
   KOŁO ŁOWIECKIE DARZBÓR W SZCZECINKU 

Dziennik Uchwał Koła Łowieckiego Darzbór w Szczecinku 

 

13-10-2012 

 

§1 

„Organizacyjne” 

 

1. Każda kolejna uchwała Koła podjęta przez Walne Zgromadzenie Członków Koła wpisywana jest do dziennika uchwał, 
a następnie publikowana w witrynie w domku, stronie www i dokumentacji Koła. Za dopisanie uchwały 
odpowiedzialny jest sekretarz Koła – kontroluje go przewodniczący zebrania oraz przewodniczący komisji uchwał i 
wniosków. 

2. Siedziba Koła Łowieckiego „Darzbór” w Szczecinku mieści się pod adresem: 

Kucharowo 3A, 76-448 Silnowo (Uchwała z dnia 10.10.2015) 

3. Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Darzbór w Szczecinku postanawia zatwierdzić zmianę nazwy Koła 

w brzmieniu: Koło Łowieckie Darzbór w Szczecinku. (Uchwała z dnia 16.04.2016) 

§2 

„Zwrot kosztów polowania” 

 

1.  Za pozyskaną zwierzynę grubą przysługuje członkowi Koła 20% wartości tuszy jako premia z wyjątkiem rogaczy 
sarny, a za sarny kozy i koźlęta przyznaje się 40% premii. (Uchwała z dnia 18.04.2015) 

2. Zaproszonemu gościowi nie przysługuje premia.  

3. Premia nie przysługuje za zwierzynę grubą zdaną do punktu skupu w II klasie i poza klasą z winy myśliwego. 

4. Za zwierzynę strzeloną na polowaniu zbiorowym myśliwy nie otrzymuje premii. 

5. Pozyskana zwierzyna drobna staje się własnością myśliwego, który ją upolował. 

§3 

„Zapraszanie gości” (Uchwała z dnia 18.04.2015) 

 

 Polski myśliwy nie będący Członkiem Koła Darzbór może jednorazowo uzyskać bezpłatny odstrzał maksymalnie dwa 

razy na 7 dni za zgodą Zarządu Koła. Wniosek o wydanie odstrzału dla gościa pisemnie składa zapraszający do 

Zarządu Koła. Za każdy kolejny odstrzał obowiązuje opłata 100 zł. (Uchwała z dnia 16.04.2016) 

 Odstrzał dla polskiego myśliwego poza zwolnionymi z opłaty za jelenia byka może być wydany od 1go października. 

Zaproszony polski myśliwy niebędący członkiem Koła ponosi opłatę za pozyskanie byka jelenia szlachetnego wg 

poniższego cennika z uwzględnieniem podatku VAT: 

 byk w I i II roku życia – 0 zł 

 trofeum o masie do 2 kg powyżej 2-go roku życia- 500zł 

 trofeum o masie od 2,01 kg do 2,49 kg – 750 zł 

 trofeum o masie od 2,5 kg do 2,99 kg – 990 zł 

 trofeum o masie od 3 kg do 3,49 kg – 1 100 zł 

 trofeum o masie od 3,5 kg do 3,99 kg – 1 425 zł 

 trofeum o masie od 4 kg do 4,49 kg – 1 500 zł 

 trofeum o masie od 4,5 kg do 4,99 kg – 1 575 zł 

 trofeum o masie od 5 kg do 5,99 kg – 1 620 zł + 2,7 zł za każdy 0,01 kg pow. 5 kg 

 trofeum o masie od 6 kg do 6,99 kg – 1 890 zł + 7,5 zł za każdy 0,01 kg pow. 6 kg 

 trofeum o masie od 7 kg do 7,99 kg – 2 640 + 8,1 zł za każdy 0,01 kg pow. 7 kg 

 trofeum o masie powyżej 8 kg – 3 450 zł + 9 zł za każdy 0,01 pow. 8 kg 

(Uchwała z dnia 16.04.2016) 
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 Gość ponosi koszt preparacji trofeum u wskazanego przez Zarząd preparatora. Trofeum w skórze musi być okazane 

