
UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW KOŁA ŁOWIECKIEGO NR 13 „SŁONKA” W BYDGOSZC ZY

Z DNIA 26.04.2015r. 

Na podstawie 2 p. 7 Uchwały XXI Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 2 lipca 2005r.
w sprawie uchwalenia Statutu  Polskiego Związku Łowieckiego,  Walne Zgromadzenie Członków Koła uchwala  co
następuje:

1. Roczna składka na rzecz Koła wynosi 400 zł, płatna do dnia 30 czerwca rozpoczętego roku gospodarczego.

Dopuszcza się opłatę składki w dwóch równych ratach płatnych do:

- 30 czerwca  - I rata

- 30 września - II rata

Ustala się ulgę w wysokości 50% dla członków którzy ukończyli 70. rok życia.

Na podstawie §53 p. 8 Statutu PZŁ oraz art. 35 Prawa Łowieckiego: wpisowe do Koła, składki członkowskie
do Koła, składki członkowskie do PZŁ, opłaty za tusze zwierzyny pozyskanej na polowaniach indywidualnych
oraz inne opłaty wnoszone przez członków Koła na rzecz Koła winny być uiszczane na konto bankowe Koła
zgodnie  z  terminami  podawanymi  w  komunikatach  Zarządu  Koła.  Skarbnik  Koła  powyższe  opłaty
przyjmować będzie w sytuacjach wyjątkowych.

2. Wpisowe  dla  nowowstępujących  do  Koła  stanowi  10-krotność  stawki  rocznej  na  rzecz  zrzeszenia  PZŁ

przewidzianej na dany rok.

3. Wydawanie  upoważnień  do  wykonywania  polowania  indywidualnego  dokonywane jest  wyłącznie  przez

Zarząd Koła.

Upoważnienia wydawane są oddzielnie dla każdego z dzierżawionych obwodów, a w obwodzie nr 56 Łowczy
Koła  może  określić  leśnictwo,  Komierowo  lub  Świdwie  (Dębiny)  w  którym  wykonuje  się  polowanie
indywidualne.

Warunkiem  wydania  lub  przedłużenia  upoważnienia  do  wykonywania  polowania  indywidualnego  jest
rozliczenie się z poprzedniego upoważnienia.

a) Upoważnienie  wydawane  jest  na  prośbę  zainteresowanego  myśliwego.  Przy  przyznawaniu

upoważnienia, Zarząd Koła zobowiązany jest uwzględnić w pierwszej kolejności stosowne uprawnienia
oraz systematyczne wykonywane powierzonych zadań w zakresie hodowli i prac oraz niezaleganie z
opłatami na rzecz Koła.

b) Upoważnienie  dla  kolegów  myśliwych  z  innych  Kół  Łowieckich  bądź  członków  PZŁ

niestowarzyszonych  wydaje  Zarząd  Koła  na  prośbę  zainteresowanego  i  nie  obejmuje  samców
zwierzyny płowej, z wyjątkiem sytuacji zagrożenia realizacji planu odstrzału tej zwierzyny.

Opłata za wydanie odstrzału wynosi 100 zł ( sto zł ) na okres 30 dni płatne w dniu wydania zezwolenia.

W przypadku uzasadniających interes Koła, Zarząd Koła może zwolnić otrzymującego upoważnienie z
wyżej  wymienionej  opłaty,  a uzasadnienie tego faktu należy odnotować  w protokole z posiedzenia
Zarządu.

W upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego należy dokonać adnotacji „zwolniony z
opłaty”. Zaproszony myśliwy może wykonywać  polowanie indywidualne samodzielnie po uzyskaniu
zgody Zarządu Koła.

4. Kolegów myśliwych wykonujących polowanie indywidualne zobowiązuje się do wpisywania swego pobytu w

książce „ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym” bezpośrednio po przybyciu do obwodu
nie  dłużej  niż  na  czas  jednej  doby,  zgodnie  z  §23  Regulaminu  Polowań  PZŁ  oraz  z  zachowaniem
następujących zasad:

a) Zajmowanie  odcinka z kilkoma ambonami  wymaga  konieczności  telefonicznych  uzgodnień  między

myśliwymi, którzy zamierzają wykonywać polowanie indywidualne na tym odcinku,



b) Wypis powinien nastąpić do 9:00 następnego dnia.

c) O strzelonej zwierzynie płowej lub czarnej należy niezwłocznie powiadamiać łowczego Koła i osoby

upoważnione  przez  Zarząd  w  celu  zważenia  tuszy  oraz  poinformowaniu  o  sposobie  jej
zagospodarowania.

Nie stosowanie się do zasad punktu 4 grozi zawieszeniem odstrzału na okres 6 miesięcy. Dotyczy to również
niewpisywania oddanych strzałów – nawet „pustych”.

