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DZIABI
POSTANOWIENIAOGÓLNE

§1.
1. PolskiZwiČzekBowiecki,zwanydalej,,Zrzeszeniem”,jestzrzeszeniemosóbfizycznych
i prawnych, które prowadzČ gospodarkħ ųowieckČ, chroniČ Ƒrodowisko przyrodnicze,
kultywujČtradycjħ,etykħikulturħųowieckČ.
2. ZrzeszeniedziaųanaobszarzeRzeczypospolitejPolskiej.
3. SiedzibČZrzeszeniajestm.st.Warszawa.
4. ZrzeszeniezmocyustawyposiadaosobowoƑđprawnČ.
§2.
1. ZrzeszeniemaprawouǏywađwųasnegogodųa,sztandaru,pieczħci,flagiibarwy.
2. Zrzeszenie ustanawia i nadaje odznaczenia ųowieckie oraz okreƑla wzór oznaki
ųowieckiej.
§3.
IlekrođwStatuciejestmowaoustawie,oznaczatoustawħzdnia13paǍdziernika1995r.–
Prawoųowieckie(t.j.Dz.U.z2018r.,poz.2033).
§4.
1. ZadaniaZrzeszeniaokreƑlaustawa.
2. ZadaniaZrzeszeniarealizowanesČmiħdzyinnymipoprzez:
1) promowanieideiųowiectwapolskiegowkrajuizagranicČ;
2) dziaųaniawzakresiezachowaniairozwojupopulacjizwierzyny;
3) rozwijanieųowiectwapodwzglħdemgospodarczym;
4) inicjowaniepropozycjizmianprzepisówprawnychwzakresieųowiectwa;
5) wspóųpracħzinstytucjamipaŷstwa,samorzČdamiiorganizacjamispoųecznymi
dziaųajČcyminarzeczochronyprzyrodyiƑrodowiska;
6) wymianħ doƑwiadczeŷ z zakresu gospodarki ųowieckiej oraz wspóųpracħ
z wųaƑciwymi organami odpowiedzialnymi za zwalczanie chorób zakaǍnych
zwierzČt;
7) wspieranie i prowadzenie prac naukowych w zakresie gospodarowania
zwierzynČ;
8) popieranie dziaųalnoƑci wydawniczej i wystawienniczej o tematyce ųowieckiej
orazwspieraniedziaųalnoƑcibibliotekimuzeówųowieckich;
9) rozwijaniezasadetycznychdotyczČcychųowiectwa;
10) organizowanie szkoleŷ dla czųonków Zrzeszenia w zakresie wiedzy
ipraktycznychumiejħtnoƑciųowieckich;
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11) prowadzeniedziaųaŷwzakresieinformowaniaspoųeczeŷstwaoroliųowiectwa
imyƑliwegowgospodarcenarodowej;
12) upowszechnianiekulturyųowieckiej,wtymwspieraniejejtwórców.

DZIABII
CZBONKOSTWOWZRZESZENIU

RozdziaųI
Postanowieniaogólne
§5.
1. CzųonkamiZrzeszeniasČ:
1) osobyfizyczne:
a) bħdČceczųonkamikóųųowieckich,
b) niebħdČce czųonkami kóų ųowieckich, zwane dalej „czųonkami
niezrzeszonymiwkoųachųowieckich”
2) osobyprawne–koųaųowieckie.
2. OsobaubiegajČcasiħoprzyjħciedoZrzeszenia:
1) skųada deklaracjħ czųonkowskČ wedųug wzorów okreƑlonych w zaųČcznikach
1i2doStatutu;
2) uiszczawpisowewustalonejwysokoƑci.
3. Osoba fizyczna skųada deklaracjħ czųonkowskČ i uiszcza wpisowe zarzČdowi
okrħgowemu wųaƑciwemu dla miejsca staųego zamieszkania danej osoby, a jeǏeli jest
onacudzoziemcem–zarzČdowiokrħgowemuprzezsiebiewybranemu.
