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ZBIÓR OBOWIĄZUJĄCYCH  UCHWAŁ  WALNEGO ZGROMADZENIA 
CZŁONKÓW  KOŁA  ŁOWIECKIEGO „DARZ – BÓR”  w  SIENIAWIE 

(stan na dzień - 19.04.2015 r.) 

Lp. Treść uchwały 

Data WZ na 
którym 

uchwała 
została 
podjęta 

1 Adres i siedziba Koła bez zmian. 30.04.2006 

2 Uchwala się zatwierdzenie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia 19.04.2015 

3 
Uchwala się zatwierdzenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia wg. 
Statutu PZŁ Rozdział XVIII – postępowanie wewnątrz organizacyjne. 

30.04.2006 

4 
Uchwala się wysokość wpisowego do Koła w wysokości dziesięciokrotnej rocznej 
składki do zrzeszenia, płatne jednorazowo przy złożeniu deklaracji. 

30.04.2006 

5 
Uchwala się składkę ulgową 50% składki normalnej, dla młodzieży uczącej się 
do 25 roku życia, oraz członkom którzy ukończyli 70-ty rok życia. 

30.04.2006 

6 
Znosi się całkowicie rekompensaty za strzeloną zwierzynę. W przypadku 
poprawy sytuacji na rynku skupu zwierzyny upoważnia się Zarząd Kola do 
podjęcia uchwały o przywrócenie i ustalenie wysokości rekompensat. 

aktualizacja 
26.04.2009 

7 Nie pobierać strzałowego za zwierzynę drobną i drapieżniki. 30.04.2006 

8 
Dla myśliwych krajowych i unijnych należących do Polskiego Związku 
Łowieckiego wykupujących odstrzały uchwala się cennik obowiązujący w ALP 

26.04.2009 

9 
Zdobyte trofea są własnością myśliwego, natomiast trofea pozyskane rażąco 
nieprawidłowo tj. na dwa punkty czerwone stanowią własność Koła. Koło 
upoważnia Zarząd do dysponowania tymi trofeami. 

30.04.2006 

10 

Powołuje się Komisje Problemowe: 

a) Komisja Etyki, Tradycji i Zwyczajów Łowieckich-Przewodniczący Kol.             
J. Czyż  i poczet sztandarowy w składzie: T. Mikulski, D. Bielecki                  
s. Stanisława, T. Adamczyk. 

b) Komisja Strzelecka-Przewodniczący Kol. S. Tkaczyk, członkowie:                 
A. Sokulski, D. Bielecki s. Stanisława, W. Ciurko, A. Zytek, R. Mirek. 

c) Komisja Hodowli i Ochrony Zwierzyny-Przewodniczący E. Kalin, 
członków dobiera przewodniczący. 

d) Komisja ds. współpracy ze szkołami-Przewodniczący Kol. J. Kuca, 
członkowie J. Radawiec, A. Lichołat O. Pokrywka T. Mikulski. 

e) Komisja Kynologiczna-Przewodniczący Z. Lichołat, członkowie:                     
A. Lichołat, , Jan Maksymowicz, M. Pokrywka. 

f) Komisja Szkoleniowa-Przewodniczący Kol. W. Mrozek. 

30.04.2006 

11 
Upoważnia się Zarząd Koła do organizacji dodatkowych polowań zbiorowych za 
powiadomieniem Członków Koła oraz organów zgodnie z par. 28 Zasad 
Wykonywania Polowania. 

aktualizacja 
22.04.2007 

12 

Odnośnie członków którzy nie usprawiedliwią swojej nieobecności na Walnym 
Zgromadzeniu jako karę należy stosować: 

a) selekcjonerzy – zawieszenie w odstrzale samców zwierzyny płowej na 
jeden sezon 

b) w stosunku do pozostałych pozbawić odstrzału indywidualnego na 
zwierzynę grubą 

c) w stosunku do stażystów przedłużyć staż o jeden rok 

d) obecność na Walnym Zgromadzeniu kontrolować pod koniec jego 
trwania. 

30.04.2006 
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13 
Walne Zgromadzenie zatwierdza funkcję Członka Zarządu Koła, powierzając mu 
obowiązki z zakresu zagospodarowania łowisk, szkód łowieckich oraz pełnienia 
zastępstwa Łowczego. 

22.04.2007 

14 
Koszty leczenia psów myśliwskich, które uległy zranieniu podczas polowania po 
przedstawieniu rachunków pokrywa kasa Koła. 

