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UCHWAŁA Nr 8/2012 - tekst jednolity 
Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego Nr 65 „SOKÓŁ” 

w Tomaszowie Lubelskim z dnia 17. 06. 2012.  
( nowelizacja z dnia 07.07.2019 )                

 
 

Walne Zgromadzenie Członków KŁ „SOKÓŁ” w Tomaszowie Lubelskim działając na podstawie § 53 pkt. 6, 8 - 10 
Statutu Polskiego Związku Łowieckiego (stanowiącego załącznik do Uchwały XXI Krajowego Zjazdu Delegatów 
Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 2 lipca 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Polskiego Związku 
Łowieckiego) zwanego dalej „Statutem”, na podstawie zaleceń Komisji Rewizyjnej oraz wniosków i postulatów 
Członków Koła, stanowi co następuje: 

§ 1. 
Koło Łowieckie “SOKÓŁ” jest zrzeszeniem osób fizycznych, działających na podstawie ustawy z dnia 13 
października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 713 z późniejszymi zm.) niniejszej uchwały oraz Statutu 
PZŁ, mających uprawnienia do wykonywania polowania, a będących jednocześnie członkami Zrzeszenia Polski 
Związek Łowiecki. 

§ 2. 
Koło jest członkiem Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki. 

§ 3. 
Koło nosi nazwę: „SOKÓŁ”. 

§ 4. 
Koło działa na terenie obwodów łowieckich Nr 309 i 294 na obszarze powiatów tomaszowskiego i zamojskiego z 
siedzibą w Tomaszowie Lubelskim. 

§ 5. 
1. Koło posiada osobowość prawną, i jest wpisane do rejestru prowadzonego przez Zarząd Okręgowy Polskiego 

Związku Łowieckiego w Zamościu pod pozycją 26/22. 
2. Koło prowadzi działalność na podstawie ustawy Prawo Łowieckie , Statutu Zrzeszenia Polski Związek 

Łowiecki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia członków Koła. 
§ 6. 

Koło używa własnych pieczęci oraz logo, których wzór ustaliło samodzielnie. Logo stanowi załącznik Nr 1 do 
Uchwały. 

§ 7. 
Zarząd Koła składa się pięciu członków: Prezes, Łowczy, Podłowczy, Sekretarz i Skarbnik. 
 

Rozdział I 
GOSPODARKA FINANSOWA KOŁA 

§ 8. 
Składki członkowskie i wpisowe na rzecz Koła: 
1. Ustala się składkę członkowską w Kole w wysokości 180.00 zł. za cały rok gospodarczy 
2. Składka członkowska , o której mowa w ust. 1 wpłacana jest do dnia 30 kwietnia każdego roku gospodarczego.  
3. Zwalnia się ze składek członkowskich Zarząd Koła, ustala się dietę miesięczną za posiedzenia zarządu dla 

członków Zarządu w wysokości po 30 zł miesięcznie. 
4. Zwalnia się Strażników Łowieckich z praz obowiązkowych nałożonych przez Koło. 
5. Ustala się wpisowe do Koła dla nowo wstępujących w wysokości 3000,00 zł (trzy tysiące złotych) 
 

§ 9. 
W przypadku nie opłacenia składki członkowskiej w wyznaczonym terminie, o którym mowa w § 8 ust. 1 lub 
zalegania z innymi opłatami zobowiązuje się Zarząd Koła do postępowania w sposób określony w §  punkt 2  
Statutu PZŁ. 

§ 10. 
Opłaty i zasady brania pozyskanej zwierzyny na użytek własny: 
1. Ustala się, że każdy Członek Koła może wziąć na użytek własny pozyskaną przez siebie  

zwierzynę grubą. 
2. Zwierzynę pozyskaną przez siebie, myśliwy nie może odstąpić odpłatnie innym osobom. 

3. Pozyskaną na użytek własny zwierzynę grubą myśliwy dostarcza do ważenia komisji , powołanej oddzielnie na 
każdy obwód. Komisja składająca się z 3 członków Koła na bieżąco w obecności myśliwego biorącego tuszę 
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sporządza z tej czynności protokół. Ustala się że ważenie tusz musi odbyć się przy udziale minimum 2 członków 
komisji. 

4. Uchwala się odpłatność za pozyskaną zwierzynę grubą na użytek własny- wysokość opłat podana jest w 
załączniku Nr 2 

  
5. Upoważnia się Zarząd Koła do dysponowania tuszą pozyskanej zwierzyny na cele działalności statutowej Koła 

oraz do wykorzystania w innych tradycyjnych imprezach łowieckich. 
6. Uchwala się, że za pozyskaną zwierzynę drobną myśliwi nie wnoszą żadnych opłat. 
7. Trofea zwierzyny pozyskanej przez myśliwego przechodzą na jego własność. 

