
                                                                        

 

 

 

Orzesze, dnia  05 grudnia 2017 roku  

                                                                        

 

                                       

KOMUNIKAT    

ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZHGP 

  

 

W nawiązaniu do ustaleń podjętych na posiedzeniu Zarządu Głównego PZHGP w dniu 

25.11.2017 r., a dotyczących działalności PZHGP w 2018 roku przekazujemy do realizacji 

podjęte na tym posiedzeniu ustalenia: 

 

1. Zatwierdzono na 2018 rok Regulamin Mistrzostw Polski w GMP, w Kategoriach,  w 

lotach gołębi młodych rocznika 2018 oraz w Intermistrzostwie - Uchwała nr 160.  

Treść Regulaminów przesyłamy w załączeniu. 

2. Zatwierdzono wyniki we współzawodnictwie lotowym na szczeblu ogólnopolskim za 

sezon lotowy 2017 w wersji zaproponowanej przez Główną Komisję Lotową,  z 

korektami dokonanymi przez Zarząd Główny na posiedzeniu w dniu 25.11.2017r. a 

dotyczącymi Okręgów Częstochowa i Poznań. Stwierdzone nieprawidłowości w 

nadesłanej przez Okręgi dokumentacji lotowej, zawarte zostały w protokole Głównej 

Komisji Weryfikacyjnej, kserokopię tego protokołu przesyłaliśmy 13.11.2017r.  

3. Zatwierdzono cenę zakupu obrączek rodowych i kart tożsamości na 2019 rok  

w wysokości wynikającej ze złożonych przez Dostawców ofert przyjętych przez 

Prezydium Zarządu Głównego na posiedzeniu w dniu 23.11.2017 roku. 

− obrączka zakupywana w firmie COLUMBEX S.C. Jerzy i Marcin Koźlik  

dostarczana będzie Okręgom po cenie zakupu - wynoszącej 0,36 zł, 

−   obrączka zakupywana w firmie ORTECH Dawid Włodek dostarczana będzie 

Okręgom po cenie zakupu - wynoszącej 0,35 zł,  



− karty własności  do obrączek rodowych wykonane zostaną przez Drukarnię 

„Podmiejską” s.c. w Opolu. Karty zostaną dostarczone Okręgom w cenie 49,20 zł za 

1000 sztuk.  

Zapłaty za wykonane obrączki rodowe na rzecz Dostawców obrączek, dokonają 

Zarządy Okręgów w terminie 30 dni od otrzymania faktury VAT na rachunek 

bankowy wskazany w fakturze. Faktury mogą być wystawiane najwcześniej od dnia 

01.06 2018 r. 

Zapłata za wykonane karty tożsamości na rzecz Drukarni „Podmiejska” dokonywana 

będzie w ciągu 30 dni od otrzymania przez Okręg faktury VAT wraz z kartami 

tożsamości. Faktury mogą być wystawiane najwcześniej od dnia 30 kwietnia 2018 

roku. 

Ponadto przypominamy, że podobnie jak w latach poprzednich Zarządy Okręgów 

PZHGP zobowiązane są do złożenia w terminie do 28.02.2018roku do Zarządu 

Głównego PZHGP pisemnych zamówień na wzorach obowiązujących w 2017 roku na 

wykonanie obrączek rodowych na 2019 rok ze wskazaniem dostawcy. W przypadku 

powołania nowego oddziału lub w innych szczególnie uzasadnionych okolicznościach 

w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2018roku można składać dodatkowe 

zamówienia.  

4. Realizując Uchwałę nr 7  KWZD z dnia 22.04.2017r. podjęto Uchwałę, aby dla 

uczczenia przypadającej w 2019 roku  setnej rocznicy powstania w niepodległej 

Polsce pierwszych struktur organizacyjnych zrzeszających Hodowców Gołębi 

Pocztowych oraz organizacji w Poznaniu przez nasze Zrzeszenie XXXVI Olimpiady 

Gołębi Pocztowych, wydać pamiątkową obrączkę derby i zorganizować w latach 

2019-2021 dodatkowe współzawodnictwa lotowe na szczeblu ogólnopolskim gołębi 

zaobrączkowanych tą obrączką rodową. Będzie to współzawodnictwo gołębi młodych, 

rocznych i dwuletnich. 

Zarząd Główny zgodnie z postanowieniami Uchwały 158 będzie zbywał tą obrączkę 

na Okręgi w kwocie 1,01 zł. W kwocie tej mieści się koszt produkcji obrączki i karty 

tożsamości, składka członkowska 0,10 zł. i składka o przeznaczeniu celowym 0,50 zł, 

która przeznaczona zostanie na cele charytatywne oraz sfinansowanie 

współzawodnictwa w latach 2019-2021 gołębi zaobrączkowanych tą obrączką. 

