
UCHWAŁA 

Walnego Zgromadzenia Członków KŁ "Knieja Olsztyn" w Smolajnach 

z dnia 06.08.2022 r. 

w sprawie zasad przyznawania i wydawania zezwoleń na polowania w Kole KNIEJA 

Olsztyn. 

 

Na podstawie §36 ust. 11 Statutu PZŁ, który stanowi że: „Do wyłącznej kompetencji walnego 

zgromadzenia należy … ustalanie zasad wydawania upoważnień do wykonywania polowań 

indywidualnych” Walne Zgromadzenie ustala następujące zasady obowiązujące w Kole 

KNIEJA Olsztyn: 

§1 

1. Upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego, zwane dalej odstrzałami, 

przyznawane są na równych zasadach wszystkim członkom koła z uwzględnieniem 

zwyczajów, gospodarki łowieckiej i potrzeb koła. 

2. Warunkiem otrzymania odstrzału jest: 

a. posiadanie pełni praw członka PZŁ oraz prawa posiadania broni myśliwskiej, 

b. terminowe wywiązywanie się z obowiązków członka PZŁ i KŁ "Knieja 

Olsztyn", wynikających z obowiązujących przepisów administracyjnych 

(państwowych) oraz uchwał organów PZŁ i KŁ "Knieja Olsztyn",    

c. przedłożenie Łowczemu Koła zaświadczenia o przystrzelaniu broni – 

przedłożone do 10 maja każdego roku, ale nie później niż w dniu wydania 

odstrzału. 

3. Odstrzały wydaje Łowczy lub w przypadku braku takiej możliwości inna 

upoważniona przez Zarząd osoba. 

4. Terminy wydawania oraz przedłużania odstrzałów, ustalane są przez Zarząd Koła i 

podawane są do wiadomości wszystkich członków Koła w postaci komunikatów w 

Elektronicznej Książce Polowań. 

5. Członkom koła, którzy na dzień wydawania odstrzałów nie spełniają warunków 

określonych w §1 ust. 2, Łowczy Koła nie wydaje odstrzału i zawiadamia o tym fakcie 

Zarząd Koła. Wywiązanie się członka koła, z zaległości które spowodowały 

niewydanie odstrzału skutkuje bezzwłocznym wydaniem odstrzału z zastrzeżeniem 

poniesienia konsekwencji określonych w §3 ust. 3b. 

6. Łowczy Koła wydaje na poniższych zasadach odstrzał członkom PZŁ, zapraszanym 

na polowanie indywidualne przez członków Koła: 

a. odstrzały wydaje się gościom na max.7 dni;  

b. odstrzały mogą obejmować jelenie byki i sarny rogacze wyłącznie za uprzednią 

zgodą Zarządu Koła wyrażoną w postaci uchwały zarządu z uzasadnieniem, z 

zastrzeżeniem limitu wydania odstrzału w tym trybie maksymalnie 1 byka 

jelenia i 4 sarny rogaczy; 

c. polowanie indywidualne przez gościa zaproszonego może być wykonywane 

tylko w obecności zapraszającego obecnego w tym samym lub sąsiednim 

rewirze; 



d. Łowczy Koła może żądać okazania zaświadczenia o przystrzelaniu broni przez 

członków PZŁ zapraszanych na polowania indywidualne lub zbiorowe.  

7. Łowczy może wydać odstrzał indywidualny dla członka PZŁ niebędącego członkiem 

Koła, posiadającego na terenie obwodów dzierżawionych przez Koło zagrożone 

szkodami uprawy, w celu doraźnego ograniczania szkód łowieckich. O wydanym 

pozwoleniu ma obowiązek poinformować Zarząd Koła na najbliższym posiedzeniu. 

8. Zarząd Koła może sprzedawać odstrzały dla myśliwych zagranicznych i krajowych 

tylko w sytuacji, gdy uchwalony na dany rok budżet Koła przewiduje potrzebę 

osiągnięcia przychodów z tego tytułu. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Koła 

do podejmowania uchwał ustalających cennik polowań dla myśliwych krajowych, z 

zastrzeżeniem, że ustalone ceny będą porównywalne do cen w OHZ PZŁ i ALP. 

9. Każdy członek Koła może za zgodą prowadzącego polowanie w porozumieniu z 

Łowczym Koła zaprosić gościa na polowanie zbiorowe.  

 

§2 

1. Po dokonaniu odstrzału jelenia byka należy obowiązkowo i niezwłocznie: 

a. po pozyskaniu zgłosić ten fakt telefonicznie łowczemu 

b. okazać po zakończeniu polowania wieniec i żuchwę pozyskanego jelenia. 

W razie nieobecności łowczego zgłoszenia i okazania należy dokonać innemu 

członkowi zarządu Koła niezwłocznie po zakończeniu polowania. 

2. Po dokonaniu odstrzału sarny rogacza należy obowiązkowo i niezwłocznie po 

pozyskaniu zgłosić ten fakt telefonicznie łowczemu oraz przesłać zdjęcia: 

a. pozyskanego rogacza na zestrzale, 

b. parostków z widocznymi cechami pozwalającymi je ocenić w kontekście 

kryteriów selekcyjnych, 

W razie nieobecności łowczego zgłoszenia i okazania należy dokonać innemu 

członkowi Zarządu Koła niezwłocznie po zakończeniu polowania. Łowczy lub 

zastępujący go Członek Zarządu Koła pomimo przesłania zdjęć może żądać 

osobistego okazania parostków tuż po polowaniu lub w późniejszym czasie. 