§ 11. 
Premia za pozyskana zwierzynę grubą i dostarczoną do punktu skupu: 
1. Ustala się częściowy zwrot kosztów transportu tuszy, zwanym dalej premią, myśliwym za pozyskaną zwierzynę 

grubą 30% jej wartości. 
2. Należność za dostarczone do weterynarii pozyskane lisy Koło wypłaca myśliwemu 
3. Ustala się premię za pozyskanego lisa w wysokości 25 PLN za sztukę. Warunkiem wypłaty premii jest 

przedstawienie Łowczemu Koła świeżej tuszy lisa lub uszu.  
§ 12. 

1. Ustala się kwotę na zagospodarowanie obwodów w wysokości 300 zł. Dla członków Koła a dla 
członków Zarządu i myśliwych od ukończonych 70 lat do ukończonych 80 lat 150 zł. Z 
możliwością jej odpracowania według przelicznika 15 zł za godzinę. Myśliwi  powyżej 80 lat są 
całkowicie zwolnieni z opłat na rzecz zagospodarowania obwodów. 

2. Zobowiązuje się Zarząd Koła do rozliczenia myśliwych Koła z roboczogodzin w następujący sposób: 
-      50% zobowiązania rozliczyć do 31 października z terminem wpłaty należności do 30 listopada 
-      50% zobowiązania rozliczyć  do 31 marca z terminem wpłaty należności do 30 kwietnia każdego roku  

§ 13. 
Inne ustalenia: 
1. Upoważnia się Zarząd Koła do zakupu środków trwałych w wysokości do 5000 zł. 
2. Ustala się, że rozliczenie kosztów przejazdów służbowych pojazdami prywatnymi odbywa się według 

stawki za jeden kilometr ustalonej w odpowiednich przepisach. 
3.  Upoważnia się Zarząd Koła do zmian uchwalonego budżetu Koła stosownie do potrzeb wynikających z 

sytuacji gospodarczo – finansowej Koła. 
 

Rozdział II. 
 

ORGANIZACJA POLOWAŃ 
 

§ 14 
Postanowienia ogólne: 
1. Upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego zwane dalej „odstrzałami” wydawane są na każdy 

obwód Koła oddzielnie. Upoważnienie wydaje Łowczy Koła, Podłowczy Koła lub inna upoważniona przez 
Zarząd Koła osoba. 

2. Odstrzały wydawane są wszystkim członkom Koła, nie posiadającym zaległości finansowych i rzeczowych w 
zakresie obowiązkowych świadczeń na rzecz Koła. 

3. Zarząd Koła może wyróżniać członków Koła udzieleniem odstrzałów na te gatunki zwierzyny, których nie 
starcza dla wszystkich zainteresowanych, jeżeli legitymują się oni większą ilością godzin prac gospodarczych 
lub też innymi, ponad przeciętnymi zasługami na rzecz Koła. 

§ 15. 
Wycena trofeów i kryteria wydawania odstrzałów na polowania indywidualne: 
1. skreślony 
2. Jako kryterium wydawania upoważnienia, ustala się zaliczenie treningu strzeleckiego na strzelnicy myśliwskiej, 

przystrzelanie broni lub posiadanie zaświadczenia o przystrzelaniu broni , odbycie przeszkolenia z zakresu 
regulaminu polowań oraz odpracowane nakazane prace, zgodnie z zasadami zapisami w § 19 a także opłacenie 
składek na rzecz Koła i PZŁ oraz posiadanie ważnej legitymacji PZŁ na dany rok. 

3. Odstrzały wydaje Łowczy Koła na obwód 309 i Podłowczy obwód 294 w przypadku ich nieobecności osoba 
wyznaczona przez Zarząd. 
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§ 16. 

Polowanie indywidualne: 
1. Polowanie indywidualne może być wykonywane przez każdego myśliwego Koła posiadającego imienne 

upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego. 
2. Ustala się, że w celu zapewnienia warunków bezpieczeństwa na polowaniu indywidualnym, każdy myśliwy ma 

obowiązek bezwzględnego wypisywania się na polowanie w książce ewidencji pobytu na polowaniu 
indywidualnym. 

3. Książka znajduje się: 
a. Obwód 309 u kolegi Witolda Chweduna telefon: 509246055. 
b. Obwód 294 u kolegi Andrzeja Antoszewskiego telefon: 516053702, 846619450. 