4. Czųonkowie zaųoǏyciele koųa ųowieckiego skųadajČ deklaracjħ czųonkowskČ i uiszczajČ
wpisowezarzČdowiokrħgowemuwųaƑciwemudlasiedzibykoųaųowieckiego.
5. ZarzČdokrħgowywterminie30dniodspeųnieniawarunków,októrychmowawust3
lub4,podejmujeuchwaųħwprzedmiocieprzyjħciadoZrzeszeniaiwterminie14dni
dorħczauchwaųħzainteresowanemu.
6. IlekrođwStatuciejestmowaowųaƑciwymzarzČdzieokrħgowym,rozumiesiħprzezto
odpowiedniozarzČd,októrymmowawust.3i4.
7. Osoba ubiegajČca siħ o przyjħcie do Zrzeszenia staje siħ – z dniem podjħcia uchwaųy
przezwųaƑciwyzarzČdokrħgowy–jegoczųonkiemipodlegawpisowidoprowadzonego
przeztenzarzČdrejestru.
8. Od uchwaųy o odmowie przyjħcia do Zrzeszenia zainteresowanemu przysųuguje
odwoųaniedoZarzČduGųównego.
9. W przypadku odmowy przyjħcia do Zrzeszenia wpisowe podlega niezwųocznie
zwrotowi.
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RozdziaųII
Prawaczųonków
§6.
PrawaiobowiČzkiczųonkówZrzeszeniasČrówne.
§7.
1. CzųonekZrzeszeniamaprawo:
1) czynnieuczestniczyđwdziaųalnoƑciZrzeszenia;
2) korzystađ z pomocy organów Zrzeszenia w wykonywaniu przez niego swych
obowiČzkówstatutowych;
3) skųadađoƑwiadczeniawewszystkichprzypadkach,wktórychorganyZrzeszenia
majČpodjČđuchwaųyichdotyczČceorazodwoųywađsiħodtychuchwaų;
4) korzystađ z majČtku Zrzeszenia na zasadach okreƑlonych uchwaųami
odpowiednichjegoorganów.
2. CzųonekZrzeszenia–osobafizycznamaponadtoprawo:
1) wybierađibyđwybieranymdoorganówZrzeszenialubnaokreƑlonefunkcje;
2) nosiđ odznaczenia ųowieckie, oznakħ ųowieckČ oraz strój organizacyjny
z odpowiednimi dystynkcjami, ustanowionymi na podstawie § 83 pkt 6
i§84pkt25.
3) wykonywađ polowania indywidualne oraz uczestniczyđ w polowaniach
zbiorowych;
4) uczestniczyđ w zawodach strzeleckich, sprawdzianach kynologicznych oraz
imprezach organizowanych przez organy Zrzeszenia na podstawie
zatwierdzonychregulaminówtychimprez.
3. WųaƑciweorganyZrzeszeniaikóųųowieckichrealizujČcwolħwiħkszoƑciswychczųonków
mogČ zwracađ siħ z proƑbČ do wųaƑciwych koƑcioųów lub zwiČzków wyznaniowych
opowoųanieduszpasterzyƑrodowiskmyƑliwych.
§8.
1. Czųonkom Zrzeszenia – osobom fizycznym, szczególnie zasųuǏonym dla ųowiectwa,
moǏezostađnadaneczųonkostwohonoroweZrzeszenia.
2. Czųonkowie honorowi Zrzeszenia zwolnieni sČ z obowiČzku opųacania skųadek
czųonkowskichnarzeczZrzeszeniaorazkóų,doktórychnaleǏČ.
3. NadanieczųonkostwahonorowegoZrzeszeniamoǏenastČpiđrównieǏpoƑmiertnie.
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RozdziaųIII
ObowiČzkiczųonkówZrzeszenia
§9.