3. W przypadku niezastosowania się myśliwego do zasad określonych w §2 ust. 1 i 2,  

dokonania odstrzału z rażącym naruszeniem zasad selekcji osobniczej lub zasad 

określonych w  „Uchwale w sprawie zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny 

oraz sprzedaży tusz w ramach działalności Koła”, Łowczy Koła może zawiesić 

uprawnienie do polowania indywidualnego i niezwłocznie zawiadomić Zarząd Koła, 

który na najbliższym posiedzeniu jest zobowiązany podjąć w drodze uchwały decyzję 

o wznowieniu lub cofnięciu upoważnienia do polowania indywidualnego i nałożeniu 

kary nagany.  

4. Od uchwały podjętej zgodnie z §2 ust. 3, członkowi koła przysługuje odwołanie do 

Walnego Zgromadzenia zgodnie z wymogami §114 i §115 Statutu PZŁ.  

 

§3 

1. Myśliwy (nie dotyczy seniorów koła), który w poprzednim sezonie nie pozyskał: sarny 

kozy lub sarny koźlaka otrzyma odstrzał na sarnę rogacza od 1 sierpnia kolejnego 



sezonu łowieckiego. Zapis ten nie będzie miał zastosowania w przypadku pozyskania 

wszystkich saren zaplanowanych w RPŁ (w odniesieniu do płci i rodzajów).  

2. Myśliwy (nie dotyczy seniorów), który w poprzednim sezonie nie pozyskał jelenia łani 

lub jelenia cielaka otrzyma odstrzał na jelenia byka od 1 listopada kolejnego sezonu 

łowieckiego. Zapis ten nie będzie miał zastosowania w przypadku zrealizowania 

pozyskania wszystkich jeleni zaplanowanych w RPŁ (w odniesieniu do płci i 

rodzajów).  

3. Myśliwy zgodnie z zasadami etyki i tradycji łowieckich nie ogranicza udziału w 

łowiectwie wyłącznie do wykonywania polowania. W związku ze znacznie mniejszą 

ilością jeleni byków łownych przeznaczonych do odstrzału w danym roku 

gospodarczym niż selekcjonerów w kole oraz potrzebą zwiększonego zaangażowania 

w prace na rzecz utrzymania łowiska ustala się, że w przypadku odstrzału na jelenie 

byki łowne: 

a. wydanie odstrzału członkom koła musi być poprzedzone uchwałą Zarządu 

Koła, 

b. nieterminowe realizowanie obowiązków opisanych w §1 ust. 2 pomimo ich 

późniejszego wykonania skutkuje wydaniem odstrzału od dnia 1 listopada 

danego roku,  

c. rezygnacja z wykonywania godzin prac gospodarczych i uiszczanie jedynie 

opłaty za prace gospodarcze skutkuje wydaniem odstrzału od dnia 1 listopada 

danego roku. Zapis ten nie dotyczy seniorów koła. 

4. W związku z koniecznością poprawy struktury populacyjnej sarny, odstrzał dla 

wszystkich myśliwych selekcjonerów w kole na sarny rogacze łowne może być w 

danym roku gospodarczym wydawany po okresie rui u saren. Decyzję określającą 

termin wydawania odstrzałów na sarny rogacze łowne Zarząd Koła podejmuje w 

formie uchwały i podaje do informacji wszystkich członków koła w Elektronicznej 

Książce Polowań. 

5. Zasady określone w ust. 1 i 2 obowiązują od sezonu łowieckiego 2023/24.  

 

§4 

1. Polowanie indywidualne na kaczki we wrześniu może być wyłączone w konkretnych 

rewirach w dni wyznaczone przez Zarząd Koła, wraz z podaniem lokalizacji, 

informacja ta podana zostanie podana do wiadomości wszystkich członków koła, zaś 

w pozostałych miesiącach bez ograniczeń. 

§5 

1. W rejonach łowiska objętych planowanym polowaniem zbiorowym Koła, wstrzymuje 

się wykonywanie polowań indywidualnych na trzy dni przed planowanymi 

polowaniami do czasu zakończenia danego polowania. 

2. Łowczy Koła ma prawo ograniczenia polowania indywidualnego w danych rewirach 

na okres przeprowadzania w nich polowań komercyjnych poprzez wyłączenie 

możliwości wpisania się do elektronicznej książki polowań EPI na okres trwania 

polowania komercyjnego. 

3. Polowanie komercyjne ze względu na zaplanowany skutek budżetowy dla Koła, ma 

pierwszeństwo w stosunku do polowań indywidualnych. Myśliwy, który dokonał 



wpisu przed wyłączeniem danego rewiru na potrzeby polowania komercyjnego, ma 

obowiązek zmiany rewiru po powiadomieniu go przez Łowczego Koła, lub rezygnacji 

z polowania w danym okresie. 

 

§6 

1. Wszystkie odwołania niniejszej uchwały do zasad etyki łowieckiej należy rozumieć 

jako wypełnianie zasad określonych w „Zbiorze zasad etyki i tradycji łowieckich” 

przyjętych przez Naczelną Radę Łowiecką w Uchwale nr 29a/2012. 

2. Niniejsza uchwała w całości uchyla wszystkie dotychczasowe uchwały organów władz 

Koła z późniejszymi zmianami podjęte przed 6 sierpnia 2022 roku dotyczące zasad 

wydawania zezwoleń na polowania indywidualne. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


