
Uchwała Walnego Zebrania członków Koła Łowieckiego „Cietrzew” Nr 78 w 

Szczebrzeszynie z dnia 19.09.2010r. 
 

 

„Wykonywanie polowania, zagospodarowanie obwodów i gospodarka finansowa Koła” 

 

 

§ 1. Polowanie indywidualne 

 

1. Każdy członek Koła ma prawo polować indywidualnie we wszystkich obwodach dzierżawionych przez 

Koło i korzystać ze wszystkich znajdujących się tam urządzeń łowieckich na równych prawach. 

2. Wydający zezwolenia na polowania indywidualne odmówi jego wydania myśliwym, którzy: 

a) nie posiadają ważnych legitymacji Polskiego Związku Łowieckiego i ważnego zezwolenia na 

broń; 

b) nie opłacili składek członkowskich na rzecz Koła; 

c) posiadają inne zadłużenia wobec Koła; 

d) nie posiadają aktualnego zaświadczenia o przystrzelaniu broni; 

e) nie przestrzegają uchwał Walnego Zebrania i innych obowiązujących przepisów. 

3. Wydający pozwolenia na polowania indywidualne, na początku sezonu dba o to, aby każdy uprawniony 

i ubiegający się o odstrzał zwierzyny trofeowej miał szansę dokonania odstrzału. 

4. Zarząd Koła, dbając o właściwą gospodarkę łowiecką i chroniąc łowiska przed nadmierną eksploatacją, 

może w odpowiednim okresie sezonu wyłączyć określone łowisko z polowania na dany gatunek 

zwierzyny, lub całkowicie wstrzymać jej odstrzał. 

5. Trofeum pozyskane zgodnie z przepisami jest własnością myśliwego, który dokonał odstrzału. 

6. Zgłaszający pobyt w łowisku myśliwy zobowiązany jest zasięgnąć informacji o rodzaju i ilości 

zwierzyny pozostającej jeszcze do odstrzału. Za skutki nieprzestrzegania możliwości dokonania 

odstrzału pełną odpowiedzialność ponosi zgłaszający i wykonujący polowanie. 

7. Dokonujący odstrzału indywidualnego obowiązany jest poinformować upoważnionego do 

przyjmowania zgłoszeń o oddanych strzałach i dokonanych odstrzałach, podając klasę wieku, rodzaj (i 

płeć w przypadku dzików) odstrzelonych sztuk, przy czym powinien to zrobić niezwłocznie. 

8. Zezwolenie na polowanie indywidualne dla myśliwego nie będącego członkiem Koła może być wydane 

na wniosek myśliwego – członka Koła – na zasadach ogólnych, za zgodą Zarządu Koła. Zarząd ustala 

także rodzaj i ilość zwierzyny figurującej w zezwoleniu. Decyzja Zarządu Koła musi być odnotowana 

w książce posiedzeń Zarządu. Na zapraszającym ciąży obowiązek powiadomienia Gościa o 

obowiązujących w Kole zasadach, a w szczególności: 

a) o sposobie i miejscach meldowania pobytu w łowisku; 

b) o sposobie i miejscach zgłaszania dokonanego odstrzału, oraz zasadach rozliczenia się z 

dokonanego odstrzału. 

W razie sporu pomiędzy zaproszonym myśliwym a Kołem w zakresie naruszenia przez niego 

obowiązujących zasad, odpowiedzialność ponosi także zapraszający. 

 

 

§ 2. Polowania zbiorowe 

 

1. Każdy członek Koła ma prawo wziąć udział w polowaniu zbiorowym, o ile spełnia warunki §1 ust.2. 

2. Prowadzący polowanie zbiorowe nie ma obowiązku losowania kart stanowiskowych – może zająć 

stanowisko umożliwiające mu sprawne i bezpieczne przeprowadzenie bieżącego i kolejnych miotów. 

3. W polowaniu zbiorowym mogą uczestniczyć myśliwi zaproszeni przez członków Koła, nie będący 

członkami Koła, za zgodą prowadzącego polowanie i na ogólnie obowiązujących zasadach. 

4. Za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa na polowaniach zbiorowych, etyki i współżycia 

koleżeńskiego, oraz nie poddanie się poleceniom prowadzącego polowanie, prowadzący polowanie 

może nałożyć na uczestnika następujące kary: 

a) nagana ustna; 

b) kara pieniężna do wysokości ½ rocznej składki na rzecz Koła; 

c) wykluczenie z polowania. 

d) kara pieniężna i wykluczenie z polowania mogą się sumować. 

