UCHWAŁA NR 03/2008
Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „PETROPONOWA” w
Płocku
z dnia 22.04.2008, ze zmianami z dnia 25.04.2016r
W sprawach zasad wykonywania polowań zbiorowych
Wykonywanie polowań zbiorowych jest objęte Regulaminem Polowań,
natomiast niniejsze zasady są postanowieniami szczegółowymi podlegającymi
również sankcjom statutowym w razie ich nieprzestrzegania.
§1

1. Organizacja polowań zbiorowych opiera się na Planie Polowań
Zbiorowych opracowanym i zatwierdzonym przez Zarząd Koła z
uwzględnieniem faktu, że polowania zbiorowe dla całego Koła odbywają
się w niedziele.
2. W Planie Polowań Zbiorowych określa się obwód (łowisko), datę
polowania, rodzaj opolowywanej zwierzyny, czas i miejsce zbiórki,
sposób transportu myśliwych oraz w szczególności prowadzącego
polowanie.
3. Plan Polowań Zbiorowych otrzymuje każdy członek Koła oraz
zamieszcza się go na stronie internetowej Koła przed rozpoczęciem
sezonu polowań zbiorowych.
4. Swój udział w planowanym polowaniu zbiorowym całego Koła myśliwy
ma obowiązek zgłosić do prowadzącego polowanie najpóźniej w czwartek
poprzedzający polowanie. W przypadku polowań zakończonych wspólną
kolacją swój udział należy zgłosić najpóźniej we wtorek poprzedzający
polowanie. Myśliwy, który zgłosi swój udział w polowaniu ponosi jego
koszty nawet w przypadku nieobecności.
5. W przypadku polowań ujętych w planie jako ,,polowanie w grupach”,
myśliwi mają obowiązek zgłosić do Gospodarza obwodu fakt, że
polowanie takie się odbędzie najpóźniej w dniu poprzedzającym
polowanie, a Gospodarz informuje Łowczego.
6. Zarząd Koła może umieszczać w planie polowań zbiorowych ,,dzień
gospodarczy”, w czasie którego wykonywane będą prace gospodarcze,
obowiązkowe dokarmianie zwierzyny, wywożenie karmy na nęciska oraz
zbieranie wnyków w grupach przydzielonych do poszczególnych
obwodów.
7. Za nieobecność podczas ,,dnia gospodarczego” ustala się ekwiwalent
pieniężny w wysokości 100 zł, płatny Gospodarzowi.

8. Gospodarze poszczególnych obwodów mają obowiązek złożenia
sprawozdania z udziału w ,,dniu gospodarczym” poszczególnych
myśliwych przydzielonych do prac podczas Walnego Zgromadzenia.
§2
1. Prowadzący Polowanie, do organizacji polowania zbiorowego wybiera 1
lub 2 Pomocników.
2. Do podstawowych obowiązków Prowadzącego Polowanie i
pomocników, poza nadanymi oddzielnymi przepisami, należy:
 odwołanie polowania na miejscu zbiórki ze względu na warunki
atmosferyczne,
 podjęcie decyzji o polowaniu w grupach, wyznaczenie
prowadzących grupy oraz dokonanie podziału myśliwych i terenu
pomiędzy grupy,
 wyznaczanie osób odpowiedzialnych za kierowanie naganką i
ustalenie wynagrodzeń naganiaczy i karawanu,
 zarządzenie pokotu i ogłoszenie zakończenia polowania,
 sporządzenie sprawozdania z polowania wg obowiązującego wzoru
oraz dostarczenie go do Łowczego w ciągu 24 godzin,
 zapewnienie odpowiedniej ilości osób naganki i karawanu do
przewidzianego rodzaju polowania,
 zabezpieczenie w dniu polowania apteczki oraz kamizelek
ochronnych dla naganiaczy,
 rozliczenie polowania na odpowiednim druku,
 ewentualne przygotowanie ogniska i posiłku.
3. Nieobecność prowadzącego polowanie uważa się za usprawiedliwioną,
jeżeli wcześniej uzgodni on powierzenie swoich obowiązków innemu
koledze.
§3
1. Członkowie Koła mogą zapraszać na polowanie zbiorowe innych
myśliwych, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zarządu Koła.
2. Zaproszony gość podlega Regulaminowi Polowań oraz zasadom ujętym
w niniejszej Uchwale.
3. Wszelkie koszty związane z udziałem w polowaniu gościa ponosi
zapraszający.
§4
1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem 25.04.2016r.
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