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Okólnik nr 3/2022

1.  W  załączeniu  przesyłamy  instrukcję  postępowania  przy  tworzeniu  inwentaryzacji
zwierzyny  oraz  rocznych  planów  łowieckich  w  systemie  dla  kół  „SystemKL”.  Prosimy
łowczych wszystkich kół o wprowadzenie danych do systemu – inwentaryzacji oraz rocznych
planów łowieckich, zgodnie z załączoną instrukcją. W razie pytań lub wątpliwości biuro ZO
PZŁ w Toruniu służy pomocą. 

2. Przypominamy,  że w przyszłym roku mija setna rocznica powstania Polskiego Związku
Łowieckiego.  Jeżeli  koło planuje w związku z tym uhonorować swoich członków, należy
podjąć  stosowne uchwały  na  walnych  zebraniach  kół  już  w bieżącym  roku.  Prosimy nie
zwlekać  z  przygotowaniem  wniosków,  gdyż  terminy  posiedzeń  Kapituły  Odznaczeń
Łowieckich  w  Warszawie  mogą  rozminąć  się  w  czasie  z  uroczystościami  w  kołach.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że zanim wnioski trafią do KOŁ w Warszawie, weryfikowane
są przez Okręgową Kapitułę Odznaczeń Łowieckich w Toruniu,  a następnie muszą zostać
przedstawione na posiedzeniu ZO PZŁ w Toruniu, w celu podjęcia stosownych uchwał. 

Zachęcamy również,  aby zapoznać się  z Regulaminem Kapituły Odznaczeń Łowieckich -
załącznik.  W najbliższym czasie zostanie przesłana, opracowana przez Okręgową Kapitułę
Odznaczeń  w  Toruniu,  szczegółowa  instrukcja  wypełniania  wniosków  na  odznaczenia.
Przypominamy, że rok jubileuszowy powstania PZŁ, jest okazją do złożenia i rozpatrywania
wniosków o Medal św. Huberta.   

3. Informujemy, że w dniu 6 kwietnia 2022 r. od godz. 9.00 do 14.00 w biurze ZO PZŁ Toruń
będzie możliwość konsultacji w zakresie sporządzanych rocznych planów łowieckich. Jeżeli
łowczowie kół będą chcieli sprawdzić poprawność sporządzanych planów oraz zweryfikować
czy  nie  występują  błędy  to  mogą  skorzystać  z  tej  okazji.  Uniknie  się  w  ten  sposób
korektowania rpł podczas uzgadniania i zatwierdzania rpł w nadleśnictwach oraz wyeliminuje
błędy przed wydrukowaniem ostatecznym. Konsultacje poprowadzą doświadczeni, wieloletni
łowczowie kól: Marek Droszcz, Grzegorz Karpik oraz Andrzej Szczepanowski.

4.  W  biurze  ZO  PZŁ  w  Toruniu  są  do  odbioru  zaświadczenia  o  ukończeniu  szkolenia
weterynaryjnego dla myśliwych, którzy wzięli udział w szkoleniu w dniach 5-6.03.2022 r.
Prosimy o przekazanie tej informacji osobom uczestniczącym w szkoleniu z Waszych kół.

/-/ Piotr Pawlikowski
                    Łowczy Okręgowy