4. Nałożenie kary powinno być uwidocznione w protokole z polowania, a egzekucja następuje 

bezpośrednio po jej nałożeniu. 

5. Od decyzji prowadzącego polowanie ukarany może odwołać się do Zarządu Koła w ciągu 7 dni, a na 

rozpatrzenie odwołania Zarząd Koła ma nie więcej niż jeden miesiąc. 



§ 3. Zagospodarowanie tusz 

 

1. Tusza pozyskanej zwierzyny powinna być dostarczona do punktu skupu oferującego najwyższe ceny. 

W razie wątpliwości w tym względzie, informacji o punkcie skupu do którego należy dostarczyć 

zwierzynę można zasięgnąć u Skarbnika Koła. 

2. W razie zatrzymania tuszy przez myśliwego na użytek własny, musi ona być zważona i sklasyfikowana 

wg zasad obowiązujących w punktach skupu zwierzyny, tj. według klasy i kategorii wagowej, oraz w 

miejscu wskazanym przez Zarząd Koła. 

3. Wyceny tuszy dokonuje Łowczy Koła wg cennika punktu skupu, a sporządzony przy tym protokół jest 

podstawą do obciążenia myśliwego. 

4. Zapłaty za tuszę wziętą na własny użytek należy uiścić u Skarbnika Koła w terminie 7 dni. 

 

 

§ 4. Zagospodarowanie obwodów 

 

1. Poprzez prace przy zagospodarowaniu obwodów należy rozumieć wszelkie prace w zakresie 

gospodarki łowieckiej wykonywane w tych obwodach. W szczególności są to: 

a. prace przy zagospodarowaniu poletek łowieckich, budowie urządzeń hodowlanych i łowieckich; 

b. szacowanie szkód łowieckich; 

c. prace przy dokarmianiu zwierzyny; 

d. wszelkie inne prace mające na celu poprawienie warunków bytowania zwierzyny i udostępnienie 

obwodów do wykonywania polowania, w tym utrzymanie kwater myśliwskich; 

e. inne prace wykonywane na rzecz Koła, wykraczające poza pojęcie prac gospodarskich, a zlecone 

przez Zarząd Koła – na przykład przy organizowaniu wystaw, pokazów, obsłudze strzelnic 

myśliwskich itp. 

2. Zakres prac do wykonania określa Zarząd Koła na podstawie łowieckiego planu hodowlanego i innych 

potrzeb wynikających z działalności Koła. Dyspozycje do wykonania prac wydają Gospodarze 

obwodów, współpracując przy tym z Zarządem Koła. Prace przy zagospodarowaniu obwodów mogą 

być inicjatywą własną członków Koła, uzgodnioną z Gospodarzem obwodu. Wszystkie wartości 

materialne powstałe przy realizacji prac przy zagospodarowaniu obwodów stają się własnością Koła. 

3. Prace przy zagospodarowaniu obwodów mogą być wykonywane osobiście, lub przez inne osoby, o ile 

myśliwy pokrywa koszty z nimi związane; mogą być także darowiznami na rzecz Koła w naturze, np. 

nieodpłatne dostarczenie karmy, materiałów do wykonania urządzeń hodowlanych i łowieckich, 

wyposażenia kwater myśliwskich itp. 

4. Prace przy zagospodarowaniu obwodów są opisywane przez ich wykonawców na odpowiednim druku 

(załącznik Nr 1) i przekazywane gospodarzowi obwodu w celu ich merytorycznej kontroli. Rozliczenie 

prac musi nastąpić się do końca miesiąca, w którym wykonane były prace, chyba, że inny termin 

rozliczenia został uzgodniony z Gospodarzem obwodu i Zarządem Koła. 

5. Prace przy zagospodarowaniu obwodów są wyceniane i rozliczane w ciągu roku gospodarczego 

ilościowo i wartościowo. 

6. Do wykonywania prac gospodarczych zobowiązani są wszyscy członkowie Koła z wyjątkiem członków 

Zarządu Koła, Gospodarzy obwodów i myśliwych, którzy przekroczyli 70-ty rok życia, bądź zostali z 

nich zwolnieni uchwałą Walnego Zebrania. 

7. Wartość prac do wykonania w danym roku gospodarczym jest ustalana uchwałą Walnego Zebrania i 

dotyczy tylko bieżącego roku gospodarczego. 