       Upoważnia się wymienionych wyżej Kolegów do dokonywania wpisów do książki ewidencji pobytu w   
łowisku. 
4. Myśliwy wpisujący się, określa precyzyjnie miejsce pobytu, nr urządzenia dokładny czas przebywania. 
5. Zobowiązuje się myśliwych Koła udających się na polowanie do obwodów Koła znajdujących się w, strefie 

nadgranicznej do zgłoszenia faktu pobytu w łowisku w Placówce Straży Granicznej w Łaszczowie pod 
numerem telefonu: 846612200 co najmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem polowania. 

6. Zobowiązuje się wszystkich myśliwych Koła, przed dokonaniem wpisu w ewidencji polowań, do zapoznania 
się z wpisami innych myśliwych oraz dokonania wpisu o efektach polowania po powrocie z łowiska najpóźniej 
do godz. 9.00 następnego dnia. 

7. Ustala się, że myśliwy wpisując się na polowanie może wpisać się tylko na jedną dobę. Można się wpisać na 
24 godzin przed rozpoczęciem polowania. 

8. Zobowiązuje się Łowczego, Podłowczego Koła do kontroli poprawności wpisów w ewidencji polowań. W 
stosunku do myśliwych, którzy łamią zapisy §16 Zarząd Koła wyciągać będzie sankcje dyscyplinarne. 

9. Zezwala się członkom Koła zapraszać Gości , członków PZŁ , na polowanie w odwodach Koła, za zgodą 
Zarządu Koła. Zaproszony gość może przebywać w łowisku tylko w obecności myśliwego , członka  Koła. 

10. skreślony 
11. skreślony 
12. W przypadku znalezienia upadłej zwierzyny bądź jej szczątków myśliwy zobowiązany jest powiadomić o tym 

fakcie Zarząd Koła. 
13. Myśliwi przebywający w łowisku są obowiązani do respektowania zaleceń porządkowych Straży Łowieckiej i 

Straży Leśnej. 
§ 17. 

Polowanie zbiorowe: 
1. Plan polowań zbiorowych opracowuje Łowczy Koła, wyznaczając prowadzącego polowanie. 
2. Zatwierdzenia planu polowań dokonuje Zarząd Koła, nie później niż do 15 października. 
3. Każdy myśliwy ma obowiązek; 

a. - zgłosić swój udział w terminie 2 dni przed polowaniem do Łowczego lub Podłowczego. 
b. - zapewnić udział naganiacza i kamizelkę ochronną dla niego  
c. - zapewnić element odblaskowy dla siebie. 

4. Do podstawowych obowiązków prowadzącego polowanie, poza określonymi oddzielnymi przepisami, 
należy: 
a. - przeprowadzenie rekonesansu rejonu polowania, otropienia zwierzyny i ustalenia kolejności 

pędzonych miotów. 
b. - wyznaczanie osób odpowiedzialnych za kierowanie nagonką. 
c. - zarządzenie pokotu i ogłoszenie zakończenia polowania. 

5. Prowadzący polowanie ma prawo: 
a. - odwołania polowania na miejscu zbiórki ze względu na warunki atmosferyczne lub brak właściwej 

frekwencji myśliwych; 
b. - podjęcia decyzji o polowaniu w grupach, wyznaczenia prowadzących grupy oraz dokonanie podziału 

myśliwych i terenu pomiędzy grupy; 
6. Do podstawowych obowiązków prowadzącego polowanie należy zabezpieczenie apteczki. 
7. Członkowie Koła mogą zapraszać innych myśliwych na polowanie zbiorowe po wcześniejszym uzyskaniu 

aprobaty jednego z członków Zarządu. 
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8. Zaproszony gość poluje na warunkach jak inni członkowie Koła, podporządkowując się obowiązującym 
zasadom polowania zbiorowego i poleceniom prowadzącego polowanie. 

 
§ 18. 

Polowania dewizowe i komercyjne: 
1. Upoważnia się Zarząd Koła do organizowania polowań dewizowych i komercyjnych, zarówno zbiorowych 

jak i indywidualnych. 
2.  Upoważnia się Zarząd Koła do podejmowania stosownych decyzji w zakresie organizacji polowań 

dewizowych i komercyjnych dotyczących określania rewirów i urządzeń łowieckich oraz terminów, w 
których będą one wyłączane z polowań dla myśliwych koła w okresie przygotowania i w czasie trwania 
polowania dewizowego lub komercyjnego. 

3. Upoważnia się Zarząd Koła do wydawania odpłatnych odstrzałów na zwierzynę dla krajowych myśliwych 
komercyjnych. Odstrzał ważny jest przez okres siedmiu dni od daty wystawienia. 