członkowi Zarządu Koła, który wykona wyraźne zdjęcia wieńca. Trofeum jest ważone w terminie do 7 dni od 

odstrzału w obecności 2 członków Zarządu i myśliwego, a następnie sporządzany jest protokół, na podstawie 

którego należy uiścić opłatę zgodnie z cennikiem w ciągu 3 dni kalendarzowych. Po dokonaniu opłaty trofeum staje 

się własnością myśliwego. W przypadku uzyskania 2 punktów czerwonych na ocenie prawidłowości odstrzału, gość 

ponosi dodatkową opłatę na budowę ambony w wysokości 900 zł. (Uchwała z dnia 16.04.2016) 

 Za strzelenie lochy powyżej 60 kg zaproszony gość zobowiązany jest do dokonania opłaty w wysokości 200 zł. 

 Zapraszający ponosi pełną odpowiedzialność za uregulowanie wszelkich zobowiązań finansowych gościa wobec 

Koła. 

 Zarząd Koła ma możliwość zaproszenia na polowanie: Nadleśniczego, Z-cy Nadleśniczego, Inżyniera Nadzoru, Leśnika 

z terenu obwodów dzierżawionych przez Koło, władz ZOPZŁ, kontrahenta Koła, wysokiego rangą przedstawiciela 

samorządu terytorialnego i wystawienia im długoterminowego darmowego odstrzału. W przypadku Nadleśniczego, 

Łowczego Okręgowego, kontrahenta Koła w postaci Pana Nowaczyka Zarząd Koła ma prawo zwolnić ich z opłaty za 

pozyskanie samca zwierzyny płowej dla polskich myśliwych za jedną sztukę każdego gatunku w sezonie łowieckim. 

(Uchwała z dnia 10.10.2015) 

 Zapraszający myśliwy podczas polowania z zaproszonym gościem nie może pozyskiwać samców zwierzyny płowej. 

Zaproszony gość może polować tylko z zapraszającym. Gość nie może polować sam i z osobami zastępującymi 

zapraszającego. (Uchwała z dnia 16.04.2016) 

§4 

„Użytek własny” 

 

 

1. Każdy Członek Koła ma prawo w sezonie łowieckim do zakupu 4 sztuk zwierzyny grubej, którą sam upolował za cenę 

80% ich wartości. Każda kolejna sztuka kupowana jest za cenę jaką Koło otrzymuje od odbiorcy za sprzedaż sztuki 

(łącznie z wszelkimi dopłatami jakie wynikają z umów zawartych przez Koło z odbiorcami). (Uchwała z dnia 

18.04.2015) 

2. Tusze dzików do 20 kg wagi po wypatroszeniu bez względu na to czy zostały upolowane na polowaniu 

indywidualnym lub zbiorowym Członek Koła może odkupić za 80% ich wartości. Tusze te nie wliczane są do limitu 4 

sztuk zwierzyny grubej, o którym mowa w pkt. 1 pod warunkiem odstawienia ich do punktu skupu i zwarzeniu przez 

skupowego. (Uchwała z dnia 18.04.2015) 

3. Podstawą do obciążenia myśliwego za zakupioną tuszę jest protokół określający wagę tuszy wystawiony przez 

Łowczego, który do 24h od strzelenia zwierzyny na użytek własny ma być poinformowany przez myśliwego. 

4. Gość w każdym przypadku płaci 100% plus dopłata (aktualnie 13-04-2014r – 3zł/kg). wartości tuszy, gdy bierze ją na 

użytek własny, z wyjątkiem zwierzyny drobnej.  