8. Walne Zebranie określa uchwałą stawki dla wykonania prac gospodarczych na dany rok gospodarczy, a 

w przypadku darowizn są one wyceniane według obowiązującej wartości rynkowej. 

9. W przypadku szacowania szkód łowieckich szacujący mogą ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów 

transportu, bądź zaliczyć je w koszty wykonanych prac. 

10. Rok gospodarczy zamyka rozliczenie prac przy zagospodarowaniu obwodów i nie mogą one być w 

całości bądź części uznane w roku następnym. 

11. W przypadku nie wykonania prac o określonej wartości, myśliwy, po ich podsumowaniu na koniec 

roku gospodarczego, jest obciążany różnicą pomiędzy wartością wynikającą z uchwały Walnego 

Zebrania i faktyczną wartością wykonanych prac. 

12. Sprawozdawczość z prac wykonanych na rzecz Koła wynika z wartości wykonanych prac, 

podzielonych przez wartość jednej ośmiogodzinnej dniówki (w dniach) lub jednej godziny pracy (w 

godzinach) ustalonej dla danego roku gospodarczego uchwałą Walnego Zebrania. 

 

 

 



§ 5. Gospodarka finansowa Koła – składki i zobowiązania 

 

1. Wysokość rocznej składki członkowskiej w Kole wynosi 200 PLN i może być zmieniona tylko uchwałą 

Walnego Zebrania członków Koła. Terminem wymagalności opłaty składki członkowskiej za rok 

następny jest dzień 31 grudnia. Z opłaty zwolnieni są członkowie Zarządu Koła i Gospodarze 

obwodów. 

2. Wysokość wpisowego do Koła dla nowo wstępujących wynosi dziesięciokrotność składki do PZŁ. 

Wpłatę należy uiścić przed rozpatrzeniem podania przez Zarząd Koła. W przypadku nie przyjęcia 

kandydata do Koła, Zarząd zobowiązany jest zwrócić opłatę wpisową wpisową w ciągu 7 dni od dnia 

posiedzenia Zarządu odmawiającego przyjęcia, niezależnie, czy zainteresowany złożył odwołanie do 

Walnego Zebrania, czy też nie. 

3. Członków Koła, którzy ukończyli 70 lat, oraz młodzież uczącą się do 25-go roku życia zwalnia się z 

płacenia połowy składek na rzecz Koła. 

 

 

§ 6. Inne 

 

1. Myśliwi wyróżniający się w aktywnej działalności na rzecz Koła (zaangażowanie w pracach na rzecz 

Koła, aktywne zwalczanie kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego, zaangażowanie w realizacji 

odstrzałów) powinni być wyróżniani w sposób ustalany przez Zarząd Koła (dyplomy i drobne 

upominki). 

    

 

Tracą moc następujące uchwały: 

Nr 1, 2 z dnia 8.05.1994 r., Nr 1 z dnia 5.05.1996 r., Nr 2, 3, 4, 6, 8, 10 z dnia 9.06.2002 r., Nr 3, 4, 6 z dnia 

4.06.2006 r., Nr 1, 2, 3, 5 z dnia 10.06.2007 r., Nr 2, 3 z dnia 8.06.2008 r.,  Nr 4 z dnia 14.06.2009, Nr 2, Nr 

3 10.04.2010 r. 

 

 

 

 

Uchwała Walnego Zebrania członków Koła Łowieckiego „Cietrzew” Nr 78 w 

Szczebrzeszynie z dnia 19.09.2010r. 
 

 

„Wartość i sposób wyceny prac przy zagospodarowaniu obwodów w roku gospodarczym 2011/2012” 

 

§1. 

 

Ilość godzin do przepracowania na rzecz Koła w roku gospodarczym 2011/2012 ustala się na 24 (dwadzieścia 

cztery). 

§2. 

 

Wartość jednej godziny pracy określa się na 13 PLN, wartość prac do wykonania w roku gospodarczym 

2011/2012 wynosi 312 PLN. 

 

§3. 

 

Stawki do rozliczeń wartości prac w roku gospodarczym 2011/2012 ustala się następująco: 

 godzina pracy – 13 PLN; 

 godzina transportu ciągnikowego i prac rolnych o niskim obciążeniu (brona zębata, opryskiwacz) – 35 

PLN; 

 godzina prac rolnych o wysokim obciążeniu (orka, praca broną talerzową, glebogryzarką) – 55 PLN; 

 inne prace według stawek branżowych. 

 

 

 

 


