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Łowiecki - Dziennik Myśliwych

W odpowiedzina Pańskie zap5Ąanie dotyczące informacji w sprawie sposobu opłaĘ
składki człoŃowskiej Polskiego Związkl Łowieckiego i ubezpieczenia myśliwegooraz

potrzebypoświadczeniategożfaktuwlegitymacji członkowskiej, informuję iż sugestiezawarte
w informacji zamieszczonej na stronie internetowej są stanowiskiem Zarządu Okręgowego
Polskiego Związku Łowieckiego w Gdńsku.
Uprawnienia do wykonywania polowania uzyskuje się na podstawie zapisów ustawy
Prawo łowieckie oraz stosownychtozporządzeń, Uprawnienia te są podstawą do ubiegania się
o zezwolenie na posiadanie broni palnej do celów łowieckich. Trudno wyobrazić sobie, iżtaka
kwestia w systemie prawnym oparta zostŃavłyłącznie na oświadczeniach osób wykonujących
polowanie. Podstawowym dokumentęm zaśvłiadczającymposiadanie uprawnień do
wykonywania polowania jest legitpnacja człoŃowska Polskiego ZwiązklŁowieckiego,
Informuj ę, iż ustawa z dnia 13 pńdziemika 1 995 r. Prawo łowieckie (t. j. z 2020 r. poz.
1683) w art. 42 ust, 2 pkł I, 2 I3 stanowi, iż podczas polowania uprawniony do jego
wykonywania zobowiązarry jest posiadaó legiĘmację człoŃowską Polskiego Związku
Łowieckiego, pozwolenie naposiadanię broni myśliwskiej lub inny dokument uprawniający do
jej posiadania, zezs,oIenie na łowienie rwietzyny przy uĘciu ptaka łowczego jeżeli myśliwy
wykonuje takie polowanie. Ustawodawca przewidziŃ wyjątek od posiadania legitymacji
jedynie dla cudzoziemców wykonujących polowanie na podstawie inrrych przepisów Prawa
łowieckiego.
Ponadto zgodnie z § 31 ust. 1 pkt 5 rozporządzeniaMinistra Środowiska zdńa23 marca
2005 r. w sprawie szczegółowychwarunków wykonywaniapolowania i znakowania tusz (Dz.U.
2005 nr 6I poz. 548) prowadzący polowanie przed rozpoczęciem pierwszego pędzenia
przeprowadza odprawę myśliwych, w trakcie której powinien: (...) sprawdzić dokumenty
uprawniającę do udziału w polowaniu.
Zgodnie ze Statutem Polskiego Związku Łowieckiego stanowiącym zńącznik do
uchwały XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 76
lutego 2019 roku potwierdzeniem człoŃostwa osoby ftzycznej w Zrzęszęniu jest legitymacja
Polskiego ZwiązkuŁowieckiego. Natomiast wzór legiĘmacji ustala Zarząd Główny Polskiego
ZwiązkuŁowieckiego (§17 Statutu). Aktualny wzór legitymacji zawięramiejscanahologramy
zaświadczające opłacenie składki członkowskiej na dany rok a takze opłacenie ubezpieczenia
myśliwego.
Biorąc pod uwagę odpowiedzialnośó prowadzących polowanie zbiorowe za prawidłowe
i bezpieczne przeprowadzenie polowania, w przypadku braku wazności legitymacji na darry
rok ma on prawo nie dopuścićdo udziału w polowaniu osób, które nię posiadają stosownego
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zaświaclczenia opłacenia składki członkowskiej Polskiego Zwtązku Łowieckiego oraz
ubezpieczenia myśliwego (hologram w polu określającym rok waznościlegitymacji).
Na łowczych kół łowieckich spoczywa obowiązek sprawdzenia czy osoba ubiegająca
się o wydanie tzw. odstrzału (nle zawsze członek danego koła) posiada uprawnienia do
wykonywania polowanial czy jest objęta ubezpteczeniem.
Zaniechanie przęz łowczego koła lub prowadzącego polowanie zbiorowe ww.
czynności,może rodzic daleko idącą odpowiedzialność w sytuacji gdy dojdzie do
nieszczęśliwego wypadku z udziałem osoby nie posiadającej uprawnień do wykonywania
p olowania or az w ażnego ubezpie częnia.
Ważna legitymacja człoŃowska Polskiego Związku Łowieckiego potwierdza
posiadanie stosownych uprawnień i jest podstawąprry realtzacjizadańniejako zleconychprzez
organy państwowe i samorządowe np. realizacja odstrzału sanitarnego lub odstrzału
redukcyjnego.
Ponadto myśliwywykonujący polowanie, realizujący odstrzał sanitamy lub redŃcyjny
moze podlegać kontroli róznych słuzb, jak na przykład: Policja, Straż Leśna, PaństwowaStrń
Łowiecka. Dokumentem potwierdzającymBosiadanie stosownych uprawnień jest legitymacja
członkowska Polskiego ZwiązkuŁowieckiego (forma dokumentu dla celów dowodowycĘ.
Biorąc powyższe pod uwagę na|eĘ uznać, iz sugestia by nie dopuszczać do
wykonywania polowania myśliwych,którzy nie udokumęntowali dokonarria wpłaty składki
członkowskiej i ubezpieczenta nie byli dopuszczani do wykonylvarria polowania, zawarta
w informacji na stronie ZarząduOkręgowego Polskiego ZwivkuŁowieckiego w Gdańsku, ma
na celu zabezpieczenie zarówno myśliwych wykonujących polowanie a przede wszystkim osób
wydających tzvv. odstrzały i prowadzących polowania zbiorowe przed ewentualnymi
nieprzyj emno ściamioraz negatywnymi skutkami prawnymi.

Do wiadomości (drogą elektronicmą):

l.

Koła łowięckie okręgu gdńskiego PZŁ.
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