5. Zarząd Koła ma prawo pierwszeństwa wykorzystania pozyskanej tuszy na potrzeby Koła takie jak: szkolenia, zabawy, 

imprezy, współpraca z innymi podmiotami etc. (Uchwała z dnia 18.04.2015) 

§5 

„Szkody łowieckie” 

 

1. O obecności rzeczoznawcy przy szacowaniu szkód decyduje szacujący w porozumieniu z zarządem Koła. 

2. Szacującego szkody wybiera Zarząd Koła. Wysokość ekwiwalentu dla szacującego ustala Zarząd Koła.  

3. Przy szkodzie powyżej 7000,00zł szkodę szacuje szacujący plus drugi członek Koła. 

§6 

„Strażnica” 

 

1. Regulamin korzystania z domku myśliwskiego w Kucharowie oraz ustalenie opłat zatwierdza Walne Zgromadzenie 

Członków Koła – dodatkowy załącznik – REGULAMIN i CENNIK KORZYSTANIA Z DOMKU MYŚLIWSKIEGO W 

KUCHAROWIE – zał.1 (Uchwała z dnia 13.04.2014)) 
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§7 

„Sprawy finansowe/należności” 

 

1. Wpisowe nowo wstępujących członków do Koła wynosi dziesięciokrotność składki do PZŁ na dany rok łowiecko - 

gospodarczy. 

2. Składka do Koła wynosi 10zł/miesięcznie, płatne z dołu do każdego kwartału (z dołu tzn. za miniony kwartał) 

3. Wprowadza się roczną składkę w wysokości 200zł na sezon, która w całości zostanie przeznaczona wyłącznie na 

budowę i modernizację urządzeń łowieckich na wszystkich rewirach gospodarczych tj. ambony stacjonarne, 

przenośne itp. Składkę opłacają wszyscy Członkowie Koła solidarnie. Składkę należy opłacić do ostatniego dnia 

aktualnego sezonu (Uchwała z dnia 18.04.2015) 

4. Za dostawę zwierzyny z polowań dewizowych ekwiwalent dla podprowadzającego wypłacany jest według 

następujących stawek: jeleń byk - 70zł, łania - 40zł, cielę - 40 zł, dzik – 40zł, sarna rogacz/koza/koźle – 20 zł. 

(Uchwała z dnia 16.04.2016) 

5. Ekwiwalent dla myśliwego za podprowadzanie myśliwego dewizowego wynosi: 25zł za wyjście. 

6. Wprowadza się rejestr „kartę pracy” do przepracowania przez każdego Członka Koła z wyjątkiem myśliwych, którzy 

ukończyli 65 lat przed początkiem sezonu, inwalidów I stopnia oraz Członków Zarządu. (Uchwała z dnia 16.04.2016) 

7. Do przepracowania obowiązkowo myśliwy ma 20h w roku gospodarczym na rzecz poprawy urządzeń łowieckich, 

zakładania poletek, prac przy domku i innych prac wskazanych i zatwierdzonych każdorazowo przez Zarząd Koła na 

druku przygotowanym przez Zarząd. (Uchwała z dnia 16.04.2016) 

8. Stawka za niewypracowanie godzin wynosi 10zł/h. Kartę pracy weryfikuje Zarząd Koła w oparciu o zatwierdzone 

przez Członków Zarządu wpisy w karcie do 10 kwietnia każdego roku. Karty złożone po tym terminie nie będą 

uwzględniane. (Uchwała z dnia 16.04.2016) 

 

§8 

„Zasady wydawania odstrzałów” (Uchwała z dnia 18.04.2015) 

 

 

1. Zezwolenie wykonywania polowania na zwierzynę wydawane jest przez Zarząd Koła każdemu Członkowi Koła na 

równych zasadach, w równej ilości i bez ograniczeń poza tymi wynikającymi z rocznego planu łowieckiego i planem 

polowań komercyjnych na wszystkich obwodach dzierżawionych przez Koło. (Uchwała z dnia 16.04.2016) 

 

 