1. CzųonekZrzeszeniajestobowiČzany:
1) wykonywađ zadania Zrzeszenia, w szczególnoƑci osobiƑcie uczestniczyđ
wpracachorganówZrzeszenia,doktórychnaleǏy;
2) wspóųdziaųađzorganamiZrzeszeniawrealizacjiichzadaŷ;
3) przestrzegađ prawa, Statutu, uchwaų organów Zrzeszenia oraz kierowađ siħ
zasadamietykiųowieckiejikoleǏeŷstwa;
4) chroniđprzyrodħojczystČ,wtym:
a) dziaųađ na rzecz ochrony Ƒrodowiska w celu zachowania równowagi
wprzyrodzie,
b) dbađowųaƑciwČliczebnoƑđikondycjħosobniczČzwierzyny;
5) zachowywađ,kultywowađirozpowszechniađtradycjeiosiČgniħciadziedzictwa
kulturowegoųowiectwapolskiego;
6) dbađodobreimiħųowiectwapolskiegoiZrzeszenia;
7) brađczynnyudziaųwpromocjiųowiectwa;
8) dbađomienieZrzeszenia;
9) terminowouiszczađskųadkiczųonkowskie;
10) brađczynnyudziaųwzwalczaniukųusownictwaiszkodnictwaųowieckiego;
11) brađ udziaų w realizacji zadaŷ zlecanych przez ministra wųaƑciwego
dosprawƑrodowiska;
12) przestrzegađ zasad dotyczČcych prowadzenia prawidųowej gospodarki
ųowieckiej;
13) udostħpniađ Zrzeszeniu pozyskane trofea ųowieckie w celach wyceny
iwystawienniczych.
2. CzųonekZrzeszenia–osobafizycznajestponadtoobowiČzany:
1) podnosiđwiedzħųowieckČ;
2) doskonaliđumiejħtnoƑcistrzeleckie;
3) skųadađzeznaniaioƑwiadczenianaǏČdanieuprawnionychorganówZrzeszenia;
4) poddawađ siħ prawomocnym orzeczeniom i postanowieniom sČdów
ųowieckich;
5) powiadamiađ wųaƑciwy zarzČd okrħgowy o zmianach miejsca staųego
zamieszkaniawterminie14dnioddniadokonaniazmiany;
6) realizowađnarównychzasadachzobowiČzaniawynikajČcezplanówųowieckich
orazpotrzebgospodarkiųowieckiej.
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RozdziaųIV
KandydacinaczųonkówZrzeszenia,utrataczųonkostwawZrzeszeniu
§10.
1. Osoba ubiegajČca siħ o nabycie podstawowych uprawnieŷ do wykonywania
polowania,zwyjČtkiemosób,októrychmowawart.42ust.5ustawy,skųadawniosek
o przyjħcie na staǏ, o którym mowa w art. 42 ust. 4 pkt 1 ustawy,
w zarzČdzie koųa ųowieckiego, oƑrodku hodowli zwierzyny lub wųaƑciwym zarzČdzie
okrħgowym.
2. Rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, powinno nastČpiđ niezwųocznie,
niepóǍniejniǏwterminie3miesiħcyoddniawpųyniħciawniosku.
3. W terminie 14 dni od dnia przyjħcia uchwaųy albo podjħcia decyzji zarzČd koųa
ųowieckiego albo kierownik oƑrodka hodowli zwierzyny sČ obowiČzani powiadomiđ
wųaƑciwy zarzČd okrħgowy o przyjħciu na staǏ, przedkųadajČc kopiħ wniosku oraz
stosownČ uchwaųħ zarzČdu koųa ųowieckiego lub decyzjħ kierownika oƑrodka hodowli
zwierzyny.
4. StaǏ rozpoczyna siħ z dniem dokonania rejestracji jego rozpoczħcia przez wųaƑciwy
zarzČdokrħgowywrejestrzestaǏystów.Ztymdniemosoba,októrejmowawust.1,
stajesiħkandydatemnaczųonkaZrzeszenia,zwanymdalej,,kandydatem”.
