
Projekt uchwały dotyczącej zasad wydawania odstrzałów 

Na podstawie paragrafu 28 pkt. 5 statutu PZŁ z dnia 16.02.2019 r. Walne Zgromadzenie 
Członków Koła nr 37 kaczor z dnia 12.07.2020 r. uchwala: 

1. Upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego, zwane również 
odstrzałem, wydawane są przez Łowczego Koła wszystkim członkom Koła, 
nieposiadającym zaległości finansowych i rzeczowych w zakresie obowiązkowych 
świadczeń na rzecz Koła.  

2. Warunkiem otrzymania odstrzału indywidualnego jest wywiązanie się z prac na rzecz 
Koła lub uiszczenie gratyfikacji finansowej (30 godz. x 15 zł). 

3. Wydanie nowego odstrzału może nastąpić po zwrocie poprzedniego odstrzału. 
4. Walne Zebranie Członków Koła zobowiązuje Łowczego Koła do wydania pozwoleń na 

zwierzynę łowną na następujących zasadach: 
a) dziki – odstrzał otrzymują wszyscy członkowie spełniający warunki 1, 2 i 3 do 

wysokości planu. Dalsze pozyskanie jest decyzją Zarządu. Myśliwi otrzymują 
odstrzał na wszystkie obwody. W pierwszej kolejności wykonywane są dziki 
odstrzału sanitarnego, przypisane do poszczególnych obwodów i myśliwego.  

b) sarna koza, sarna koźle – odstrzał otrzymują wszyscy członkowie Koła, 
spełniający warunki 1, 2 i 3. Odstrzał będzie wydawany zgodnie z kalendarzem 
do wysokości planu, na każdy obwód.  

c) sarna rogacz – przeznacza się do 60% planu na polowania komercyjne 
(dewizowe), pozostałą część otrzymują wszyscy członkowie spełniający 
warunki 1, 2 i 3. Zarząd po indywidualnej analizie w zaangażowaniu w prace 
na rzecz Koła, przydzieli dla wyróżniających się kolegów dodatkowe sztuki – 
max. do 3 szt. Myśliwi otrzymują odstrzał na wszystkie obwody, ale wykonują 
tyle sztuk, ile określi Łowczy wydając odstrzał.  

d) Jeleń łania, Jelen ciele, daniel łania, daniel ciele – odstrzał otrzymuje każdy 
członek Koła w danym gatunku, spełniający warunku 1, 2 i 3. Odstrzał 
wydawany na określony obwód.  

e) Jelen byk, daniel byk – odstrzał na byka daniele i jelenia otrzymuje każdy 
członek Koła posiadający uprawnienia selekcjonerskie, spełniający warunki 1, 
2 i 3. Zarząd po indywidualnej analizie zaangażowania w prace na rzecz Koła, 
przydzieli dla wyróżniających się kolegów dodatkowe sztuki – max. do 3 szt. 
Poszczególne sztuki przypisane zostaną do określonego obwodu.  

f) Każdy członek może otrzymać odstrzał na drapieżniki i inną zwierzynę łowną, 
określoną w planie łowieckim, do wysokości planu.  

g) Zarząd ma prawo przydzielić do 4 szt. byków jeleni i danieli gościom Zarządu.  
h) Trofea pozyskane w czasie polowania indywidualnego i zbiorowego, jeśli nie 

są pozyskane z rażącym naruszeniem przepisów – są własnością myśliwego, w 
przeciwnym razie pozostają własnością Koła.  