20.04.2008 

15 Ustala się pogotowie kasowe w kasie Koła do kwoty 5 000,00 zł. 26.04.2009 

16 
Budowa nowych urządzeń łowieckich typu czatownia lub ambona może być 
wykonana tylko za zgodą Zarządu Koła zgodnie z ustalonym wzorem i lokalizacją. 

25.04.2010 

17 
Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Koła do zatrudnienia pracownika do 
wykonywania prac w łowisku na rzecz Koła. 

29.05.2011 

18 
Uchwala się składkę członkowską do Koła wysokości 200 zł. Płatną do końca 
maja danego roku gospodarczego. 

29.05.2011 

19 
Walne Zgromadzenie uchwala kolportaż kwartalnika „ Łowiec Galicyjski” na koszt 
Koła pod adresy korespondencyjne członków koła. 

29.05.2011 

20 

Walne Zgromadzenie uchwala dostawy tusz zwierzyny do skupów o najwyższej 
cenie obowiązującej w danym dniu. Na polowaniu zbiorowym za wskazanie 
punktu skupu odpowiada prowadzący, na polowaniu indywidualnym wykonujący 
polowanie. Aktualne cenniki winny być wywieszone na tablicy w miejscu 
wyłożenia książki pobytu w łowisku. 

29.05.2011 

21 Podjęto uchwałę o założeniu strony internetowej Koła. 22.04.2012 

22 
Walne Zgromadzenie powołuje nowy skład Komisji Rewizyjnej: Przewodniczący – 
Tkaczyk Stanisław. Członkowie – Zytek Artur, Pociecha Zenon. 

22.04.2012 

23 
Zobowiązuje się Zarząd Koła do kontynuacji hodowli kuropatw zgodnie z umową 
z WFOŚiGW w Rzeszowie z dnia 27.09.2012 r. 

2013 

 

24 

Nowe uchwały 

UPOWAŻNIENIE DO WYKONYWANIA POLOWANIA 

Członkowie koła 

I. Polowania indywidualne 

1. Odstrzały będą wydawane myśliwym którzy spełnią poniższe kryteria: 

a) Posiadają opłaconą składkę PZŁ. 

b) Posiadają opłaconą składkę członkowską i inne zobowiązania 
finansowe na rzecz koła. 

c) Dokonali w danym sezonie przestrzelania broni oraz odbyli szkolenie 
z zasad gospodarowania populacjami zwierzyny grubej, 
bezpieczeństwa na polowaniu i regulaminu polowań. 

d) Nie zalegają z pracami gospodarczymi w kole (zleconymi przez 
zarząd), i terminowo składają dokumentację z wykonania w/w prac. 

e) Dokonali terminowo zwrotu odstrzałów. 

2. Walne zebranie członków KŁ „Darz Bór” Sieniawa upoważnia łowczego 
oraz prezesa do wydawania zezwoleń członkom koła i prolongaty 
potwierdzając swoim podpisem. 

3. Myśliwym członkom koła mogą być wydawane dwa rodzaje odstrzałów: 

 Odstrzał zwykły - dla myśliwych nie mających żadnych zaległości 
wobec koła 

 Odstrzał maksymalny - dla myśliwych wyróżniających się 
w działalności na rzecz koła 

a) Każdy z w/w rodzajów odstrzałów w danym sezonie łowieckim zawierał 
będzie taką samą ilość i rodzaj zwierzyny do pozyskania dla myśliwych 
w tej samej kategorii odstrzału. 

 

 

4.05.14 
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b) Rozmiar poszczególnych odstrzałów będzie ustalany przez zarząd koła 
corocznie w zależności od ilości zwierzyny przewidzianej do odstrzału. 

c) Klasyfikowania myśliwych będzie dokonywał zarząd koła biorąc pod 
uwagę zaangażowanie kolegów w poprzednim sezonie łowieckim. 

4. Druk upoważnienia do wykonywania polowania staje się drukiem ścisłego 
zarachowania w momencie podpisania go przez min. dwóch członków 
Zarządu, w takiej formie trafia do myśliwego. 

5. Myśliwy po odstrzeleniu zwierzyny grubej ma obowiązek zgłosić 
telefonicznie ten fakt łowczemu, a w przypadku zwierzyny trofealnej 
okazać do wstępnej oceny w skórze w ciągu 12 godzin od pozyskania. 

6. W trakcie wstępnej oceny w skórze łowczy lub osoba zastępująca jest 
zobowiązana do opisu formy poroża pozyskanego kozła lub byka, 
dodatkowo w przypadku byka dokonujący oceny jest zobowiązany do 
wykonania dokumentacji fotograficznej wieńca obejmującej zdjęcie 
rozłogi w perspektywie od przodu i od tyłu oraz obydwu tyk 
w perspektywie bocznej. Łowczy lub osoba go zastępująca nie mogą 
dokonywać sami sobie wstępnej oceny w skórze. 