§11.
WųaƑciwyzarzČdokrħgowymoǏezobowiČzađkoųoųowieckielubkierownikaoƑrodkahodowli
zwierzyny Polskiego ZwiČzku Bowieckiego, znajdujČce siħ na terenie jego dziaųania, do
przyjħciakandydatawceluodbyciastaǏu,okreƑlajČcjednoczeƑnieterminrozpoczħciastaǏu.
§12.
1. OdbyciestaǏukandydackiegopolegana:
1) braniu czynnego udziaųu w pracach koųa ųowieckiego lub oƑrodka hodowli
zwierzynyzwiČzanychzprowadzeniemgospodarkiųowieckiej;
2) uczestniczeniu, pod opiekČ wyznaczonego myƑliwego, w polowaniach
indywidualnychizbiorowychbezprawawykonywaniatychpolowaŷ;
3) nabywaniuwiedzyųowieckiejwzakresieteoretycznymipraktycznym;
4) braniu udziaųu w treningach strzeleckich, kursach, zajħciach praktycznych,
wykųadach,pokazachmyƑliwskichiinnychimprezachszkoleniowych;
5) aktywnym uczestniczeniu w organizowanych przez Zrzeszenie akcjach
propagujČcychideeųowiectwaiochronyƑrodowiska.
2. W trakcie odbywania staǏu do kandydatów stosuje siħ przepisy
§29pkt4i§30pkt1–4,6i8.
3. WprzypadkuskierowanianastaǏdokoųaųowieckiegoluboƑrodkahodowlizwierzyny
przezzarzČdokrħgowystaǏrozpoczynasiħzchwilČpodjħciauchwaųyoskierowaniuna
staǏ do oƑrodka hodowli zwierzyny bČdǍ w terminie 7 dni od uprawomocnienia siħ
uchwaųyoskierowaniunastaǏdokoųaųowieckiego.
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4. WszczególnieuzasadnionychprzypadkachzarzČdkoųalubkierownikoƑrodkahodowli
zwierzynymoǏeudzieliđkandydatowizgodynaprzerwħwodbywaniustaǏu,ztymǏe
staǏ powinien zostađ zrealizowany w okresie nie dųuǏszym niǏ 3 lata. O przerwie
wodbywaniustaǏuzarzČdkoųaųowieckiegolubkierownikoƑrodkahodowlizwierzyny
informujewųaƑciwyzarzČdokrħgowy.
5. OdkandydataniewolnoǏČdađjakichkolwiekƑwiadczeŷfinansowychlubrzeczowych.
6. W terminie 30 dni od upųywu ustawowego terminu odbycia staǏu,
z uwzglħdnieniem ewentualnej przerwy, o której mowa w ust. 4, zarzČd koųa lub
kierownik oƑrodka hodowli zwierzyny podejmuje uchwaųħ bČdǍ decyzjħ
ozaliczeniulubniezaliczeniuodbyciastaǏu.
7. Uchwaųa lub decyzja podejmowana jest po wysųuchaniu kandydata i opiekuna,
a przy jej podjħciu uwzglħdnia siħ przebieg staǏu udokumentowany w dzienniczku
staǏystyorazopiniħopiekuna.
8. NieobecnoƑđ prawidųowo powiadomionego kandydata nie wstrzymuje podjħcia
uchwaųybČdǍdecyzji.
9. WprzypadkuniezaliczeniaodbyciastaǏukandydatmoǏezwróciđsiħwterminie14dni
do zarzČdu okrħgowego wųaƑciwego dla koųa ųowieckiego, a w przypadku oƑrodków
hodowli
zwierzyny
zarzČdzanych
przez
Zrzeszenie
lub
bħdČcych
w gestii innych podmiotów do ZarzČdu Gųównego, o zbadanie w trybie nadzoru
zasadnoƑciuchwaųyzarzČdukoųalubdecyzjikierownikaoƑrodkahodowlizwierzyny.