Do kwoty zakupu obrączki Okręgi i Oddziały PZHGP mogą doliczyć składkę 

członkowską od każdej obrączki odpowiednio 0,20 i 0,30 zł. 



Zamówienia na obrączki derby Okręgi powinny złożyć do Zarządu Głównego PZHGP 

w terminie do 31.05.2018r. 

5.   Podjęto Uchwałę o zorganizowaniu w dniu 28.07.2018r. Lotu Narodowego z 

Brukseli. Współzawodnictwo narodowe rozegrać w 3 strefach – seria 5|3.  

           I strefa    - do 900 km 

           II strefa             - od 901 km do 1050 km 

           III strefa - ponad 1050 km  

          Decyduje średni pomiar z tego lotu w Okręgu, przy uwzględnieniu aby w miarę    

          możliwości do jednej strefy przydzielać całe Regiony, a tylko w przypadku znacznych     

          różnic kilometrażowych wyłączyć Okręg do innej strefy. 

          Ustala się opłatę 0,50 zł od jednego wkładanego gołębia z przeznaczeniem w całości na   

          nagrody dla gołębi i serii w poszczególnych strefach oraz pokrycie kosztów  

          sporządzenia strefowych list konkursowych i kosztów organizacji. Szczegóły zawarte  

          zostaną w regulaminie tego lotu. 

          6.  Nadano odznakę „ ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W ROZWOJU PZHGP’ dla   

          następujących członków PZHGP : 

          - Grzegorz Buganik, Edward Lewicki, Krzysztof Łopuch, Krzysztof Rubczyński –   

           Okręg Zielona Góra 

          - Zbigniew Kociuba – Okręg Legnica 

          - Zbigniew Kastowski, Adam Kocel – Okręg Gorzów Wielkopolski 

          - Janusz Zarzyński – Okręg Poznań 

          7. W Regulaminie Lotowo-Zegarowym dokonano następujących zmian : 

    a) w Rozdziale II pkt. 2g po kropce w wierszu 2-gim dokonano wpisu „ Na gołębie z    

     obrączkami zagranicznymi wydanymi przez kraje zrzeszone w FCI, oprócz karty   

     własności należy przedłożyć  Oddziałowej Komisji stosowne dokumenty świadczące o   

     nabyciu tych gołębi od Hodowcy zagranicznego ( oryginalny rodowód podpisany przez   

     Hodowcę lub pisemne potwierdzenie nabycia gołębia zawierające pieczątkę Klubu  

    Zagranicznego). Gołębie na które Hodowca nie posiada ww. dokumentów nie mają   

     prawa uczestnictwa w lotach organizowanych przez PZHGP”. 

    b) w Rozdziale XII pkt. 3  wprowadzono nowe brzmienie zawarte w trzech pierwszych  

    wierszach o następującej treści „ Listy konkursowe sporządzone są przez Sekcje,  

    Oddziały, Rejony Lotowe i Okręgi pod warunkiem, że konstatuje z lotu gołębie ( tj.   

    nastawia i otwiera zegary) minimum 20 Hodowców, a ilość wysłanych przez nich  

    gołębi na ten lot przekracza 250 sztuk”.  



     

         8. Dokonano zmiany Rozdziału III, §6 Regulaminu Organizacyjnego uchwalonego w   

         dniu 23.11.2013r. poprzez dopisanie na stronie 6 po zakończeniu trzeciego wiersza  

         następującej treści „Powołując Rejon Lotowy Zarząd Okręgu PZHGP powinien mieć na  

         uwadze aby wszystkie Oddziały wchodzące w skład Okręgu były uwzględnione w  

         powoływanych przez Okręg Rejonach”. 

         9. Przypominamy Zarządom Okręgów PZHGP o bezwzględnym dotrzymywaniu   

         terminu przesyłania do biura Zarządu Głównego PZHGP  wykazów członków.  Wykaz  

         członków należy przesłać w terminie do 15.06.2018roku a w przypadku przyjęcia  

         po tym terminie nowych członków należy dokonać aktualizacji wykazu  

         sporządzając go na dzień 30.11.2018roku i przesyłając dodatkowe składki  

         członkowskie.  Wykazy członków należy składać tylko na aktualnych drukach.  

 

   10. W 2018 roku na Regiony PZHGP, podobnie jak w roku 2017  przekazane zostaną   

   środki w wysokości 0,50 zł od członka z terenu działania Regionu z przeznaczeniem na  

   sfinansowanie współzawodnictwa lotowego.  

 

 

  Orzesze, 05.12.2017 rok 

 

 

 


