Dnia 8 sierpnia 2022 12:58 obsluga.prawna@pzlow.pl napisał(a):
Szanowni Państwo,
zanim przejdę do gratulacji wyboru na funkcję arbitra w Sądzie Arbitrażowym w Sprawach
Szkód Łowieckich, chciałbym Wam podziękować. Przede wszystkim za to, że zaufaliście
całkowicie nowej inicjatywie, zaangażowaliście do jej wsparcia swój autorytet, a swoją
wiedzą postanowiliście współtworzyć nowatorskie podejście do rozwiązywania sporów z
zakresu szkód łowieckich.
Dziękuję też za Wasz czas poświęcony na przygotowanie dokumentów aplikacyjnych i udział
w rekrutacji. Dzięki temu już teraz możemy stwierdzić, że zgromadziliśmy w Sądzie
czterdziestu ośmiu spośród najlepszych w Polsce specjalistów-praktyków szkód łowieckich. I
choć kilku znawców problematyki ostatecznie nie zdecydowało się zgłosić swoich
kandydatur, to niech mi będzie wolno już teraz stwierdzić, że nasz Sąd zgromadził
najlepszych z najlepszych! Zatem tym najlepszym należą się gratulacje!
Przed nami sporo wspólnej pracy i wyzwań. Moją rolą jako Prezesa Sądu przy wsparciu Pani
Wiceprezes Hanny Chodkowskiej jest zapewnienie Państwu maksymalnie komfortowych
warunków pracy i orzekania. Nie uda nam się to jednak bez Państwa współdziałania. Stąd też
na dzień 29 sierpnia 2022 r. (godz. 10.00) wyznaczyliśmy termin pierwszego wspólnego
spotkania arbitrów połączonego z intensywnym szkoleniem w zakresie regulaminu Sądu, w
tym procedur rozpatrywania spraw i wyrokowania. Szkolenie odbędzie się w siedzibie
Krajowej Rady Izb Rolniczych w Parzniewie ul. Przyszłości 5 (05-804 Pruszków). Bardzo
proszę o obecność Was wszystkich. Niestety na chwilę obecną Sąd nie posiada żadnych
środków finansowych, a zatem dojechać musicie Państwo na koszt własny. Natomiast udział
w rozprawach w charakterze arbitrów będzie już wynagradzany (szczegóły na szkoleniu);
zwracane też będą koszty przejazdu na rozprawę. Podczas szkolenia zapewnimy posiłek oraz
napoje. Jeśli chcielibyście zorganizować wspólne wyjazdy to proszę byście kontaktowali się
między sobą mailem; adresy wszystkich arbitrów znajdziecie powyżej. Na ten czas nie
posiadam Waszych zgód na przetwarzanie danych osobowych (te które składaliście dotyczyły
rekrutacji) i nie mogę takowych udostępnić. Pozostaje nam kontakt mailowy. Podczas
szkolenia omówimy i wypracujemy najbardziej optymalną formułę komunikacji arbitrów.
Mam też do Państwa prośbę o bardzo dokładne zapoznanie się z regulaminem Sądu
opublikowanym na stronach internetowych Krajowej Rady Izb Rolniczych i Polskiego
Związku Łowieckiego, przemyślenie zaproponowanych w nim rozwiązań oraz zgłoszenie
ewentualnych uwag bądź postulatów, które omówilibyśmy na szkoleniu. Na stronach KRIR i
PZŁ znajdziecie Państwo również wykład prezentujący Sąd i jego podstawowe założenia.
Przez cały czas pozostaję do Waszej dyspozycji zarówno pod adresem mailowym
(obsluga.prawna@pzlow.pl) jak i telefonem (601 466 106).
Pozdrawiam wszystkich Państwa serdecznie czekając z niecierpliwością na wspólne
spotkanie.
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