7. Dokumentacja fotograficzna wykonana podczas wstępnej oceny stanowi 
materiał dydaktyczny (dla selekcjonerów) i jest przechowywana na 
komputerze u Sekretarza Koła Darz Bór w Sieniawie, ponadto jest do 
wglądu wszystkich członków koła Darz Bór w Sieniawie. 

8. Zobowiązuje się myśliwych, którzy pozyskali jelenie byki w sezonie 
łowieckim poprzedzającym Walne Zgromadzenie Koła do ich 
dostarczenia na Walne Zgromadzenie celem organizacji mini wystawy 
mającej charakter edukacyjny. 

9. Myśliwy, który nie dostarczy wieńca na walne zgromadzenie otrzymuje 
odstrzał na jelenie byki w I klasie wieku w sezonie łowieckim w którym 
odbywa się walne zgromadzenie. 

10. Trofea pozyskane zgodnie z regulaminem polowań i zasadami selekcji 
osobniczej gatunków trofealnych, przechodzą na własność myśliwego 
wykonującego odstrzał. 

11. W przypadku uzyskania przez myśliwego w danym sezonie 2-ch punktów 
czerwonych lub dwukrotnie, kolejno punktu niebieskiego pozyskane 
trofea przechodzą na własność Koła. 

12. Zabrania się prowadzenia polowania na bażanty koguty gdy: 

a) pokrywa śniegu jest wyższa jak 20 cm; 

b) temperatura niższa niż - 10 stopni Celsjusza. 

13. Obowiązuje zakaz polowania indywidualnego na trzy dni przed 
polowaniem zbiorowym na planowanym do polowania terenie. 

14. Walne zgromadzenie upoważnia wszystkich członków KŁ „Darz Bór” 
w Sieniawie do używania pułapek żywołownych. Posiadanie i korzystanie 
z tego typu pułapek winno być zgłoszone pisemnie do zarządu koła. 

II. Polowania zbiorowe. 

1. Myśliwy ma obowiązek zgłoszenia zamiaru uczestniczenia w polowaniu 
zbiorowym do prowadzącego polowanie najpóźniej dwa dni przed jego 
rozpoczęciem. 

Zaproszeni goście 

Zasady zapraszania na polowania zbiorowe oraz wydawania odstrzałów 
indywidualnych dla myśliwych nie będących członkami KŁ „Darz Bór” 
w Sieniawie: 

 
1. Myśliwy może zaprosić  Gościa na polowanie: 

 Indywidualne – 1 raz w danym sezonie łowieckim. 

 Zbiorowe - 1 raz w danym sezonie łowieckim 
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Polowanie indywidualne. 

1. Myśliwy zaproszony na polowanie indywidualne poluje w obecności 
członka Koła, który go zaprosił i może otrzymać upoważnienie do 
dokonania odstrzału zwierzyny grubej na okres 14 dni. Przedłużenie 
terminu odstrzału może nastąpić jednorazowo na kolejne 7 dni. Ustalenia 
te nie dotyczą terminu polowania gości zapraszanych przez zarząd koła. 

2. Myśliwy nie będący członkiem Koła może otrzymać odstrzał jedynie na 
zwierzynę płową beztrofealną, dziki przelatki i warchlaki oraz drapieżniki. 

3. Myśliwy zapraszający (członek Koła) może odstąpić na rzecz myśliwego 
niebędącego członkiem Koła (gościa) odstrzał rogacza lub byka 
w sezonie łowieckim za zgodą zarządu Koła. W takim przypadku myśliwy 
zapraszający składa stosowne pisemne oświadczenie  Zarządowi Koła 
o rezygnacji z odstrzału w ramach przyznanego mu upoważnienia do 
wykonywania polowania. 

4. Myśliwy zapraszający przedkłada łowczemu zaświadczenie myśliwego – 
gościa o przestrzelaniu broni, odbyciu przeszkolenia z zasad regulaminu 
polowań i uregulowaniu innych zobowiązań na rzecz PZŁ przed 
wydaniem odstrzału. 

Polowanie zbiorowe 

1. W polowaniach zbiorowych hubertowskim i wigilijnym uczestniczą jedynie 
myśliwi - członkowie Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Sieniawie. 

