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K o m u n i k a t Nr 20 / 2020
Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Zarząd Okręgowy

Polskiego

Związku

Łowieckiego w Elblągu podaje do

wiadomości i realizacji następujące informacje:
I. Ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej – jelenie i daniele
Zarząd Okręgowy PZŁ w Elblągu Komunikatem nr 6/2020 z dnia 11 marca 2020 roku ogłosił,
że wchodzące w skład komisji oceny prawidłowości odstrzałów samców zwierzyny płowej
zespoły oceniające miały dokonać oceny prawidłowości pozyskanych byków w naszym okręgu.
W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz wprowadzeniem stanu epidemii na terytorium
naszego kraju zaplanowana w Komunikacie nr 6/2020 – Ocena, nie mogła dojść do skutku.
Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną oraz zniesienie pewnych ograniczeń
wznawiamy działania komisji i jej zespołów oceniających,. W związku z tym w porozumieniu
z przewodniczącym komisji i przewodniczącymi poszczególnych zespołów ustalono nowe
terminy przeprowadzenia oceny z zachowaniem następujących zasad bezpieczeństwa
sanitarnego:
- trofea mają być dostarczone i okazane zespołowi oceniającemu przez wyznaczonych
przedstawicieli koła łowieckiego, na terenie którego pozyskano byka (max 2 osoby z koła)
w wyznaczonym dla danego koła miejscu i czasie.
- osoby okazujące trofea mają być wyposażone w środki ochrony indywidualnej (rękawiczki
i maseczki).
- przedstawiciele kół łowieckich dostarczających trofea do oceny zespołom oceniającym nr 1,
2 i 3 zobowiązani są do wcześniejszego telefonicznego kontaktu z przewodniczącym
danego zespołu celem uzgodnienia godziny dokonywanej oceny dla konkretnego koła ( ocenie
mogą być poddawane trofea z 2 kół jednocześnie – według decyzji przewodniczącego
zespołu).
– członkowie zespołów oceniających mają być rozmieszczeni w wymaganych dla dystansu
społecznego odległościach ( 2 m).

- przed wejściem do pomieszczenia, w którym będzie odbywała się ocena należy
bezwzględnie zdezynfekować ręce, korzystając z zapewnionych przez organizatora
środków dezynfekujących oraz wypełnić i podpisać stosowne oświadczenie, których
wzór załączono do komunikatu.
- osoby, które źle się czują, mają objawy chorobowe, są na kwarantannie, miały kontakt
z osobami chorymi lub poddanymi kwarantannie w czasie krótszym niż 14 dni od daty oceny,
przebywały w miejscach, z których powrót wymaga poddania się kwarantannie i nie odbyły tej
kwarantanny nie uczestniczą w ocenie w żadnym charakterze.
Ocena przeprowadzona zostanie przez komisję oceny prawidłowości odstrzałów samców
zwierzyny płowej w czterech zespołach oceniających:
Zespół nr 1:
Byki pozyskane na terenie obwodów położonych w Nadleśnictwie Kwidzyn i Nadleśnictwie
Susz.

Miejsce oceny:
Nadleśnictwo Kwidzyn ul. Braterstwa Narodów. Sala Narad.

Organizator:
Nadleśnictwo Kwidzyn.

Skład zespołu oceniającego:
Przewodniczący:
Waldemar Rumiński – tel. 502 21 02 58
Członkowie:
Dariusz Aniećko
Jacek Grzebisz
Marian Kurpiński
Małgorzata Zabawa
Tomasz Urbański
Przedstawiciel Lasów Państwowych według delegacji właściwych Nadleśniczych
Asystent:
Cezary Wiśniewski

Termin oceny: 03.07. 2020 r, od godz. 16.00

Zespół nr 2:
Byki

pozyskane

na

terenie

obwodów

położonych

w

Nadleśnictwie

i Nadleśnictwie Dobrocin.

Miejsce oceny:
Strzelnica Myśliwska Gołąbki k. Pasłęka. Organizator Koło Łowieckie „Bóbr” Pasłęk.

Skład zespołu oceniającego:
Przewodniczący:
Wiesław Podsiadły – tel. 661 30 42 22
Członkowie:
Jan Kantypowicz
Przemysław Sinko
Franciszek Strzelecki
Grzegorz Orłowski
Andrzej Kutkiewicz
Przedstawiciel Lasów Państwowych według delegacji właściwych Nadleśniczych.
Asystenci:
Mirosław Juchniewicz, Krzysztof Kolabiński

Termin oceny: 03.07.2020r. od godz. 18.00
Zespół nr 3:
Byki pozyskane na terenie obwodów położonych w Nadleśnictwie Elbląg.

Miejsce oceny:
Brzezina 6 koło Pogrodzia.

Organizator:
Koło Łowieckie Rogacz Malbork.
Skład zespołu oceniającego:
Przewodniczący: Marian Przybyła – tel. 606 639 346
Członkowie:
Krzysztof Utrysko
Krzysztof Jakiel

Młynary

Piotr Kubera
Zbigniew Trzaska
Wojciech Woch
Przemysław Sinko
Przedstawiciel Lasów Państwowych według delegacji właściwych Nadleśniczych
Asystenci:
Stanisław Górka

Termin oceny: 02.07. 2020 od godz. 16.00
Zespół nr 4:
Byki pozyskane na terenie obwodów położonych na terenie Nadleśnictwa Orneta i
Nadleśnictwa Zaporowo.

Miejsce oceny:
Hotel Cristal w Braniewie ul. Skośna 7.

Organizator:
Koło Łowieckie Mewa i pozostałe koła braniewskie.

Skład zespołu oceniającego:
Przewodniczący:
Jan Hryniewicz
Członkowie:
Andrzej Gawron
Józef Grabowski
Włodzimierz Kunc
Mariusz Szempliński
Krzysztof Jakiel
Przedstawiciel Lasów Państwowych według delegacji właściwych Nadleśniczych
Asystenci:
Andrzej Kurzyński, Cezary Rant.

Termin oceny: 26.06.2020r.
- godz.14.00 – K.Ł. „ Ponowa”
- godz. 15.00 – K.Ł. „Mewa”

- godz. 16.00 – K.Ł. „Oręż”
- godz. 17.00 – pozostałe koła
Wszyscy dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich przygotowują i dostarczają
właściwemu przewodniczącemu zespołu oceniającego, arkusze oceny prawidłowości
odstrzału według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia ZG PZŁ nr 3/2018
z dnia 11.09.2018 roku. Arkusze mają być wypełnione oddzielnie za każdy obwód.
Dzierżawca/Zarządca obwodu wypełnia kolumny 1 - 6 czytelnie i wyraźnie.
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