
Załącznik do uchwały w sprawie ustalenia zasad wydawania upoważnień do wykonywania 

polowań indywidualnych, zasad udziału w polowaniach zbiorowych, zasad 

zagospodarowania pozyskanej zwierzyny oraz zasad postępowania z trofeami 

 

 

§1 

Zasady wydawania upoważnień do wykonywania polowań indywidualnych dla członków koła 

i zaproszonych gości 

1. Upoważnienia do wykonywania polowań indywidualnych zwane dalej odstrzałami wydawane są 

przez Zarząd Koła na równych prawach wszystkim członkom i rezydentom Koła. 

2. Przy wydawaniu odstrzałów Zarząd Koła kieruje się rocznymi planami łowieckimi i innymi 

dokumentami oraz wytycznymi prawem przewidzianymi (sytuacja sanitarna itp.) 

3. Zarząd Koła wyznacza osoby upoważnione do wydawania odstrzałów. Odstrzał musi być podpisany 

co najmniej przez jednego upoważnionego członka Zarząd Koła. 

4. Zarząd Koła może nie wydać lub wstrzymać odstrzał w następujących przypadkach: 

a) Jeżeli członek Koła nie wywiązał się w wyznaczonym terminie ze zleconych przez Zarząd Koła 

prac gospodarczych lub opłat za nie. 

b) Jeżeli nie weźmie udziału w organizowanym przez Zarząd Koła obowiązkowym przystrzelaniu 

posiadanej broni oraz szkoleniu z zasad wykonywania polowania lub nie przedstawi stosownego 

zaświadczenia o przystrzelaniu i szkoleniu wystawionego przez strzelnicę myśliwską. 

c) Jeżeli zalega z zapłatą składek członkowskich lub innych opłat uchwalonych przez Walne 

Zgromadzenie Członków Koła.  

d) Nie posiada bądź nie przedstawi ważnego ubezpieczenia wymaganego przez prawo. 

5. Okres na jaki zostaje wydany odstrzał członkom Koła oraz zasady jego przedłużania określa Zarząd 

Koła. 

6. Zarząd Koła może wyróżnić członków Koła udzieleniem dodatkowych odstrzałów kierując się 

następującymi kryteriami: 

a) Jeżeli legitymują się ponadprzeciętną ilością przepracowanych godzin lub też innymi zasługami na 

rzecz Koła i PZŁ 

b) W pierwszej kolejności biorąc pod uwagę tych kolegów, którzy polując w roku poprzednim nie 

pozyskali upoważnionej do odstrzału zwierzyny; 

c) Jeżeli charakteryzują się udokumentowanym pozyskaniem dużej liczby drapieżników na 

polowaniach indywidualnych; 

d) W przypadku samców zwierzyny płowej - członków Koła strzelających dużą liczbę samic (większą 

niż obowiązkową z racji pozyskania samców) 

7. Zarząd Koła może sprzedawać polowania indywidualne dla myśliwych krajowych i zagranicznych 

na zasadach komercyjnych celem zabezpieczenia dochodów budżetowych Koła. 

8. Każdy członek Koła, który pozyskał samca danej zwierzyny płowej, powinien odstrzelić ilość samic 

lub młodzieży danego gatunku wskazaną przez Zarząd Koła. W przypadku nie pozyskania Zarząd 

Koła pomija w następnym sezonie członka Koła przy przyznawaniu odstrzałów na samce danego 

gatunku. W przypadku wykonania planu pozyskania samic zwierzyny płowej, Zarząd Koła może 

odstąpić od powyższego. 

9. Każdy członek Koła, pod warunkiem, że sam posiada odstrzał, może zaprosić gościa na polowanie 

indywidualne.  



10. Za wydanie odstrzału dla gościa, za każdą sztukę wskazanej do odstrzału zwierzyny, zapraszający 

wpłaca na statutową działalność Koła kwotę w wysokości: 

a) Dzik                - 100,00 złotych 

b) Sarna kozioł                                         - 200,00 złotych 

c) Jeleń byk, Daniel byk   - 400,00 złotych 

d) Bażant      - 20,00 złotych 

e) Pozostała zwierzyna   - bezpłatnie 

11.  Odebranie odstrzału dla gościa przez członka Koła odbywa się kosztem jego przydziału. 

12. Członek Koła zapraszający gościa na polowanie indywidualne zobowiązany jest mu towarzyszyć 

w trakcie wykonywania polowania. 