2. Zapraszający powiadamia Łowczego Koła o zaproszeniu Gościa 
najpóźniej na dwa dni przed polowaniem zbiorowym przedkładając mu 
zaświadczenie myśliwego – gościa o przestrzelaniu broni, odbyciu 
przeszkolenia z zasad regulaminu polowań i uregulowaniu innych 
zobowiązań na rzecz PZŁ. 

3. Sprawy finansowe za zaproszonego Gościa reguluje zapraszający 
członek Koła w terminie odwrotnym. 
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ZASADY POBIERANIA ZWIERZYNY NA UŻYTEK WŁASY 

1. Myśliwy który odstrzelił zwierzynę grubą na polowaniu indywidualnym fakt 
zamiaru zabrania jej na użytek własny zgłasza  bezzwłocznie łowczemu 
koła, który dokonuje jej ważenia, oraz sporządza stosowy dokument.  
W przypadku nieobecności  łowczego zastępuje go v-ce łowczy. Gdy 
zamiar ten dotyczy łowczego ważenia dokonuje v-ce łowczy. 

2. Myśliwy który odstrzelił zwierzynę grubą na polowaniu zbiorowym fakt 
zamiaru zabrania jej na użytek własny zgłasza  prowadzącemu 
polowanie. Prowadzący polowanie dokonuje ważenia tuszy, oraz fakt ten 
wraz z podaną wagą zwierzyny odnotowuje w sprawozdaniu z polowania.  
Łowczy sporządza stosowy dokument. 

3. W przypadku strzelenia dzika myśliwy winien zdeponować go w chłodni 
koła. Dopiero po przedłożeniu zaświadczenia weterynaryjnego łowczemu 
może on go odebrać z depozytu. W przypadku nieprzedłożenia w/w 
zaświadczenia w terminie 4 dni tusza zostaje odsprzedana innemu 
zainteresowanemu członkowi koła który wcześniej zgłosił zamiar kupna. 

4. Płatność za zwierzynę zabraną na użytek własny reguluje się w terminie 
do 14 dni  licząc od daty fakturowania  . Osobom dokonującym w/w wpłat 
po tym terminie będą naliczane opłaty karne w ustawowo maksymalnej 
wysokości . 

5. W przypadku nie spełnienia podanych wyżej wymogów myśliwy nie ma 
prawa pobierania następnej zwierzyny na użytek własny, do czasu 
uregulowania zaległych zobowiązań. 
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26 WYKONYWANIE PRAC NA RZECZ KOŁA 

1. Walne zgromadzenie zwalnia z prac:  

a) seniorów, którzy ukończyli 70 lat,  

b) myśliwych którzy posiadają I lub II grupę inwalidzką, 

c) członków Zarządu Koła, 

d) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 

e) członków władz PZŁ szczebla okręgowego i centralnego będących 
członkami macierzystymi w kole, 

f) innych członków Koła w przypadku zaistnienia trudnych sytuacji losowych 
po pozytywnym rozpatrzeniu przez Zarząd Koła 

2. Ilość godzin do odpracowania w ciągu sezonu łowieckiego = 32. 

3. Równowartość jednej dniówki stanowi kwota 80 zł (tj. 8 godz. x 10 zł) 

4. W przypadku niemożności osobistego odpracowania dniówek, myśliwy 
może w zastępstwie delegować inną  dorosłą osobę. 

5. Dopuszczalna jest inna forma odpracowania dniówek po wcześniejszym 
uzgodnieniu tego z Zarządem Koła. 

6. Nie ma możliwości kumulowania odpracowanych dniówek z sezonów 
ubiegłych. 

7. W przypadku niewywiązania się z odpracowania dniówek do końca 
sezonu myśliwy winien dokonać wpłaty zaległych należności licząc 320 
zł/32 godziny. 

 

4.05.14 
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ZASADY ZAKŁADANIA I KORZYSTANIA Z NĘCISK 

1. Zamiar założenia nęciska myśliwy uzgadnia corocznie z Zarządem Koła 

2. Nęcisko nie może znajdować się bliżej niż 1 km od upraw rolnych 
i leśnych, oraz  młodników. 

3. Każdy członek koła może w sezonie utrzymywać maksymalnie 2 nęciska. 

4. Jednorazowo na nęcisku może znajdować się karma w ilości nie większej 
niż 20 kg. 

5. Rodzaj i ilość karmy nie może stanowić zagrożenia dla środowiska, 
preferowana jest karma sucha treściwa(kukurydza, nasiona lub odpady 
zbożowe) bądź objętościowa soczysta (buraki, ziemniaki). 