5. Członek koła ma prawo zaprosić za zgodą Zarządu Koła na polowanie zbiorowe innego myśliwego, wyłącznie

raz w sezonie. Osoba ta nie może być zaproszona ponownie przez innego członka Koła.

6. Koszty polowania zbiorowego pokryją solidarnie myśliwi biorący udział w polowaniu, zarówno członkowie

Koła jak i zaproszeni goście. 

Prowadzący polowanie zbiorowe zobowiązany jest do rozliczenia kosztów polowania na kolejnym polowaniu
zbiorowym.

Prowadzący polowanie nie ponosi kosztów.

7. Na  polowaniu  zbiorowym  Koła  i  zbiorowym  dewizowym  zwierzyna  pozyskana  przez  myśliwych  jest

własnością Koła, a o przeznaczeniu tusz decyduje Zarząd Koła po zakończeniu polowania.

Pozyskaną  tuszę  zwierzyny  grubej  Zarząd  koła  może  odstąpić  myśliwemu  na  podstawie  sporządzonego
„protokołu odstąpienia zwierzyny”.

Zainteresowany  myśliwy  uczestniczy  w ważeniu  tuszy pobieranej  zwierzyny  i  na  protokole  podpisuje  jej
odbiór.

8. Odpłatność  myśliwych na rzecz Koła za pozyskaną zwierzynę  na polowaniach indywidualnych, zabraną na

użytek własny, stanowi kwotę wg. klasy II wagi rzeczywistej i obowiązującej ceny w dniu pozyskania, płatne
do kasy Koła w ciągu jednego miesiąca od dnia pozyskania. W stosunku do tuszy dzików cena ta nie może być
niższa niż 3 zł za kg wagi.

9. Odpłatność do kasy Koła za tuszę zabraną z polowania dewizowego na użytek własny, ustala się wg. wagi i

klasy rzeczywistej oraz ceny obowiązującej w danym dniu. W stosunku do tuszy dzików cena ta nie może być
niższa niż 3 zł za kg wagi.

10. Odpłatność  myśliwych  na  rzecz  Koła  za  pozyskaną  zwierzynę  z  polowania  zbiorowego  oraz  polowania

dewizowego wynosi:

a) Za zwierzynę czarną i płową 100% wartości wg. klasy oraz obowiązującej ceny. Należność płatna do

kasy koła po zakończeniu polowania zbiorowego Koła lub polowania dewizowego, po odbiorze tuszy.
W stosunku do tuszy dzików cena za 1 kg wagi nie może być niższa niż 3 zł.

b) Za bażanta koguta pełna odpłatność  za każdą pozyskaną  sztukę,  tj. wg. ceny zakupu w danym roku

gospodarczym.

11. Trofeum zwierzyny pozyskanej zgodnie z zasadami wykonywania polowania należy się  myśliwemu,  który

daną zwierzynę pozyskał.

Trofeum  zwierzyny  pozyskanej  z  naruszeniem  zasad  wykonywania  lub  etyki  łowieckiej  zostaje
zagospodarowane przez Zarząd Koła.

Trofeum samca zwierzyny płowej wycenione przez Komisję  Oceny, którego ocena spowoduje zawieszenie
myśliwego w prawie do wykonywania polowania zostaje zagospodarowana zgodnie z decyzją podjętą przez
Zarząd Koła.

Odpłatność  za  strzelenie  dzika  lochy  na  polowaniu  zbiorowym,  mimo  wcześniejszego  ostrzeżenia
prowadzącego polowanie wynosi oprócz wartości tuszy dodatkowo 200,00 zł, a myśliwy który ją pozyskał ma
obowiązek pobrać tuszę na użytek własny.

12. Myśliwi nie pobierają premii za tuszę dostarczoną do punktu skupu. Powyższe dotyczy wszystkich gatunków

zwierzyny czarnej i płowej.



13. Za dostarczoną do punktów skupu tuszę z polowań dewizowych, myśliwi podprowadzający ani żaden inny nie

otrzymują premii.

