Szczecinek, 30.10.2010 r.
Adres korespondencyjny Koła:
KŁ „OSZCZEP”
Ul. Boh. Warszawy 36
Skr. pocz 88
78-400 Szczecinek

Okólnik 3 / 2020
L. dz. 72 /20

Członkowie i Stażyści
Koła Łowieckiego „OSZCZEP” w Szczecinku
Zarząd Koła Łowieckiego „OSZCZEP” w Szczecinku przekazuje następujące informacje:

1) Informujemy, że składki członkowskie na PZŁ za rok 2021 należy wpłacić do dnia 30 listopada 2020r. na
rachunek bankowy koła nr. rachunku 93 8935 0009 1300 2365 3000 0010
- normalna 360 zł (plus ubezpieczenie 43 zł) – razem 403 zł.
- ulgowa 180 zł (plus ubezpieczenie 43 zł) – razem 223 zł .Składka ulgowa w wysokości 50% składki
normalnej przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli
70 rok życia (§ 124 ust.2 statutu PZŁ).
- ulgowa 90 zł (plus ubezpieczenie 43 zł) – razem 133 zł. Składka ulgowa w wysokości 25% składki
normalnej przysługuje członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 80 rok życia (§ 124 ust.3 statutu PZŁ).
W przypadku nie dokonania wpłaty na konto koła do dnia 30 listopada, myśliwy będzie
zobowiązany osobiście wpłacić należną składkę we właściwym Zarządzie Okręgowym oraz
„podbić” legitymację PZŁ.
2) Przypominamy o obowiązku aktualizacji danych w przypadku: zmiany adresu zamieszkania, nr.
telefonu, adresu email, adresu do korespondencji, zbyciu starej lub zakupu nowej jednostki broni.
Aktualizacje należy składać na Karcie Ewidencji Myśliwego

wraz z upoważnieniem do przetwarzania

danych osobowych przesyłając na adres email lub korespondencyjny koła. Karta Ewidencji Myśliwego,
Upoważnienie przetwarzania danych osobowych, Klauzula informacyjna (do zapoznania) znajdują się na
stronie koła po zalogowaniu w zakładce druki do pobrania (wszyscy koledzy otrzymali login i hasło do
logowania). W przypadku problemu z zalogowaniem prosimy o kontakt z prowadzącym stronę koła Kol.
Krzysztof Sztechmiler tel. 605036317 lub sekretarz Kol. Jarosław Harasym tel. 692152333. Na stronie koła
zamieszczane są bieżące informacje otrzymywane z Zarządu Głównego i Zarządów Okręgowych i innych
instytucji współpracujących z PZŁ. Zachęcamy do korzystania.
3) W dalszym ciągu na myśliwym spoczywa obowiązek zakopywania patrochów dzików i dezynfekcji
środkiem (wirusobójczym i bakteriobójczym) VIRKON S miejsca patroszenia – dla przypomnienia środek
do pobrania u łowczych.
4) Przypominamy, że w roku bieżącym na myśliwym spoczywa obowiązek indywidualnego przystrzelenia
broni. Zaświadczenia z przystrzelenia należy przesłać na adres korespondencyjny koła lub e-mail koła do

końca bieżącego roku. Koleżanki i Koledzy, którzy nie spełnią obowiązku przystrzelenia nie otrzymają
upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego – „odstrzału” oraz nie będą mogli brać udziału w
polowaniach zbiorowych.
5) Informujemy, że od dnia 1 listopada ceny za zwierzynę jakie nam zaproponowano wynoszą:
SARNA 9 zł/kg
JELEŃ 4 zł/kg
DZIK

2 zł/kg

6) Ze względu na obowiązujące rozporządzenie w dniu 24 10 2020 roku firma „TRYTON” odwołała
zaplanowane polowania zbiorowe dla myśliwych „dewizowych”.
W związku z powyższymi faktami oraz z bardzo wysokimi szkodami łowieckimi sytuacja ekonomiczna
naszego Koła znacznie się pogorszy.
Za zarząd:
Podpisy za zgodnością z oryginałem.
Prezes Wojciech Jachowski

Sekretarz Jarosław Harasym

