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Polski  Związek  Łowiecki 
Zarząd Okręgowy w Tarnowie 

 

33-100 Tarnów, ul. Urszulańska 16, tel. 14  6215298, e-mail: zo.tarnow@pzlow.pl, NIP 526-030-04-63 
 

 

L.dz. 523/2020                                                        Tarnów, dnia 16.07.2020 r. 

       

 

 

       

K O M U N I K A T 

Nr 4/2020 

 
 

                               -koła łowieckie macierzyste i niemacierzyste- 

 
 

 

 

1. Informuję, że w dniu 2 lipca 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego 

zostało opublikowane kolejne Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 1 lipca 2020 

r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem 

afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, 

chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, 

limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego grodzkiego oraz 

ziemskiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, suskiego, proszowickiego, 

tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, wadowickiego i wielickiego.  
 

Pełna treść rozporządzenia w załączniku, można je również pobrać tutaj: 

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2020/4404/ 

 

Zgodnie z zapisami rozporządzenia odstrzał sanitarny dzików można wykonywać od 5 lipca 

2020 r. 

 

Jeżeli na terenie danego obwodu nie jest możliwe wykonanie odstrzału sanitarnego dzików, 

należy na bieżąco konsultować sprawę w PIW, i w sytaucjach koniecznych pisemnie (ze 

wskazaniem przyczyny)  informować o tym fakcie właściwego miejscowo powiatowego 

lekarza weterynarii.   
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Podkreślenia wymaga również to, że odstrzał sanitarny jest obowiązkiem wynikającym  

z rządowego programu walki z ASF, koordynowanym przez służby inspekcji weterynaryjnej, 

a nałożonym na myśliwych. Wypracowane dotychczas reguły współpracy powodują, że 

obowiązek będzie koordynowany przez służby weterynaryjne z pełnym zrozumieniem 

stanowiska obu stron. 

 

2. ZO PZŁ Tarnów w załączeniu przesyła Rozporządzenie Nr 15/2020 Wojewody 

Podkarpackiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 4/2020  

z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa 

podkarpackiego, które weszło w życie w dniu 26 czerwca 2020 r. przedłużającego termin 

wcześniejszego rozporządzenia do dnia 31 lipca 2020 r.  

 

Ponadto przypominam i jednocześnie podkreślam, że systematyczne realizowanie 

przyznanych odstrzałów sanitarnych nie zwalnia dzierżawców obwodów łowieckich od 

wypełniania zadań gospodarki łowieckiej, w tym wykonywania limitów odstrzałów 

zwierzyny łownej w ramach realizowania rocznego planu łowieckiego. 

 

3. Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu zaprasza na szkolenia 

pt. „Szacowanie szkód łowieckich – stosowanie procedur, podstawy praktycznego działania”, 

które odbędą się w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-

840 Brwinów, woj. mazowieckie. Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się ze szczegółami 

organizacyjno-finansowymi w załącznikach oraz o przesłanie zbiorczego formularza zgody 

na udział w wybranym szkoleniu (w załączeniu) w postaci skanu do dnia 02.10.2020 r. na 

adres: szkolenia.lowiectwo@bedon.lasy.gov.pl (jeżeli będzie to możliwe prosimy również  

o przesłanie karty zgłoszenia w wersji WORD – edytowalnej). 

Potwierdzenie szkolenia zostanie Państwu przesłane (ok. 5 dni przed szkoleniem) odrębnym 

e-mailem na adresy wskazane w formularzu zgody na udział w szkoleniu. 

Powyższe dedykujemy wszystkim chętnym myśliwym i zainteresowanym kołom 

łowieckim zwracając jednocześnie uwagę, że szkolenia z tematyki szkód łowieckich na 

mocy znowelizowanych przepisów ustawy Prawo Łowieckie są wyłączone z kompetencji 

PZŁ na rzecz Administracji Lasów Państwowych. 

