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Regulamin i zasady wydawania zezwoleń na polowania 
indywidualne oraz zasady zagospodarowania pozyskanej 

zwierzyny. 

 

1. Odstrzał indywidualny wydaje i przedłuża Łowczy lub upoważniony Członek 
Zarządu w oparciu o łowiecki plan hodowlany. Decyduje o liczbie wydanych 
zezwoleń na odstrzał poszczególnych gatunków i klas wiekowych, zapewniając 
realizację planu łowieckiego. 

2. Upoważniony do otrzymania zezwolenia na odstrzał indywidualny jest członek 
Koła który: 

a. Wykonał zadania zlecone przez Zarząd na rzecz Koła 

b. Uczestniczył w szkoleniach organizowanych przez Koło zgodnie z 
wymogami statutowymi 

c. Legitymującym się aktualnym zaświadczeniem potwierdzającym 
prawidłowe przystrzelanie broni 

d. Wywiązuje się w terminach określonych przez Walne Zgromadzenie ze 
wszystkich opłat na rzecz Koła 

Brak realizacji jednego z wyżej wymienionych kryteriów spowoduje cofnięcie 
otrzymanego upoważnienia do chwili ich spełnienia. 

3. Dla obwodu łowieckiego prowadzona jest elektroniczna książka ewidencji 
pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym – EPI 24. Wpisów do 
ewidencji mogą dokonywać wyłącznie myśliwi  wykonujący polowanie lub 
myśliwi przez nich upoważnieni lub osoby upoważnione przez Zarząd. 

4. Myśliwym, który pozyskał zwierzynę grubą zobowiązany jest w terminie 12 
godzin zgłosić ten fakt łowczemu – drogą telefoniczną przez wysłanie SMS-a. 
W przypadku nie wykonania obowiązku o którym mowa powyżej – myśliwemu 
wstrzymuje się odstrzał indywidualny na okres trzech miesięcy. 

5. Naruszenie przez myśliwego przepisów zawartych w niniejszym regulaminie 
rozpatrywane będzie indywidualnie przez Zarząd. W zależności od rodzaju 
naruszenia przepisu i jego ciężaru gatunkowego będą wyciągnięte stosowne 
konsekwencje zawarte w § 104 Statutu PZŁ. 

6. Upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego wydawane i 
przedłużane będą w siedzibie koła – domek myśliwski w pierwszą sobotę 
każdego miesiąca w godz. 8 – 9, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym do 
Łowczego Koła lub w innym terminie uzgodnionym z Łowczym Koła. 



7. Łowczy Koła ma prawo, po uzgodnieniu z Zarządem Koła, wydania odstrzału 
myśliwemu nie będącemu członkiem naszego Koła. 

8. Odpłatność za pozyskane  zwierzyny drobnej i ptactwa mieści się w opłaconej 
składce członkowskiej. 

9. Polowanie na ptactwo  może być wykonywane codziennie. 

10. Myśliwy dokonujący odstrzału zwierzyny grubej na polowaniu indywidualnym i 
zbiorowym odpowiedzialny jest za właściwe przygotowanie tuszy. 

11. Myśliwy może pobrać na użytek własny odstrzeloną zwierzynę grubą po 
wyrażeniu zgody przez Łowczego Koła. Ważenie tuszy może  odbyć się w 
punkcie skupu (waga potwierdzona pieczątką)  lub w domku myśliwskim. W 
przypadku ważenia w domku myśliwskim, myśliwy wykonuje zdjęcie zwierzyny 
z widoczną wagą tuszy i przesyła MMS-em do Skarbnika Koła. Myśliwy biorąc 
zwierzynę grubą na użytek własny  odpowiedzialny jest za zbadanie 
przydatności mięsa do spożycia (badanie weterynaryjne na obecność 
występowania włośni). W przypadku stwierdzenia włośnia w badanej próbce 
koszty związane z utylizacją tuszy ponosi Koło. Opłatę za zwierzynę pobraną 
na użytek własny należy uiścić u Skarbnika Koła lub dokonać wpłaty na konto 
Koła w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. 

12. Za niewłaściwe zagospodarowanie zwierzyny grubej na polowaniu 
indywidualnym (zaparzenie, itp.) myśliwy ponosi pełną odpowiedzialność  za 
jej tuszę, według cen obowiązujących w punkcie skupu. 

13. Nęciska oraz wszystkie urządzenia łowieckie, w tym budowane i urządzane na 
własny koszt przez myśliwych wymagają pisemnej zgody Łowczego Koła oraz 
przechodzą  na majątek Koła i są ogólnodostępne. 

14. Myśliwy, który zakłada nęciska i buduje urządzenia łowieckie bez pisemnej 
zgody  Łowczego Koła lub wykonuje polowanie przy ich użyciu  ponosi pełną 
odpowiedzialność organizacyjną w myśl § 104 Statutu PZŁ a Koło w tym 
przypadku nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń 
wynikających z ich budowy i użytkowania. 

15. Z uwagi na fakt, że ilość wydawanych odstrzałów oraz wpisywanych do nich 
ilości zwierząt w poszczególnych gatunkach i grupach wiekowych  przewyższa 
ilość zwierząt zaplanowanych do odstrzału, każdy myśliwy podczas 
dokonywania wpisu do elektronicznej ewidencji pobytu na polowaniu – EPI 24 
zobowiązany jest do kontroli ewidencji upolowanej zwierzyny w zakładce 
„plan”, aby zapobiec możliwości przekroczenia planu łowieckiego w 
poszczególnych pozycjach gatunkowych i wiekowych. Wykonanie planu 
pozyskania danej zwierzyny automatycznie anuluje każde zezwolenie  na 
odstrzał tego gatunku. Wpisu do ewidencji EPI 24 – dokonuje się natychmiast 
po wykonaniu odstrzału.2 

16. Trofeum (wieniec, parostki) z pozyskanych samców zwierzyny płowej staje się 
własnością myśliwego, który je pozyskał. W przypadku pozyskania, jako 
odstrzał z naruszeniem zasad selekcji osobniczej samców zwierzyny płowej, 
trofeum pozostaje do dyspozycji Zarządu Koła. 



17. Zasady uchwalone w niniejszym regulaminie obowiązują wszystkich członków 
Koła. 

18. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia do czasu jego uchylenia 
przez Walne Zgromadzenie Członków Koła. 

19. Wszystkie zmiany w treści niniejszego Regulaminu mogą być wprowadzane 
wyłącznie odrębną uchwałą Walnego Zgromadzenia. 
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