
  

  

 
  

                                                                         Chorzów, dnia  4 grudzień 2012 r.  

                                             

                                       

KOMUNIKAT   NR  2/ 2012 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZHGP 

 z dnia 24.11.2012 roku 

I.  

W nawiązaniu do ustaleń podjętych na posiedzeniu Zarządu Głównego PZHGP a dotyczących 

działalności PZHGP w 2013 roku przekazujemy do realizacji podjęte na tym posiedzeniu uchwały: 

1. Ustalono wysokość składki członkowskiej na rok 2013 i lata następne w wysokości 45 zł 

rocznie, z następującym podziałem: 

− Zarząd Główny PZHGP  – 10 zł, 

− Zarząd Okręgu PZHGP  – 10 zł, 

− Zarząd Oddziału PZHGP  – 25 zł. 

Należną Zarządowi Głównemu PZHGP składkę członkowską należy przekazać na rachunek 

bankowy Zarządu Głównego PZHGP: 51 1020 2368 0000 2202 0022 8270 w terminie do dnia 

15.06.2013 roku. 

2. Zatwierdzono na 2013 rok Regulamin Mistrzostw Polski w GMP, Kategoriach oraz lotach 

gołębi młodych rocznika 2013 w brzmieniu zawartym w załączniku do niniejszej uchwały. 

3. Zobowiązano Główną Komisję Antydopingową PZHGP do kontynuowania w 2013 roku 

kontroli antydopingowych u hodowców osiągających w trakcie sezonu lotowego 2013 roku 

wybitne wyniki lotowe. Kontrole w sezonie gołębi dorosłych należy przeprowadzić w okresie 

od 15.05. do 15.07.2013 roku, a w sezonie lotów gołębi młodych w terminie od 18.08. do 

23.09.2013 roku 

Koszty przeprowadzonych kontroli obciążą Zarząd Główny PZHGP.  

Ustala się minimalną ilość tych kontroli na 30.  

4. Zatwierdzono wyniki we współzawodnictwie lotowym na szczeblu ogólnopolskim za sezon 

lotowy 2012 w wersji zaproponowanej przez Główną Komisję Lotową obradującą w dniu 

9.11.2012 roku. W miejsce odrzuconych wyników nie wprowadzać nowych hodowców. 



 2 

5. Zatwierdzono cenę zakupu obrączek rodowych i kart tożsamości na 2014 rok  

w wysokości wynikającej ze złożonych przez Dostawców ofert przyjętych przez Prezydium 

Zarządu Głównego na posiedzeniu w dniu 10.11.2012 roku. 

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

tożsamości produkowaną przez firmę Drukarnia „Podmiejska” S.C. dostarczana będzie 

Okręgom po cenie zakupu tj. 0,40674 zł, 

−   obrączka zakupywana w firmie ORTECH Dawid Włodek wraz z kartą tożsamości 

produkowaną przez firmę Drukarnia „Podmiejska” S.C. dostarczana będzie Okręgom po cenie 

zakupu tj. 0,37674 zł, 

Zapłaty za wykonane obrączki rodowe na rzecz Zarządu Głównego PZHGP należy dokonać w 

terminie do 31.08.2013 roku. 

6. Ustalono wysokość składki na rzecz Zarządu Głównego PZHGP z tytułu zakupywanych na 

2014 rok obrączek rodowych w wysokości 0,08326 zł od 1 szt. obrączki rodowej. 

Składkę tę należy odprowadzić do Zarządu Głównego PZHGP w terminie do 31.07.2013 roku.  

7. Zgodnie z § 26 pkt. 1 Statutu PZHGP postanowiono zwołać w dniu 11.01.2013 roku na godz. 

10:00  Nadzwyczajny Krajowy Walny Zjazd Delegatów. Prosimy Zarządy Okręgów PZHGP o 

dopilnowanie aby wszyscy Delegaci z ich terenu wzięli udział w tym Zjeździe.  

8. Celem dostosowania zapisów regulaminowych PZHGP w odniesieniu do wystaw 

międzynarodowych do wytycznych FCI uchylono Uchwałę Zarządu Głównego PZHGP nr 220 

z dnia 14.11.2009 roku dotyczącą zakazu wystawiania w Reprezentacji Polski gołębi 

posiadających obrączki rodowe innych krajów zrzeszonych w FCI.  

II. 

Ponadto informujemy, że: 

1. Prezydium Zarządu Głównego PZHGP dopuściło do konstantowania gołębi w sezonie 2013 w 

systemach ESK wszystkie wersje programowe które były dopuszczone do użytkowania w 2012 

roku. 

Nowe wersje programowe w użytkowanych w PZHGP systemach ESK na prośbę producentów 

będą dopuszczane do użytkowania sukcesywnie po uzyskaniu pozytywnej opinii działającej 

przy Zarządzie Głównym Komisji ds. ESK pod warunkiem, że wcześniejsze wersje programu 

będą dla hodowców w dalszym ciągu dostępne i będą mogli z nich korzystać.  

2. Zarządy Okręgów PZHGP złożą w terminie do 31.03.2013 roku do Zarządu Głównego 

PZHGP pisemne zamówienie na wykonanie obrączek rodowych na 2014 rok ze wskazaniem 

dostawcy. W przypadku powołania nowego oddziału lub w innych szczególnie uzasadnionych 

okolicznościach w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2013 roku można składać dodatkowe 

zamówienia. Po upływie tego terminu zamówienia nie będą realizowane. 
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3. Przypominamy Zarządom Okręgów PZHGP o bezwzględnym dotrzymywaniu terminu 

przesyłania do biura Zarządu Głównego PZHGP  wykazów członków.  Wykaz członów 

należy przesłać w terminie do 15.06.2013 roku a w przypadku przyjęcia po tym terminie 

nowych członków należy dokonać aktualizacji wykazu sporządzając go na dzień 

30.11.2013 roku i przesyłając dodatkowe składki członkowskie.  Wykazy członków należy 

składać tylko na aktualnych drukach umieszczonych na stronie PZHGP (www.pzhgp.pl) w 

zakładce „DRUKI”. Prosimy o staranne wypełnianie wykazów wraz z pełnymi adresami 

korespondencyjnym oraz numerami telefonów do Oddziałów.  

4. W 2013 roku na Regiony PZHGP przekazane zostaną środki w wysokości 0,50 zł od członka z 

terenu działania Regionu z przeznaczeniem na sfinansowanie współzawodnictwa lotowego.  

 

 

Chorzów, 04.12.2012 rok 

 

 