13. Członek koła ponosi pełną odpowiedzialność za pozyskaną przez niego zwierzynę i Zarząd Koła 

wyciąga w stosunku do niego takie same konsekwencje, jak w przypadku, gdyby sam dokonał tego 

odstrzału. 

14. Odstrzał dla gości Zarząd Koła wystawia na okres do 15 dni bez możliwości przedłużenia daty 

ważności odstrzału.  

15. Członek Koła tego samego gościa może zaprosić maksymalnie dwa razy w ciągu sezonu 

łowieckiego. 

16. Ograniczenia zawarte w punkcie 14 i 15 oraz opłaty określone w punkcie 10 nie dotyczą gości 

zapraszanych przez Zarząd Koła oraz indywidualnych polowań komercyjnych organizowanych 

przez Zarząd Koła. 

§2 

Zasady udziału w polowaniach zbiorowych członków koła i zaproszonych gości 

1. Członkowie Koła na równych prawach mogą brać udział w polowaniach zbiorowych 

organizowanych przez Zarząd Koła. 

2. Zarząd Koła może odmówić członkom koła prawa udziału w polowaniach zbiorowych w 

przypadkach ujętych w §1 pkt.4. 

3. Każdy członek Koła może, w uzgodnieniu z Łowczym Koła, zapraszać na polowania zbiorowe 

gości, wnosząc opłatę w wysokości 100,00 złotych za każdego zaproszonego gościa. 

4. Punkt 13 z §1 stosuje się odpowiednio.  

5. Zarząd Koła może organizować komercyjne polowania zbiorowe dla myśliwych krajowych i 

zagranicznych celem zabezpieczenia dochodów zapisanych w budżecie koła. 

6. Od gości zapraszanych przez Zarząd Koła opłaty określonej w punkcie 3 nie wnosi się. 

 

§3 

Zasady zagospodarowania pozyskanej zwierzyny 

1. Zwierzyna pozyskana zgodnie z przepisami prawa na terenie dzierżawionych przez Koło obwodów 

łowieckich jest własnością Koła i o jej przeznaczeniu decyduje Zarząd Koła. 

2. Odstąpienie członkowi Koła pozyskanej przez niego zwierzyny następuje po uzyskaniu zgody 

Zarząd Koła. Zasady wyrażania wyżej wymienionej zgody określa Zarząd Koła. 



3. Członek Koła, który pozyskał zwierzynę, ma prawo pierwszeństwa do jej zakupu po cenie 

uzyskiwanej w danym czasie przez Koło od punktu skupującego tusze od Koła. 

4. Tusze zwierzyny grubej odstępowane członkom Koła ważone są w punkcie skupu skupującym 

tusze od Koła lub przez Łowczego Koła. 

5. Zarząd Koła ma prawo do wybiórczego kontrolowania tusz zwierzyny grubej ważonych w punkcie 

skupu, które myśliwy ma zamiar pobrać na użytek własny. 

6. Na członku Koła, który pozyskał zwierzynę grubą, spoczywa obowiązek dostarczenia tuszy do 

punktu skupu skupującego tusze od Koła. 

7. Tusze zwierzyny drobnej należą do myśliwego, który daną zwierzynę pozyskał. 

 

§4 

Zasady postępowania z trofeami 

1. Trofeum pozyskanej zwierzyny należy się myśliwemu, który daną zwierzynę pozyskał. 

2. W przypadku nałożenia dwóch punktów czerwonych przez komisję powołaną zgodnie z art. 42d 

ustawy Prawo łowieckie, trofeum  zostaje zagospodarowane zgodnie z decyzją podjętą przez Zarząd 

Koła. 

§5 

Niniejsza uchwała podjęta w myśl § 36 punkt 11 Statutu PZŁ jest wykładnią, jaką kieruje się Zarząd 

Koła. Przypadki o których nie ma mowy w niniejszej uchwale pozostawia się kompetencji Zarządu 

Koła. 

§6 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