10. O zaliczeniu odbycia staǏu lub niezaliczeniu jego odbycia zarzČd koųa lub kierownik
oƑrodka hodowli zwierzyny zawiadamia wųaƑciwy zarzČd okrħgowy oraz kandydata,
przesyųajČcmustosowanČuchwaųħlubdecyzjħwterminie14dniodjejpowziħcia.
11. Niezaliczenie odbycia staǏu nakųada na zarzČd okrħgowy obowiČzek skreƑlenia
kandydata z rejestru, o którym mowa w § 10 ust. 4 i na wniosek zainteresowanego
powodujekoniecznoƑđrozpoczħciaprocedurystaǏowejodnowa.
12. UchwaųawsprawieskreƑleniawrazzpouczeniemomoǏliwoƑciodwoųaniaprzesyųana
jestzainteresowanemuwterminie14dniodjejpodjħcia.
13. OdbyciestaǏuwaǏnejestprzezokres5latoddniapodjħciauchwaųyojegozaliczeniu.
14. Naczelna Rada Bowiecka okreƑli, w drodze uchwaųy, szczegóųowy tryb i sposób
odbywania staǏu, sposób jego dokumentowania, wzór wniosku, o którym mowa
w§10ust.1,orazdzienniczka,októrymmowawust.7.
§13.
1. UtrataczųonkostwawZrzeszeniunastħpujezchwilČskreƑleniazwųaƑciwegorejestru.
2. PodstawČutratyczųonkostwajestskreƑlenielubwykluczeniezeZrzeszenia.
§14.
1. SkreƑlenie z rejestru czųonków Zrzeszenia osób prawnych – kóų ųowieckich nastħpuje
wprzypadku:
1) rozwiČzaniasiħkoųa;
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2) zmniejszenia liczby czųonków koųa poniǏej ustawowego minimum, o którym
mowa w art. 33a ust. 1 ustawy, i nieuzupeųnienia przez koųo liczby czųonków
wokresie6miesiħcy;
3) zaleganiazeskųadkamiczųonkowskimiponad6miesiħcy,przyczymskreƑlenie
nastħpuje po uprzednim pisemnym wezwaniu za potwierdzeniem odbioru do
wpųaceniazalegųychskųadekwtermie30dni.
2. SkreƑleniezrejestruczųonkówZrzeszeniaosóbfizycznychnastħpujewprzypadku:
1) wystČpieniazeZrzeszenia;
2) skazaniaprawomocnymwyrokiemzaprzestħpstwawymienionewustawie;
3) Ƒmierci;
4) zaleganiazeskųadkamiczųonkowskimiponad3miesiČce,przyczymskreƑlenie
nastħpuje po uprzednim pisemnym wezwaniu za potwierdzeniem odbioru do
wpųaceniazalegųychskųadekwterminie30dni.
3. CzųonekZrzeszeniaͲosobafizyczna,wprzypadkuutratyczųonkostwawjedynymkole,
doktóregonaleǏy,uzyskujestatusczųonkaniezrzeszonegowkoleųowieckim.
§15.
1. Osoba,októrejmowaw§14ust.2pkt1i2,jestobowiČzanawpųaciđzalegųeskųadki
czųonkowskiewterminie30dnioddniautratyczųonkostwa.
2. O prawomocnej utracie czųonkostwa w Zrzeszeniu przez osobħ fizycznČ wųaƑciwy
zarzČd okrħgowy, w terminie 7 dni, powiadamia wųaƑciwy organ policji,
awprzypadku,gdyosoba,którautraciųaczųonkostwojestczųonkiemkoųaųowieckiego
–takǏewųaƑciwekoųoųowieckie.
§16.
