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Zarządu Okręgowego PZŁ w Zamościu z dnia 06.03.2020 r., 
w sprawie nałożenia kar za naruszenie zasad selekcji osobniczej przy 

dokonaniu odstrzału saren kozłów. 

Na podstawie art. 42da. 1. ustawy z dnia 13 października 1995 r - Prawo łowieckie, z późn. 
zm., uchwały nr 14/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r., Naczelnej Rady Łowieckiej, z późn. zm., 

postanawia się co następuje: 

Zastosować kary porządkowe dla myśliwych, którzy pozyskali trofeum sarny kozła 
z naruszeniem zasad selekcji osobniczej samców zwierzyny płowej oraz zasad postępowania 

z trofeami łowieckimi, według poniższej zasady: 

(X) odstrzał nieprawidłowy- nagana, jeżeli w 2 ostatnich sezonach myśliwy nie otrzymał
punktów czerwonych za pozyskane trofeum samców zwierzyny płowej. 

(X) odstrzał nieprawidłowy - zawieszenie w prawach polowań na okres do 1 roku na sarny
kozły, jeżeli w 2 ostatnich sezonach myśliwy otrzymał co najmniej 
1 pkt.czerwony za pozyskane trofeum samców zwierzyny płowej. 

§ 2.

Nałożenie kar nastąpi po zakończeniu procedur odwoławczych wynikających z uchwały 
nr 14/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r., Naczelnej Rady Łowieckiej 

w sprawie przyjęcia zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce 
oraz zasad postępowania przy ocenie zgodności odstrzału. 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwala Nr 14/2020 

Zarządu Okręgowego PZŁ w Zamościu z dnia 06.03.2020 r., 
w sprawie nałożenia kar za naruszenie zasad selekcji osobniczej przy 

dokonaniu odstrzału jeleni byków. 

Na podstawie art. 42da. ust. 1 ustawy Prawo Łowieckie z dnia 13 października 1995 r. z późn. 
zm., uchwały nr 14/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r., Naczelnej Rady Łowieckiej, z późn. zm., 

postanawia się co następuje: 

§ 1.

Zastosować kary porządkowe dla myśliwych, którzy pozyskali jelenia byka z naruszeniem 
zasad selekcji osobniczej samców zwierzyny płowej oraz zasad postępowania z trofeami 

łowieckimi, według poniższej zasady: 

(X) odstrzał nieprawidłowy - nagana, jeżeli w 2 ostatnich sezonach myśliwy nie otrzymał
punktów czerwonych za pozyskane trofeum samców zwierzyny płowej. 

(X) odstrzał nieprawidłowy - zawieszenie w prawach polowań na okres do 1 roku na jelenie
byki,jeżeli w 2 ostatnich sezonach myśliwy otrzymał co najmniej lpkt. 

czerwony za pozyskane trofeum samców zwierzyny płowej. 

§ 2.

Nałożenie kar nastąpi po zakończeniu procedur odwoławczych wynikających z uchwały 
nr 14/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r., Naczelnej Rady Łowieckiej 

w sprawie przyjęcia zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce 
oraz zasad postępowania przy ocenie zgodności odstrzału. 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