Przypominam również o starannosci prowadzenia dokumentacji na okolicznośc spraw szkód 

łowieckich, w tym m. in bezwględnym stosowaniu obowiązujacych terminów, informowaniu 

o czynnosciach postępowania właściwych miejscowo przedstawicieli Ośrodków Doradztwa 

Rolniczego, przekazywaniu kopii protokołu z szacowania wszystkim stronom postępowania 

itd. Dodakowo w myśl znowelizowanych przepisów ustawy Prawo Łowieckie (art. 46d), 

akcentuję dwuinstancyjność postępowania w zakresie szkód łowieckich i tym samym 

możliwość przysługująca stronom wnoszenia odwołania do nadleśniczego PGL Lasy 

Państwowe. Wobec tego dla istotnej dla spraw szkodowych zasady wzajemności stosownym 

byłoby poinformowanie poszkodowanego rolnika o przysługującym mu prawie 

odwoławczym, najlepiej odnotowując to w treści sporządzanego protokołu szacowania.  
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4. W związku z coraz większym zainteresowaniem kół łowieckich w kwestii wprowadzenia do 

codziennego użytkowania Elektronicznej Książki Ewidencji Polowań (EKEP), a co za tym 

idzie znaczącego ułatwienia i przyśpieszenia procesu sprawozdawczości łowieckiej, 

uprzejmie informujemy, że koła pracujące na ww. systemie oraz te, które regularnie, na 

bieżąco i systematycznie uzupełniają dane w "Systemie dla kół łowieckich" zwolnione są  

z obowiązku składania comiesięcznych sprawozdań z ilości wyjść w łowisko oraz ilości 

pozyskanych dzików (reszta przekazywanych informacji pozostaje bez zmian). Niemniej 

jednak ZO PZŁ w Tarnowie prosi, by dzierżawca każdorazowo potwierdził zgodność danych 

zawartych w systemie  ze stanem faktycznym w takim samym terminie jak wcześniejszy 

termin składania sprawozdania tj. do 3 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. 

Koła łowieckie, które nie stosują ww. rozwiązań nadal zobowiązane są do prowadzenia  

i przekazywania do Zarządu Okręgowego pełnej sprawozdawczości łowieckiej (pozyskanie, 

wyjścia w łowisko, szkody etc. etc.) Od miesiąca lipca sprawozdawczość obowiązuje 

wyłącznie w formie e-mail w celu uwierzytelniania na bieżąco przekazywanych danych. 

 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnowie motywuje wszystkich dzierżawców do wdrażania 

się w obsługę i jak najszersze wykorzystywanie możliwości Systemu Kół Łowieckich  

i jego modułu EKEP, który stanie się docelowo jedyną metodą prowadzenia 

podstawowej dokumentacji kół łowieckich. 

 

5. W ślad za prośbą Wojewódzkiego Lekarzy Weterynarii w Krakowie i Krośnie informuję  

o rozpoczęciu kolejnej tury programu badań odstrzelonych lisów w kierunku wścieklizny. 

Program ma charakter obowiązkowy, wobec powyższego bardzo proszę wszystkich 

dzierżawców obwodów łowieckich o niezwłoczny kontakt z właściwymi miejscowo 

Powiatowymi Inspektoratami Weterynarii w celu ustalenia szczegółowych warunków 

współpracy, w tym podpisaniu umów.  

 

6. Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnowie informuje, że wznawia przeprowadzenie corocznej oceny 

prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej (wieniec jelenia, parostki rogacza) 

pozyskanych w sezonie łowieckim 2019/2020. Reżim sanitarny podyktowany stanem 

epidemii, w tym zalecane powszechnie ograniczenia w kierunku rozproszenia wszelkiej 

aktywności zbiorowej powodują, że w/w ocena oparta o pracę Komisji Oceny Prawidłowości 

Odstrzału samców zwierzyny płowej i przybyłych przedstaciwieli kół łowieckich zostanie 

przeprowadzona w siedzibie ZO PZŁ Tarnów przy ul. Urszulańskiej 16 w dniu 25 lipca 

2020 w pełnym reżimie sanitarnym. 
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Harmonogram dnia: 
 

• w godzinach 9:00 - 11:30 dzierżawcy obwodów łowieckich podlegających 

Nadleśnictwu Gromnik, tj. koła łowieckie: DZIK Tarnów, SOKÓŁ Krynica, LEŚNIK 

Gromnik, BÓR Tarnów, SZARAK Ciężkowice, SZARAK Gorlice, KNIEJA Szerzyny, 

TROP Kraków, MELSZTYN Zakliczyn, JAŹWIEC Tarnów, HEJNAŁ Tarnów, LUTY TUR 

Kraków, JELEŃ Pleśna, PODGÓRSKIE Tarnów 

 

• w godzinach 11:30 - 13:30 dzierżawcy obwodów łowieckich podlegających 

Nadleśnictwu Dębica, tj. koła łowieckie: SZARAK Szerzyny, SZARAK Dębica, BAŻANT 

Brzeźnica, OSTOJA Dębica, LIS Brzostek, JARZĄBEK Pilzno, ODYNIEC Dębica, TROP 

Dębica. 

