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         Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Elblągu podaje do wiadomości i wykorzystania: 

 

I. Rejestracja kół łowieckich przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii. 

Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii przypomina, że zgodnie z obowiązującymi 

przepisami koła łowieckie muszą być zarejestrowane przez właściwego powiatowego 

lekarza weterynarii jako: 

• podmioty prowadzące produkcję podstawową  jeśli prowadzą swoją normlaną 

działalność i nie prowadzą sprzedaży bezpośredniej do odbiorcy (konsumenta 

końcowego)   

oraz  

•  jako podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią jeśli oprócz swojej normalnej 

działalności prowadzą sprzedaż bezpośrednią. 

 

Rejestracja kół przez PIW jako podmiotów prowadzących produkcję podstawową 

odbywa się w oparciu o procedurę zawartą w art.21 Ustawy z 16 grudnia 2005 roku o 

produktach pochodzenia zwierzęcego. (Dz.U 2021 poz.306). Produkcja podstawowa 

obejmuje m.in. transport, składowanie i przetwarzanie surowców (produktów 

podstawowych) w miejscu produkcji pod warunkiem, że nie zmienia to znacznie ich 

charakteru.  Są to zatem czynności, które wykonujemy w ramach prowadzonej 

normalnej gospodarki łowieckiej i realizacji polowania. Wymagania dotyczące 

produkcji podstawowej zostały określone w załączniku Nr I do Rozporządzenia (WE) 

nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie 

higieny środków spożywczych (Dz. U.UE L 139 z 30.04.2004 ,s.1 z późn. zm.) 

Przepisy tam zawarte nie dotyczą produkcji na własny użytek domowy. Pamiętać 

jednak należy, że koło łowieckie prowadzi produkcję podstawową, ale nie na własny 

użytek domowy. Koło prowadzi produkcję podstawową  wprowadzając produkty do 

obrotu np. zdając je do punktów skupu, przekazując je nieodpłatnie lub sprzedając 

myśliwemu. Dopiero myśliwy prowadzi produkcję podstawową na własny użytek 

domowy. Zatem koło jako podmiot prowadzący produkcję podstawową musi się 

zarejestrować w PIW, a myśliwy nie.   

Przepisy dotyczące sprzedaży bezpośredniej określone zostały w Rozporządzeniu 
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Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań 

weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych 

do sprzedaży bezpośredniej (Dz.U z 2015 roku poz. 1703).   

Przepisy nie wykluczają jednoczesnego zarejestrowania koła łowieckiego jako 

podmiotu prowadzącego produkcję podstawową oraz podmiotu prowadzącego 

sprzedaż bezpośrednią. 

Zarówno produkcja podstawowa jak i sprzedaż bezpośrednia podlegają nadzorowi 

weterynaryjnemu zatem koła łowieckie mają obowiązek przeprowadzenia takiej 

rejestracji u właściwych powiatowych lekarzy weterynarii.  

 

II. Współpraca z Elbląskim Klubem Szefów Kuchni   

Z inicjatywy kol. Artura Sowińskiego 06.05.2021 roku odbyło się spotkanie łowczego 

okręgowego z Prezesem Elbląskiego Klubu Szefów Kuchni. Podczas spotkania 

omawiano możliwości współpracy kół łowieckich naszego okręgu z elbląskimi  

restauratorami. Członkowie klubu wyrazili duże zainteresowanie możliwością 

nabywania dziczyzny bezpośrednio z kół łowieckich co powinno być atrakcyjne 

cenowo dla obu środowisk, a jednocześnie pozwoli na promowanie dziczyzny                             

w społeczeństwie. Pierwszym krokiem do podjęcia takiej współpracy jest 

zarejestrowanie koła jako sprzedawcy bezpośredniego u PIW.  

Ponadto członkowie klubu zadeklarowali chęć współpracy przy organizacji 

warsztatów kulinarnych, które chcemy wznowić w tym roku.   

Zachęcam wszystkie koła do działania i rozpoczęcia dość prostej procedury 

zarejestrowania się jako podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią.  

                

III. Ocena prawidłowości odstrzałów samców zwierzyny płowej - jelenie, daniele                    

i kozły 

• Ocena przeprowadzona zostanie przez komisję oceny prawidłowości odstrzałów 

samców zwierzyny płowej w czterech zespołach oceniających. 

• Osoby odpowiedzialne za organizacje oceny w kołach łowieckich mają 

skontaktować się z przewodniczącymi odpowiednich zespołów oceniających                    

w celu umówienia konkretnej godziny na dostarczenie trofeów.  

• Przewodniczący zespołów proszeni są o pobranie z biura zarządu okręgowego 

arkuszy ocen dostarczonych przez koła łowieckie.  

• Koła, które nie przekazały arkuszy do biura zarządu zobowiązane są dostarczyć 

takie arkusze do poszczególnych odpowiednich zespołów oceniających.   

 

Zespół nr 1 oceniał będzie byki i kozły pozyskane na terenie obwodów położonych 

na terenie Nadleśnictwa Kwidzyn i Nadleśnictwa Susz. 



Miejsce oceny: Baza myśliwska koła łowieckiego Szarak Gdańsk Gąski 7 gmina. 