1. Ponowne przyjħcie do Zrzeszenia osoby, o której mowa w § 14 ust. 2 pkt 2, moǏe
nastČpiđpozatarciuskazania.
2. Warunkiem ubiegania siħ o ponowne przyjħcie do Zrzeszenia jest wywiČzanie siħ w
terminiezobowiČzku,októrymmowaw§15ust.1.
§17.
1. Na wniosek zainteresowanego czųonka – osoby fizycznej wųaƑciwy zarzČd okrħgowy
moǏe zawiesiđ go w prawach i obowiČzkach na okres nieprzekraczajČcy 3 lat.
WprzypadkuczųonkówkóųųowieckichzawieszeniewymagazgodyzarzČdówtychkóų.
2. W przypadku zawieszenia w prawach i obowiČzkach czųonka Zrzeszenia zawieszeniu
ulegajČrównieǏjegoprawaiobowiČzkijakoczųonkakoųaųowieckiego,jeƑlijeposiada.
3. Warunkiem skutecznoƑci zawieszenia jest zdeponowanie we wųaƑciwym zarzČdzie
okrħgowymlegitymacji,októrejmowaw§18ust.1.
§18.
1. Potwierdzeniem czųonkostwa w Zrzeszeniu jest legitymacja Polskiego ZwiČzku
Bowieckiego.
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2. Legitymacjħ,októrejmowawust.1,wydajČ:
1) czųonkomhonorowymZrzeszenia–ZarzČdGųówny;
2) czųonkom–osobomfizycznym–wųaƑciwyzarzČdokrħgowy.
3. ZarzČdGųównyustaliwzórlegitymacji,októrejmowawust.1.

RozdziaųV
Koųoųowieckie
§19.
1. Nazwħkoųaųowieckiego,zwanegodalej,,koųem”,okreƑlajČzaųoǏycielekoųa.
2. Koųo prowadzi dziaųalnoƑđ na podstawie przepisów ustawy, Statutu oraz uchwaų
organówZrzeszeniaikoųa.
3. Koųo posiada osobowoƑđ prawnČ, którČ nabywa z chwilČ wpisania do rejestru,
októrymmowaw§20ust.1.
§20.
1. KoųopodlegawpisowidorejestrukóųprowadzonegoprzezwųaƑciwyzarzČdokrħgowy.
2. Rejestrkóųobejmuje:
1) liczbħporzČdkowČ;
2) nazwħkoųa;
3) siedzibħiadreskoųa;
4) datħuchwaųywųaƑciwegozarzČduokrħgowegoowpisaniukoųadorejestru;
5) daneosóbuprawnionychdoreprezentacjikoųa;
6) datħipodstawħprawnČskreƑleniakoųazrejestru;
7) uwagi.
3. Dla kaǏdego koųa wpisanego do rejestru prowadzi siħ akta ewidencyjne, które
zawierajČ:
1) uchwaųħczųonkówzaųoǏycielioutworzeniukoųa;
2) uchwaųħwųaƑciwegozarzČduokrħgowegoowpisaniukoųadorejestru;
3) deklaracjħczųonkówzaųoǏycieli;
4) skųadzarzČdukoųa;
5) ewidencjħczųonkówkoųa;
6) listħaktualnychczųonkówkoųa.
4. WszelkiezmianydotyczČcedanych,októrychmowawust.2pkt2,3i5orazust.3pkt
4,podlegajČwpisowidorejestru.
5. O zmianach podlegajČcych wpisowi do rejestru zarzČd koųa jest obowiČzany
powiadomiđwųaƑciwyzarzČdokrħgowywterminie14dnioddniaichdokonania.
6. WųaƑciwy zarzČd okrħgowy dokonuje wpisu danych, o których mowa w ust. 4,
wterminie14dniodotrzymaniapowiadomienia,októrymmowawust.5.
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§21.
