UCHWAŁA
Walnego Zgromadzenia Członków KŁ "Knieja Olsztyn" w Smolajnach
z dnia 06.08.2022 r.
w sprawie zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny oraz sprzedaży tusz w ramach
działalności Koła.

Na podstawie §36 ust. 11 Statutu PZŁ, który stanowi że: „Do wyłącznej kompetencji walnego
zgromadzenia należy … ustalanie zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny oraz zasad
postępowania z trofeami;” Walne Zgromadzenie ustala następujące zasady obowiązujące w
Kole KNIEJA Olsztyn:
§1
1. Myśliwy, który pozyskał zwierzynę w obwodach dzierżawionych przez Koło
Łowieckie KNIEJA Olsztyn ma obowiązek z należnym szacunkiem i dbałością
przygotować do użytku tuszę, która od momentu pozyskania zwierza stanowi
własność Koła Łowieckiego.
2. Zasady nabywania tusz pozyskanych w obwodach dzierżawionych przez Koło
Łowieckie KNIEJA Olsztyn, są określone niniejszą uchwałą i obowiązują
wszystkie osoby jakie uzyskały upoważnienie w tych obwodach do wykonywania
polowania indywidualnego lub brały udział w polowaniu zbiorowym na ich
terenie.
3. Zagospodarowanie tusz pozyskanych podczas polowań komercyjnych
każdorazowo nadzoruje Łowczy Koła lub osoba przez niego wskazana.
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§2
Tusze pozyskane w ramach działalności Koła Łowieckiego KNIEJA Olsztyn są
sprzedawane wg cennika przyjmowanego uchwałą Zarządu Koła zgodnie z
aktualną sytuacją rynkową i według aktualnych założeń budżetowych.
Cennik jest aktualizowany wyłącznie uchwałą zarządu Koła i podawany do
wiadomości wszystkich członków koła poprzez jej opublikowanie.
Zarząd dodatkowo powiadamia myśliwych o zmianie cennika komunikatem w
Elektronicznej Książce Polowań.
Zamiar pobrania tuszy na użytek własny musi być bezwzględnie uzgodniony z
łowczym.
Pobranie tuszy przez myśliwego na użytek własny odbywa się wyłącznie po
określeniu masy zgodnie z §3, zbadaniu (w przypadku dzika) oraz wniesieniu
opłaty.
Myśliwy deklarujący pobranie tuszy na użytek własny ma obowiązek opłacenia
należności za tuszę do kasy koła najpóźniej w momencie odbioru z punktu skupu.
W przypadku dzików w momencie odbioru myśliwy musi dysponować wynikiem
wymaganych badań.
§3

1. Tusze pozyskanej w Kole zwierzyny grubej są zdawane do punktów skupu
wskazanych w opublikowanym przez Zarząd Koła wykazie w EPI (Elektronicznej
Książce Polowań) lub na stronie internetowej Koła.
2. Obowiązkiem myśliwego, który zwierzynę grubą pozyskał jest ustalenie jej masy
poprzez:
a. określenie masy tuszy (bez patrochów, narogów oraz łba w przypadku samców
zwierzyny płowej) przy użyciu wagi umieszczonej w jednym z punktów skupu
zgodnych z wykazem;
b. za zgodą Łowczego Koła zadeklarowanie masy telefonicznie wraz z
przesłaniem zdjęcia tuszy Łowczemu, wyłącznie w sytuacji, kiedy
pozyskujący myśliwy jednocześnie deklaruje nabycie jej na użytek własny i
wyłącznie w sytuacjach, kiedy wartość tuszy nie przekracza 250 zł.
3. Na polowaniach zbiorowych, za poprawne zważenie tusz i sporządzenie
odpowiedniego sprawozdania, odpowiada prowadzący polowanie.
4. Tusze zwierzyny drobnej nie podlegają obowiązkowemu podawaniu masy przez
myśliwego pozyskującego.
§4
1. Myśliwy, który pozyskał zwierzynę grubą zgodnie z zasadami wykonywania
polowania i etyką łowiecką ma prawo pierwszeństwa do zakupu tuszy upolowanej
zwierzyny zgodnie z obowiązującym cennikiem tusz pozyskanej zwierzyny
uchwalanym przez zarząd koła.
2. Tusze zwierzyny drobnej pozyskanej zgodnie z zasadami wykonywania polowania
i etyką łowiecką w uznaniu wysiłku ich pozyskania i należytego
zagospodarowania przejmuje myśliwy, który ją upolował.
§5
1. W Kole obowiązuje system częściowego rekompensowania myśliwemu kosztów
polowania na zwierzynę grubą z wyłączeniem dzików:
a. za tusze zwierzyny grubej nie trofealnej dostarczane do wskazanego przez
zarząd punktu skupu i zakwalifikowane w I klasie skupu tusz dziczyzny
przysługuje rekompensata w wysokości 20% wartości zdanej tuszy;
b. za tusze samców zwierzyny płowej zakwalifikowane w I klasie skupu tusz
dziczyzny rekompensata wynosi 10% wartości zdanej tuszy;
c. Za tusze zdane i zakwalifikowane do II klasy skupu tusz dziczyzny z powodu
źle ulokowanej kuli, rekompensatę obniża się odpowiednio do 10% wartości
zdanej tuszy;
d. Za tusze zdane i zakwalifikowane jako pozaklasowe w skupie tusz dziczyzny z
powodu źle ulokowanej kuli, rekompensatę obniża się odpowiednio do 5%
wartości zadanej tuszy;
e. za tuszę zwierzyny pozyskanej na polowaniach zbiorowych myśliwi nie
otrzymują rekompensaty.
§6

1. Członek Koła KNIEJA ma prawo nabyć co czwartą sztukę tuszy jelenia
(niezależenie od płci i wieku), pozyskaną przez niego w jednym roku
gospodarczym w cenie określonej w cenniku uchwalanym przez Zarząd Koła jako
„tusza jelenia z bonifikatą”.
a. w przypadku skorzystania z możliwości zakupu tuszy jelenia z bonifikatą,
myśliwemu nie przysługuje rekompensata (strzałowe)
2. Myśliwy, który pozyskał tuszę sklasyfikowaną jako tusza w II klasie skupu tusz
dziczyzny lub jako tusza pozaklasowa, ma prawo nabyć tuszę na użytek własny
wyłącznie w cenie I klasy lub zdać do skupu.
3. Uchwalając każdorazowo na dany rok Zarząd Koła może ustalić w cenniku
obowiązkowe zagospodarowanie tuszy dzików na użytek własny w zależności od
sytuacji zagrożenia ASF.
§7
1. Trofea zwierzyny pozyskanej zgodnie z zasadami wykonywania polowania i etyką
łowiecką w zamian za trud pozyskania i preparacji przechodzą na własność
myśliwego, który ją pozyskał.
2. Trofea zwierzyny pozyskane z naruszeniem zasad wykonywania polowania i
etyką łowiecką zostają zagospodarowane na rzecz Koła na podstawie decyzji
Zarządu Koła jaką jest zobowiązany podjąć w tej sprawie w drodze uchwały.
§8
1. Myśliwy ma obowiązek zagospodarowania tusz przez siebie pozyskanych zgodnie
z możliwościami dla danego gatunku zwierzyny drobnej, zarówno na polowaniach
indywidualnych jak i na polowaniach zbiorowych.
2. W zamian za wysiłek pozyskania i zagospodarowania tusz zwierzyny drobnej,
myśliwy jest zwolniony z odpłatności za tusze zwierzyny drobnej.
§9
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 zagospodarowania pozyskanej zwierzyny oraz sprzedaży tusz.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