Zał. 1 REGULAMIN i CENNIK KORZYSTANIA Z DOMKU MYŚŁIWSKIEGO W KUCHAROWIE 

1. Regulamin 

a) każdy z członków Koła dba o mienie Koła jakim jest domek myśliwski w Kucharowie 

b) każdy z członków Koła dba o teren otaczający domek wraz z wszelkimi budynkami gospodarczymi 

c) gospodarza domku wybiera Zarząd Koła 

d) gospodarz prowadzi zeszyt z ewidencją wynajmu domku dla myśliwych – data wynajmu, ile osób 

wynajmowało z rozróżnieniem na kategorie + suma opłat, podpis wynajmującego i gospodarza 

e) zeszyt z ewidencją kontroluje Komisja Rewizyjna przed wiosennym Walnym Zgromadzeniem Członków Koła – 

Komisja przedstawia wyniki kontroli dla WZ 

f) za wszelkie wyrządzone straty/zniszczenia/kradzieże odpowiada myśliwy wynajmujący domek – gospodarz 

sprawdza stan, a w razie ewentualnych strat/zniszczeń/kradzieży zgłasza o fakcie Zarządowi Koła – Zarząd 

obciąża myśliwego, który wynajmował domek 

g) myśliwy wynajmujący domek ma obowiązek pozostawić porządek po sobie – pokoje, sala, kuchnia, klatka 

schodowa, toalety, teren wokół domku 
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h) zarząd może obciążyć myśliwego karą w wysokości 50zł za niedostateczne posprzątanie po sobie domku oraz 

terenu wokół domku 

i) myśliwy wynajmujący domek ma obowiązek przebywania w domku podczas trwania imprez/spotkań. Jeżeli 

nie ma myśliwego obowiązek przebywania spoczywa na gospodarzu domku 

j) myśliwy wynajmujący domek ma obowiązek pozostawić tyle samo drewna przy kominku co zastał podczas 

przejmowania domku 

k) szkolenia/pogadanki i spotkania dla młodzieży pod opieką leśniczego/nauczyciela, odpowiedzialnego członka 

Koła/Zarządu – zwolnione z wszelkich opłat – ma to na celu polepszanie stosunków z miejscową ludnością 

l) myśliwy, który chce wynająć domek zgłasza ten fakt gospodarzowi, oraz dwóm członkom Zarządu Koła 

m) o pierwszeństwie decyduje data zgłoszenia do gospodarza domku 

n) na 2 dni przed polowaniem komercyjnym oraz w jego trakcie wynajmowanie domku jest zabronione 

o) w dniu polowania zbiorowego wynajęcie domku jest zabronione 

p) jeżeli wynajmuje się pokoje odpłatność za salę nie jest liczona 

q) jeżeli wynajmuje się samą salę odpłatność jak w tabeli – gospodarz zamyka pokoje na klucz 

r) w cenę noclegu wliczone jest korzystanie z pościeli 

s) ceny za wynajem przedstawia poniższa tabela 

t) Ustala się zakaz wprowadzania i przebywania psów w strażnicy łowieckiej z wyjątkiem czasu trwania kolacji 

bezpośrednio po polowaniach zbiorowych (Uchwała z dnia 10.10.2015) 

u) Gospodarz strażnicy myśliwskiej każdorazowo sprawdza stan strażnicy przy wyjeździe wynajmującego w jego 

obecności (Uchwała z dnia 10.10.2015) 

2. Cennik 

kto Za ile doba 

Myśliwy z Koła 0zł 

Najbliższa rodzina myśliwego* 10zł/doba 

Pozostali goście 40zł/doba 

Dziecko do lat 3 0 zł 

Dziecko od lat 3 do 12 15zł/doba 

Vip** 0zł 

Wynajem sali – bez kluczy do pokoi  15zł/os 

Szkolenie/pogadanka dla młodzieży ze szkól 0zł 
 

*matka, ojciec, żona, córka, syn, siostra, brat, konkubina 

**nadleśniczy, z-ca nadleśniczego, wysoki rangą leśnik, władze związku PZŁ – zaproszenie na 

polowanie indywidualne lub zbiorowe 

 