1. Wniosek o przyjħcie koųa do Zrzeszenia zaųoǏyciele koųa skųadajČ we wųaƑciwym ze
wzglħdunasiedzibħzarzČdzieokrħgowym.
2. DownioskunaleǏydoųČczyđ:
1) deklaracjħczųonkowskČpodpisanČprzezczųonkówzaųoǏycieli;
2) uchwaųħczųonkówzaųoǏycieliozaųoǏeniukoųa;
3) uchwaųħopowoųaniuorganówkoųa;
4) listħ czųonków zaųoǏycieli zawierajČcČ nastħpujČce dane kaǏdego z tych
czųonków:
a) imiħinazwisko,
b) datħprzystČpieniadoZrzeszenia,
c) numer legitymacji czųonkowskiej Zrzeszenia i nazwħ zarzČdu okrħgowego,
którywydaųtħlegitymacjħ.
3. Podjħcie uchwaųy o wpisaniu koųa do rejestru oznacza gotowoƑđ wųaƑciwego zarzČdu
okrħgowegowystČpieniazwnioskiemowydzierǏawienieobwoduzchwilČpojawienia
siħmoǏliwoƑcidokonaniatakiejdzierǏawy.
§22.
KoųomaprawouǏywaniapieczħci,oznakiisztandaruwedųugustalonegoprzezsiebiewzoru.
§23.
DozadaŷkoųanaleǏy:
1) prowadzeniegospodarkiųowieckiejwdzierǏawionychobwodachųowieckich;
2) inicjowanie i organizowanie przedsiħwziħđ z zakresu ochrony Ƒrodowiska,
wszczególnoƑciwcelupoprawywarunkówbytowaniazwierzyny;
3) zwalczaniekųusownictwaiwszelkichprzejawówszkodnictwaųowieckiego;
4) uczestnictwo w realizacji zadaŷ zlecanych przez ministra wųaƑciwego do spraw
Ƒrodowiska;
5) organizowanieteoretycznegoipraktycznegoszkoleniaczųonkówikandydatów;
6) czuwanie nad przestrzeganiem przez czųonków i kandydatów prawa ųowieckiego,
Statutu,uchwaųorganówkoųaiZrzeszeniaorazzasadetykiųowieckiejikoleǏeŷstwa;
7) dbanie o dobry wizerunek ųowiectwa i myƑliwych wƑród spoųecznoƑci zamieszkujČcej
terenydzierǏawionychobwodów;
8) promocjaųowiectwaiochronyƑrodowiska;
9) wspóųpraca ze szkoųami w prowadzeniu edukacji przyrodniczoͲųowieckiej i pracy
wychowawczej wƑród mųodzieǏy z zakresu ochrony zwierzyny, opieki nad niČ
izachowanianaturalnegoƑrodowiskaprzyrodniczego;
10) realizowanie innych zadaŷ Zrzeszenia okreƑlonych ustawČ oraz wykonywanie
czynnoƑcizleconychprzezorganyZrzeszenia;
11) dokumentowanie dziaųalnoƑci zgodnie ze Statutem, ustawČ Prawo ųowieckie
iinnymiaktamiprawnymiwedųugwytycznychopracowanychprzezZarzČdGųówny.
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§24.
