
Posiedzenie Zarządu Głównego PZŁ 

11 września odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku 

Łowieckiego. Podjęto uchwały dotyczące bieżącej działalności. 

  

1. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu 

Okręgowego PZŁ w Pile dot. organizacji XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki 

Myśliwskiej oraz XXIV Konkursu Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego”, a także XXV 

Wielkopolskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich, podjął uchwałę o uwzględnieniu 

dofinansowania na ten cel kwoty w preliminarzu budżetowym na 2019 r,. Festiwal i 

konkursy odbędą się w Zamku w Goraju w dniach 7-9 czerwca 2019 roku. 

2. Zarząd Główny zdecydował o wyborze najkorzystniejszego wariantu w zakresie 

ubezpieczenia NNW oraz OC myśliwych. Wybrany został wariant ubezpieczenia NNW 

myśliwych przy składce rocznej 23 złote oraz wariant OC myśliwych przy składce rocznej 

20 złotych. Zdecydowano także o wyborze oferty w zakresie ubezpieczenia kół łowieckich, 

poprzez możliwość wybrania przez koła jednego z sześciu zaproponowanych wariantów 

ubezpieczenia. Suma gwarantowana ubezpieczenia 50 tys. zł, w tym 10 tys. na koszty 

związane z leczeniem boreliozy. 

3. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, na wniosek Łowczego Okręgowego w 

Tarnobrzegu, powołuje Kol. Sebastiana Tuźnika na funkcję członka Zarządu Okręgowego 

PZŁ w Tarnobrzegu z dniem 15 września 2018 r. 

4. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu 

Okręgowego PZŁ w Lublinie, podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie prac 

projektowych, a następnie inwestycyjnych Ośrodka Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej 

na terenie OHZ Wierzchowiska, będącego własnością Polskiego Związku Łowieckiego. 

Budowa obiektu będzie finansowana ze środków własnych, kredytu bankowego i 

ewentualnych pozyskanych funduszy krajowych i unijnych. 

5. Na podstawie § 173 ust. 2 i ust. w związku z § 113 pkt 5 Statutu PZŁ Zarząd Główny 

Polskiego Związku Łowieckiego: uchyla uchwałę Zarządu Okręgowego Polskiego Związku 

Łowieckiego w Lublinie z dnia 2 sierpnia 2018 nr 3/11/2018. 

6. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego zdecydował o tym, że począwszy od 2018 

roku organizacja Ogólnopolskiego Hubertusa będzie wspófinansowana przez wszystkie 

zarządy okręgowe. Uwarunkowane jest to faktem, że przedsięwzięcie to ma charakter 



ogólnopolski. Kwota dofinansowania ustalana będzie corocznie według zapotrzebowania 

wynikającego z przewidzianego programu tej imprezy. 

7. Zarząd Główny zdecydował o tym, iż w 2019 roku podejmie się organizacji 

Ogólnoeuropejskiego Kongresu Kobiet Polujących „CIC Atremis”. 

8. Zarząd Główny, po zapoznaniu się z wnioskiem Klubu Wabiarzy Jeleni, przyznał 

dofinansowanie na udział klubu w Mistrzostwach Europy w Wabieniu Jeleni. 

9. Zarząd Główny powołuje Komitet Organizacyjny do przygotowania i przeprowadzenia 

Targów HUBERTUS EXPO w 2019 roku. 

10. Zarząd Główny akceptuje protokół z negocjacji warunków umowy o dofinansowanie 

projektu pt: „Zwalczanie zagrożeń związanych z ASF przez Polski Związek Łowiecki”. 

11. Zarząd Główny podjął uchwałę o przyjęciu instrukcji stosowania obowiązujących 

„Regulaminów Prób i Konkursów Pracy Psów Myśliwskich” odpowiednio do 

znowelizowanej ustawy prawo łowieckie. Testy hodowlane i egzaminy użytkowości 

odbywać się będą na zasadach wykonywania polowania. 

12. W związku ze zmianami kryteriów selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych, od 

sezonu łowieckiego 2018/19, Zarząd Główny działając w oparciu o § 113 pkt 6 Statutu 

Zrzeszenia, wprowadza nowy druk arkusza oceny prawidłowości odstrzału. 

 