4. Ustala się premię w wysokości 20% wartości tuszy i 10% trofeum dla myśliwego podprowadzającego na 
polowaniach określonych w § 18, punkcie 1. 

5. Zobowiązuje się Zarząd Koła do: 
a. - ustalania wysokości opłat za polowania komercyjne; 
b. - do podejmowania decyzji w zakresie opłat za trofea. 

 
Rozdział III. 

 
GOSPODARKA ŁOWIECKA 

§ 19. 
Prace na rzecz Koła: 
1. Zobowiązuje się: 

a) każdego członka Koła do odpracowania na rzecz Koła roboczogodzin w czasie sezonu łowieckiego oraz 
ewidencji tych prac w protokóle czynności gospodarczych - ilość roboczogodzin podana jest w załączniku 
Nr 2 do uchwały 
b) członków Koła powyżej 70 – tego roku życia i członków Zarządu do odpracowania na rzecz Koła 
roboczogodzin w czasie sezonu łowieckiego oraz ewidencji tych prac protokole czynności gospodarczych -
ilość roboczogodzin podana jest w załączniku Nr 2 do uchwały.  
c) w związku z występowaniem znaczących szkód łowieckich wyrządzanych przez dziki zobowiązuje się 
Zarząd Kola do wprowadzenia obowiązkowych dyżurów nocnych pełnionych przez wszystkich członków Koła. 
d) wszystkie prace wykonane na rzecz Koła, między innymi: budowa i remonty urządzeń łowieckich, prace, na 
działce i poletku, zbiór karmy, rozwożenia karmy suchej do paśników i na nęciska, także wykonane własnymi 
środkami transportu zaliczyć w poczet roboczogodzin wykonanych na rzecz Koła potwierdzając je protokołami 
czynności gospodarczych. 

2. Zabrania się myśliwym Koła budowy jakichkolwiek urządzeń łowieckich oraz zakładania nęcisk bez uprzedniej 
wiedzy i aprobaty Zarządu Koła, a Zarząd Koła zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania w 
komunikatach wszystkich myśliwych Koła o nowopowstałych urządzeniach łowieckich i nowych nęciskach. 
Nowopowstałe urządzenia łowieckie należy ponumerować i podać to w komunikatach do wiadomości 
członków Koła wraz z dokładnym określeniem lokalizacji tych urządzeń. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach upoważnia się Zarząd Koła do organizowania prac gospodarczych. 
4. Myśliwym, którym przydzielono urządzenia łowieckie zobowiązani są do dokonania przeglądu i ewentualnego 

remontu urządzeń w terminach do 15 maja i 30 września roku gospodarczego. W ramach przeglądu należy 
usunąć resztki karmy z paśników i dokonać dezynfekcji (wybielić paśnik, pod paśnikiem wygrabić i zsypać 
wapnem proszkowanym). Urządzenie winno być w należytym stanie technicznym przy paśniku dwie lizawki z 
solą. Z tych prac należy złożyć protokół czynności gospodarczych do Łowczego i Podłowczego z pierwszego 
terminu przeglądu do 25 maja z drugiego do 10 października. 

5. Dokarmianie zwierzyny jest obowiązkiem każdego myśliwego. Myśliwi zobowiązani są do dokarmiana 
zwierzyny zgodnie z otrzymanymi harmonogramami dokarmiania. 

6. Zobowiązuje się każdego myśliwego Koła do zwalczania wszelkiego rodzaju kłusownictwa, do zbierania 
wnyków i potrzasków, a o zaistniałych przypadkach informować Zarząd Koła. 
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§ 20. 

Odszkodowania łowieckie: 
1. Upoważnia się Zarząd Koła do powołania zespołów do szacowania szkód łowieckich. 
2. Zwalnia się członków komisji do szacowania szkód łowieckich z prac obowiązkowych nałożonych 

przez Koło. 
 

 
Rozdział IV 

 
SPRAWY RÓŻNE. 

 
§ 21 

Zobowiązuje się Zarząd Koła do zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia z zasad 
bezpieczeństwa przy obchodzeniu się bronią myśliwską oraz strzelania sprawdzającego na 
strzelnicy myśliwskiej na początku każdego sezonu łowieckiego dla wszystkich członków Koła. 

 
§ 22 

Uchyla się Uchwały:  
 
Nr 7/2010 z dnia 15.05.2010 WZ. 

 
                                                                              §23 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     SEKRETARZ WZ         PRZEWODNICZĄCY WZ 
Kolega Andrzej Kucharski          Kolega Stanisław Wójcik 

 
 
 
 
 
                               
                                     