6. Ambona, wysiadka zlokalizowana przy nęcisku musi być ogólnie 
dostępna dla wszystkich członków koła. 

7. W przypadku zamknięcia ambony (na klucz) nęcisko zostanie w trybie 
odwrotnym zlikwidowane, a myśliwemu odpowiedzialnemu za zaistniały 
stan rzeczy zostanie wstrzymane upoważnienie do odstrzału na 
zwierzynę czarną w bieżącym sezonie łowieckim. 

8. Za teren objęty polowaniem przy nęcisku uznaje się: 

 w przypadku terenów leśnych zalesionych obszar w promieniu 80 m 
od miejsca wysypania karmy 

 w przypadku terenów leśnych niezalesionych lub otwartych obszar 
w promieniu 150 m od miejsca wysypania karmy 

9. Myśliwy który założył nęcisko i opiekuje się nim posiada pierwszeństwo 
w korzystaniu z tego nęciska. 

10. W celu kontaktowania się członków koła z utrzymującym nęcisko, jego  
numer telefonu winien być dostępny przy ewidencji pobytu myśliwych 
w łowisku. 

11. Po zakończeniu sezonu łowieckiego nęcisko winno być uprzątnięte 
i zdezynfekowane. 

12. Przy nęciskach dozwolone jest polowanie jedynie na dziki i drapieżniki. 

 

4.05.14 
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13. Nęciska niezgłoszone zarządowi zostaną zlikwidowane, natomiast 
myśliwemu, który pozyska zwierzynę na niezgłoszonym nęcisku 
wstrzymuje się upoważnienie do wykonywania polowania na zwierzynę 
grubą do końca sezonu łowieckiego, w którym pozyskał zwierzynę. 

14. Zabrania się lokalizowania nęcisk w obrębie gruntów zgłaszanych przez 
Koło Darz Bór w Sieniawie do programów rolno-środowiskowych. 

15. Zobowiązuje się Zarząd Koła do przygotowania oraz wywieszenia przy 
książce pobytu myśliwych w łowisku mapy z lokalizacją nęcisk oraz listy 
myśliwych utrzymujących poszczególne nęciska. 

28 

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Koła do ewentualnego zakupu chłodni 
na zasadach konkurencyjnych w przypadku konieczności zagospodarowania tusz 
dzików oraz do ustalenia miejsca jej lokalizacji i opracowania zasad 
funkcjonowania i warunków obsługi. 

4.05.14 

29 
Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Koła do ustalenia sposobu prowadzenia 
księgowości Koła przez zatrudnioną księgową lub wybrane Biuro Rachunkowe. 

4.05.14 

30 

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium poszczególnym członkom Zarządu 
Koła: 

a) Prezesowi Koła - kol. Tomasz Mikulski, 

b) Łowczemu Koła - kol. Zdzisław Ciurko, 

c) Podłowczemu Koła - kol. Tomasz Smędra, 

d) Skarbnikowi Koła - kol. Stanisław Brzyski, 

e) Sekretarzowi Koła - Edward Kalin 

19.04.2015 

31 
Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości i zatwierdza opracowany plan 
działalności i budżetu Koła na sezon 2015/2016. 

19.04.2015 

32 
Walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Koła oraz 
wykonania budżetu za rok gospodarczy 2014/2015. 

19.04.2015 

33 
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za sezon 
2014/2015. 

19.04.2015 

34 
Zalicza się prowadzącemu polowanie zbiorowe 1 dniówkę w sezonie bez względu 
na ilość prowadzonych polowań zbiorowych. 

4.05.14 

35 
Upoważnia się Zarząd Koła do ustalenia wymiaru kar porządkowych w przypadku 
odstrzału dzika – lochy. 

4.05.14 

36 

Walne Zgromadzenie przyjmuje złożone kandydatury do skierowania wniosków 
do Kapituły Odznaczeń Polskiego Związku Łowieckiego o przyznanie odznaczeń 
łowieckich dla wytypowanych Kolegów wg. sporządzonej  listy odczytanej przez 
Sekretarza WZ. 

4.05.14 

37 
Anuluje się uchwały nr 4,5, 8, 9,17, 19, 23,24, 33, 35, 36, 37,  z poprzedniego 
zbioru uchwał. 

4.05.14 

38 
Walne Zgromadzenie przyjmuje sposób wyboru Zarządu Koła przez dokonanie 
bezpośredniego wyboru do pełnienia funkcji. 

19.04.2015 

39 
Walne Zgromadzenie ustala, że dotychczasowa liczebność składu osób 
wchodzących do Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej nie ulega zmianie. 

19.04.2015 

 

 