 

Przerwa: 13:30 – 14:00 

 

• w godzinach 14:00 – 16:30 dzierżawcy obwodów łowieckich podlegających 

Nadleśnictwu Brzesko, tj. koła łowieckie: ROGACZ Bochnia, BASIOR Kraków, JEDNOŚĆ 

Brzesko, BÓR Iwkowa, BATALION Kraków, LAS w Kłaju, RYŚ Żegocina, SOKÓŁ Nowy 

Wiśnicz, CIETRZEW Kraków, KNIEJA Tarnów, SZARAK Tymowa, ŁOŚ Bochnia, 

MODRZEW Kraków, HUBERTUS Brzesko, DUNAJEC Wojnicz, DARZ BÓR Biadoliny, 

BÓR Brzesko, NADWIŚLAN Szczurowa. 

 

• w godzinach 16:30 – 19:00 dzierżawcy obwodów łowieckich podlegających 

Nadleśnictwu Dąbrowa Tarnowska, tj. koła łowieckie: SOKÓŁ Bochnia, RYŚ Tarnów, 

DARZ BÓR Tarnów, SOKÓŁ Rudy Rysie, ŁOŚ Tarnów, BAŻANT Tarnów, CIETRZEW 

Dąbrowa Tarnowska, KNIEJA Smyków, TROP Wietrzychowice, NADDUNAJECKIE 

Żabno, SYLWAN Kraków, Dąbrówka Dąbrowa Tarnowska, SARNA Radgoszcz, HUBERT 

Gręboszów, CYRANKA Bolesław, SZARAK Skrzynka, NADWIŚLAŃSKIE Szczucin. 

 

Trofea bezwzględnie i zbiorczo dostarcza tylko jeden przedstawiciel koła, najlepiej 

Łowczy wraz z prawidłowo wypełnionym arkuszem oceny, którego wzór załączamy. Prosimy 

nie zaopatrywać trofeów w metryczki, każde trofeum powinno być zaopatrzone jedynie  

w bezpośrednio naniesiony na trofeum numer odpowiadający numerowi pozycji z arkusza 

oceny prawidłowości odstrzału.!- to niezwykle ułatwi sprawność ! 

 

Jednocześnie informujemy że podczas przeprowadzania oceny prawidłowości odstrzału 

obowiązują wszystkie zasady bezpieczeństwa i higieny tj. posiadanie maseczki, 

zachowywanie dystansu i stosowanie dezynfekcji rąk. ZO PZŁ Tarnów zabezpiecza miejsce 

przeprowadzanej oceny w wszelkie  zasady bezpieczeństwa obowiązujących podczas 

epidemii. 
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7. Niezależnie od trwającego stanu epidemii podkreślam, że z punktu widzenia statutowej 

działalności kół łowieckich istnieje konieczność przeprowadzenia Walnych Zgromadzeń  

w kołach łowieckich. Przedłużona na podstawie odrębnych przepisów kadencyjność organów 

kół łowieckich pozwala jedynie na organizację w/w zgromadzeń o charakterze 

sprawozdawczym. Są one niezbędne do podjęcia uchwał statutowych, w tym sprawozdań 

finansowych kół łowieckich, które docelowo są przesyłane do urzędów skarbowych. Co do 

zasady koła łowieckie powinny sporządzać sprawozdanie finansowe w terminie do końca 

czerwca i zatwierdzać je do końca września każdego roku. Jednak w bieżącym roku ze 

względu na pandemię terminy te zostały przedłużone odpowiednio do końca września 2020 r. 

i do końca grudnia 2020 r. Szczegóły jak należy postępować w powyższej sytuacji ZO PZŁ 

Tarnów prześle niezwłocznie w opracowanym poradniku. 

 

 

 

Z myśliwskim pozdrowieniem, 
          

 