14. Członkowie Koła, jak również  stażyści oraz Koledzy wyczekujący na rozpatrzenie wniosku o przyjęcie do

Koła zobowiązani  są  do fizycznego udziału w pracach gospodarczych na rzecz Koła; dotyczy to również
okazjonalnie organizowanych prac przy sprzątaniu lub remoncie chaty myśliwskiej, zbieraniu kolb kukurydzy,
dokarmianiu zwierzyny, inwentaryzacji zwierzyny i mienia, itp. z wyjątkiem członków Zarządu i Gospodarza
Chaty myśliwskiej; uczestnictwo dobrowolne.
Ustala się normę czasu pracy na rzecz Koła w ciągu roku gospodarczego w ilości 30 godzin. Równowartość
jednej godziny pracy określa się na kwotę 20,00 PLN. Członkowie, którzy z różnych względów nie będą mogli
wypełnić w/w obowiązków winni złożyć  stosowną  deklarację na piśmie do Zarządu Koła w terminie do 30
kwietnia rozpoczętego roku gospodarczego, a należną opłatę uiścić w terminie do 30 czerwca rozpoczętego
roku gospodarczego; opłata ta stanowi dodatkową dobrowolną składkę na rzecz Koła.
Wprowadza się począwszy od roku gosp. 2011/2012 indywidualne karty pracy.
Nie realizowanie w/w uchwały przez Kolegów myśliwych skutkować będzie sankcją jak za niepłacenie innych
opłat na rzecz Koła uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Członków Koła.

Na podstawie §53 p. 9 Statutu PZŁ zwalnia się z opłaty na rzecz Koła za niewykonanie obowiązku pracy
fizycznej  członków  powyżej  67  roku  życia,  wpisując  w  ich  indywidualnych  kartach  wyłącznie  prace
porządkowe

15. Celem ochrony upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę na polach i łąkach

wprowadza  się  obowiązkowe  dyżury  pełnione  przez  wszystkich  myśliwych  i  stażystów  Koła,
wg. harmonogramu ustalonego przez Łowczego Koła.

16. Zarząd  Koła  zobowiązany  jest  do powiadomienia  członków Koła  na  piśmie  i  we  właściwym terminie  o

planowanych  pracach  społecznych,  a  także  do  prowadzenia  ścisłej  ewidencji  w  tym  zakresie.  W
indywidualnych przypadkach zarząd Koła może zwolnić członka od tych prac.

17. W posiadłości zwanej „chatą myśliwską Włościbórek” wprowadza się funkcję „gospodarza chaty myśliwskiej

Włościbórek” z zakresem jego praw i obowiązków – załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

18. Wszystkie prace za wyjątkiem utrzymania czystości i porządku, podejmowane na terenie naszej posiadłości we

Włościbórku, winny być uzgodnione z Zarządem Koła oraz Gospodarzem Chaty Myśliwskiej.

19. Osoby przebywające w naszej posiadłości we Włościbórku zobowiązane są do ścisłego przestrzegania zasad

pobytu zgodnie z opracowanym regulaminem. Regulamin – załącznik nr 2 do Uchwały.

20. Zarząd  koła  ma  prawo  rozliczyć  rzeczywiste  koszty  przejazdu  własnym  samochodem,  poniesione  przez

członków Koła (dotyczy tylko kosztów przejazdu ) wykonujących czynności na polecenia Zarząd Koła.

21. Koledzy myśliwi,  członkowie Koła ponoszą  koszty korespondencji i  działań  windykacyjnych na ich rzecz

związanych z dochodzeniem egzekwowania zaległych płatności na rzecz Koła.

22. Ustala  się  górną  granicę  zobowiązań,  jaką  może zaciągnąć  Zarząd koła w imieniu  Koła w wysokości  do

10.000 zł.

23. Walne  Zgromadzenie  członków  Koła  powołało  z  dniem  01.06.2008r.  instruktora  kynologicznego  do

współpracy między Zarządem koła, a komisją Kynologiczną ORŁ w Bydgoszczy, którego zobowiązuje się do
zorganizowania w ciągu roku gospodarczego przynajmniej jednej pogadanki z zakresu kynologii myśliwskiej.

24. Zobowiązuje się wszystkich członków Koła do przestrzegania i stosowania Statutu PZŁ, Prawa Łowieckiego,

Regulaminu polowań,  dobrych obyczajów i etyki łowieckiej, jak również  uchwał,  zarządzeń,  regulaminów,
instrukcji oraz przepisów wydanych przez Władze i Organy PZŁ.



Niniejsza  Uchwała  została  podjęta  przez  Walne  Zgromadzenie  Członków  Koła  i  obowiązuje  od  dnia
26.04.2015r.  Traci  moc  Uchwała  Walnego  Zgromadzenia Członków  Koła  z  dnia  28  maja  2000  r.  z
późniejszymi zmianami z dnia:

- 28 kwietnia 2002r. - 14 czerwca 2009r.
- 26 kwietnia 2003r. - 25 kwietnia 2010r.
- 25 kwietnia 2004r. - 14 maja 2011r.
- 23 kwietnia 2006r. - 28 kwietnia 2013
- 01 czerwca 2008r. - 26 kwietnia 2014r.

Uchwała została przekazana wszystkim członkom i kandydatom Koła Łowieckiego nr 13 „Słonka” w Bydgoszczy.


