
 

 

 

NEWSLETTER NR 8 

1. Dni honorowego krwiodawstwa 

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa, obchodzonych w dniach 22 – 26 listopada, 
Łowczy Krajowy wraz z pracownikami Zarządu Głównego wzięli udział w akcji „Darz 
Bór – Dasz Krew”. W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 
Warszawie oddaliśmy kilka litrów krwi.   

Zobacz więcej: Dni honorowego krwiodawstwa   

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2018 
r., w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików 

Wysokość zryczałtowanego zwrotu kosztów za każdą odstrzeloną sztukę samicy 
przelatki lub dorosłej samicy dzika wynosi 650 zł, natomiast dzika innego niż wyżej 
wymieniony wynosi 300 zł. 

Czytaj więcej: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi w sprawie 
wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików  

3. Akcja „Darz Bór – Dasz Krew” bije kolejne rekordy  

Akcja „Darz Bór – Dasz Krew” bije kolejne rekordy. W ramach ogólnopolskiej zbiórki 
krwi na hasło myśliwi z całej Polski oddali blisko 127 litrów krwi! Bezinteresownie, tylko 
po to, by pomóc innym. 

Czytaj więcej: Akcja Darz Bór – Dasz Krew   

4. Pozew Polskiego Związku Łowieckiego przeciwko Sławomirowi Izdebskiemu 

Jak zadeklarowaliśmy, Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego będzie bronił 
dobrego imienia myśliwych i polskiego łowiectwa. Wyciągamy konsekwencje prawne 
wobec osób naruszających dobra osobiste członków Polskiego Związku Łowieckiego. 

Czytaj więcej: Pozew przeciwko Sławomirowi Izdebskiemu  

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w 
stanie rozładowanym  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 
października 2018 r., w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i 
przemieszczania jej w stanie rozładowanym, na obszarze województwa śląskiego i 
województwa małopolskiego w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 15 grudnia 2018 r. 
wprowadzony został czasowy zakaz noszenia broni i przemieszczania jej w stanie 
rozładowanym. 

https://www.pzlow.pl/index.php/aktualnosci/530-dni-honorowego-krwiodawstwa
https://www.pzlow.pl/index.php/aktualnosci/534-rozporzadzenie-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi-z-dnia-15-listopada-2018-r-w-sprawie-wysokosci-ryczaltu-za-wykonanie-odstrzalu-sanitarnego-dzikow
https://www.pzlow.pl/index.php/aktualnosci/534-rozporzadzenie-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi-z-dnia-15-listopada-2018-r-w-sprawie-wysokosci-ryczaltu-za-wykonanie-odstrzalu-sanitarnego-dzikow
https://www.pzlow.pl/index.php/aktualnosci/531-akcja-darz-bor-dasz-krew-bije-kolejne-rekordy
https://www.pzlow.pl/index.php/aktualnosci/535-bronimy-dobrego-imienia-mysliwych-pozew-przeciwko-slawomirowi-izdebskiemu


 

 

 
Czytaj więcej: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i 
przemieszczania jej w stanie rozładowanym   
 

6. Oświadczenie Polskiego Związku Łowieckiego ws. informacji pojawiających 
się w mediach na temat polowania dewizowego obywateli Włoch w 
miejscowości Nowa Pasłęka k. Braniewa 
 
Czytaj więcej: Oświadczenie Polskiego Związku Łowieckiego dotyczące 
polowania dewizowego obywateli Włoch  
 

7. Komunikat prasowy Zarządu Głównego – "Audyt wewnętrzny i oczekiwana 
przez myśliwych i społeczeństwo zmiana funkcjonowania Polskiego Związku 
Łowieckiego" 
 
Dla Polskiego Związku Łowieckiego ostatnie miesiące to czas dynamicznych 
przemian i dostosowywania się do współczesnych oczekiwań społecznych. To 
niełatwe zadanie, ale po okresie półrocznego funkcjonowania PZŁ w oparciu o 
znowelizowaną ustawę, widoczne są wyraźne zmiany w jakości i sposobie 
zarządzania Związkiem.  
 
Czytaj więcej: Komunikat prasowy Zarządu Głównego Polskiego Związku 
Łowieckiego   
 

8. Posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego  
 
29 listopada odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku 
Łowieckiego. Podjęto uchwały dotyczące bieżącej działalności. 
 
Czytaj więcej: Posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku   
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