w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bialskiego , obchodzenie 
się z pozyskaną zwierzyną jest objęte odmiennymi procedurami niż w pozostałych łowiskach. Zarząd zwraca uwagę 
aby zapoznać się z nią u Łowczego lub Gospodarza Łowiska przed rozpoczęciem polowania w obwodzie nr 4 Janów 
Podlaski.  

 
6. Zarząd Koła informuje, że nadal obowiązuje procedura powiadamiania Skarbnika ( pocztą na adres Skarbnika Koła 

kol. Jarosława Cibora (01-267 Warszawa ul. Jana Kazimierza 57 m 68) albo poczta elektroniczną bezpośrednio na 
adres jaroslaw.cibor@gmail.com  dowodu oddania tuszy zwierzyny do punktu skupu (tzw. kwitu) albo 
oświadczenia o wzięciu na użytek własny ) terminie 3 dni od dnia pozyskani. Przesłanie ww. informacji drogą 
elektroniczną nie zwalnia z niezwłocznego obowiązku dosłania oryginalnych dokumentów Skarbnikowi Koła. 
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