Prabuty. Organizator KŁ Szarak Gdańsk. 

Skład zespołu oceniającego: przewodniczący: W. Rumiński. Członkowie: D. Aniećko,                    
J. Grzebisz, M.  Kurpiński, M. Zabawa, T. Urbański. Asystenci: C. Wiśniewski, J.Osik  

Termin oceny:  28.05.2021 od godz. 16.00 

Kontakt telefoniczny do przewodniczącego zespołu: W. Rumiński 502 210 258 

 

Zespół nr 2 oceniał będzie byki i kozły pozyskane na terenie obwodów położonych 

na terenie Nadleśnictwa Młynary i Nadleśnictwa Dobrocin. 

Miejsce oceny: Strzelnica Myśliwska Gołąbki k. Pasłęka. Organizator Koło 

Łowieckie Bóbr Pasłęk.  

Skład zespołu oceniającego: przewodniczący: W. Podsiadły. Członkowie:                                  
J. Kantypowicz, P. Sinko, F. Strzelecki, G. Orłowski, A. Kutkiewicz. Asystenci: M. 
Juchniewicz, K. Kolabiński 

Termin oceny:  28.05.2021 od godz. 17.00 

Kontakt telefoniczny do przewodniczącego zespołu: W. Podsiadły 661 304 222 

 

Zespół nr 3 oceniał będzie byki i kozły pozyskane na terenie obwodów położonych 

na terenie Nadleśnictwa Elbląg. 

Miejsce oceny: Brzezina 6 koło Pogrodzia. Organizator Koło Łowieckie Rogacz 

Malbork.  

Skład zespołu oceniającego: przewodniczący: M. Przybyła. Członkowie: K. Utrysko,  
P. Kubera, Z. Trzaska, W. Woch, P. Sinko. Asystenci: D. Buklewski, S. Górka. 

Termin oceny:  20.05.2021 od godz. 15.00 

Kontakt telefoniczny do przewodniczącego zespołu: M. Przybyła  606 639 346 

 

Zespół nr 4 oceniał będzie 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: J. Hryniewicz. Członkowie: A. Gawron, 
J. Grabowski, W. Kunc, M. Szempliński, K. Jakiel. Asystenci: A. Kurzyński, C. Rant. 

Termin oceny:  27.05.2021 od godz.  16.00  

Kontakt telefoniczny do przewodniczącego zespołu: J. Hryniewicz 602 492 739 

 

IV. Akcja charytatywna  

Zarząd Okręgowy włączył się do akcji charytatywnej. Chcemy pomóc jednej z naszych 

koleżanek po strzelbie, której spłonęło wraz z całym dobytkiem mieszkanie. 

Koleżanka Diana została bez dachu nad głową z dwójką małych dzieci (Seweryna lat 



10 i Mikołaj lat 14). Środowisko myśliwych ogłosiło aukcję przedmiotów, a kwoty w ten 

sposób uzyskane zostaną przekazane na wsparcie dla Mamy i jej dwójki dzieci. 

Zarząd okręgowy przekazał na aukcję zestawy książek i albumów o tematyce 

łowieckiej. Jednym z pomysłów może być np. zorganizowanie polowanie na rogacza 

w naszych obwodach dla myśliwego lub myśliwych, którzy zaoferują najwyższe kwoty 

za takie polowanie. Zachęcamy koła i wszystkich myśliwych do włączenia się do akcji.  

Koordynatorem akcji w naszym okręgu jest kol. Krzysztof Patalon. Proszę o kontakt 

 z kol. Krzysztofem ( 698 881 949) lub biurem zarządu (55 235 14 98).   

 

 

V. ASF – odstrzały sanitarne. 

ZO PZŁ w Elblągu wystąpił do wojewodów pomorskiego i warmińsko-mazurskiego                       

z prośbą o powtórne przeanalizowanie i ewentualną korektę nakazanych odstrzałów 

sanitarnych w oparciu o dane, a nie algorytmy przyjęte jako 150% zeszłorocznego 

pozyskania i upadków. Jednocześnie wnieśliśmy o rozważenie możliwości 

zrezygnowania z niektórych zapisów rozporządzeń dotyczących np. 

zagospodarowania tusz dzików. Obecne zapisy są niezgodne z ustawą Prawo 

łowieckie z dnia 13 października 1995 roku z późniejszymi zmianami. Art. 15 ust. 1 tej 

ustawy stanowi, że zwierzyna pozyskana na terenie obwodu łowieckiego zgodnie                    

z przepisami jest własnością dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego. Zatem to 

zarządca lub dzierżawca powinien decydować na podstawie podjętych uchwał 

walnych zgromadzeń co z tuszą tak pozyskanego dzika zrobić z zachowaniem 

wszystkich procedur i zasad dotyczących zwalczania ASF.   

 

VI. Porównanie ewidencji. 

Przypominam o konieczności pilnego przekazania danych ewidencyjnych (dotyczy to 

kół, które nie wywiązały się z tego obowiązku).  

Wykazy: 

• Członków koła.  

• Rezydentów. 

• Stażystów.   

• Składów zarządów kół i komisji rewizyjnych.    

        
                        DARZ BÓR ! 

 
                           ZARZĄD OKRĘGOWY PZŁ W Elblągu

 