1. Zadaniawymienionew§23koųorealizujeprzez:
1) dzierǏawienie obwodów ųowieckich i prowadzenie w nich prawidųowej
gospodarki ųowieckiej, w tym monitorowanie liczebnoƑci i struktur populacji
zwierzyny;
2) organizowaniepolowaŷ;
3) tworzenie optymalnych warunków bytowania zwierzyny oraz jej ochronħ na
terenachdzierǏawionychobwodówųowieckich;
4) dziaųania czųonków, kandydatów oraz zatrudnionych bČdǍ powoųanych
straǏnikówųowieckich;
5) organizowanie szkoleŷ czųonków i kandydatów podnoszČcych ich wiedzħ
zzakresuųowiectwa;
6) organizowanie udziaųu czųonków i kandydatów w zawodach, treningach
strzeleckich,kursach,zajħciachpraktycznych,wykųadach,pokazachmyƑliwskich
iinnychimprezachszkoleniowychipromocyjnych;
7) aktywne uczestniczenie w organizowanych przez Zrzeszenie akcjach
propagujČcychideeųowiectwaiochronyƑrodowiska;
8) udzielaniepomocyczųonkomkoųawrozwijaniukynologiimyƑliwskiej;
9) wspóųdziaųanie z organizacjami dziaųajČcymi na terenach dzierǏawionych
obwodów oraz jednostkami Paŷstwowego Gospodarstwa LeƑnego Lasy
Paŷstwowe w przedsiħwziħciach zmierzajČcych do ochrony Ƒrodowiska
naturalnego;
10) wspóųdziaųaniezwųaƑcicielamigruntówpoųoǏonychnatereniedzierǏawionych
obwodów;
11) wspóųdziaųaniezorganamiadministracjirzČdowejisamorzČdowej.
2. W celu realizacji statutowych zadaŷ koųo moǏe prowadziđ dziaųalnoƑđ gospodarczČ,
rolniczČiedukacyjnČ,jakrównieǏprowadziđdziaųalnoƑđpoǏytkupublicznego.

RozdziaųVI
Czųonkowiekoųa,ichprawaiobowiČzki.Nabycieczųonkostwawkole
§25.
1. CzųonkiemkoųamoǏebyđosoba,która:
1) uzyskaųaczųonkostwoZrzeszenia;
2) zųoǏyųa wųasnorħcznie podpisanČ deklaracjħ czųonkowskČ do koųa ųowieckiego,
zwanČdalej,,deklaracjČ”,którejwzórstanowizaųČczniknr3doStatutu;
3) uiƑciųa wpisowe, o ile zostaųo ono uchwalone przez walne zgromadzenie
czųonkówdanegokoųaųowieckiegozzastrzeǏeniem§27.
2. CzųonekZrzeszeniamoǏenaleǏeđdojednegolubwielukóųųowieckich.
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3. Czųonkowie Zrzeszenia, naleǏČcy do wiħcej niǏ jednego koųa ųowieckiego, wskazujČ
wųaƑciwemuzarzČdowiokrħgowemukoųoųowieckie,zapoƑrednictwemktóregobħdČ
uiszczađskųadkiczųonkowskienarzeczZrzeszenia.
§26.
1. OsobaubiegajČcasiħoprzyjħciedokoųaskųadadeklaracjħwzarzČdziekoųa.
2. ZarzČd koųa w terminie 90 dni od dnia otrzymania deklaracji podejmuje uchwaųħ
wprzedmiocieprzyjħciadokoųa.
3. ZarzČdkoųa,wterminie30dniodpodjħciauchwaųy,októrejmowawust.2,dorħczajČ
zainteresowanemuczųonkowiZrzeszenia,aouchwaleoprzyjħciudokoųapowiadamia
takǏe czųonków koųa drogČ elektronicznČ lub w inny sposób okreƑlony przez walne
zgromadzenie.
4. W przypadku odmowy przyjħcia do koųa uchwaųa zawiera uzasadnienie. Od uchwaųy
oodmowieprzyjħciadokoųazainteresowanemuprzysųugujeodwoųanie.
5. Od uchwaųy zarzČdu koųa o przyjħciu czųonka do koųa czųonkom koųa w liczbie 1/3
przysųuguje odwoųanie, które skųada siħ w terminie 30 dni od dnia wysųania
powiadomienia,októrymmowawust.3.
§27.
1. OsobaprzyjħtadokoųajestzobowiČzanauiƑciđwpisowe,oilezostaųoonouchwalone,
wterminieinazasadachokreƑlonychprzezWalneZgromadzenie.
2. WykonalnoƑđ uchwaųy o przyjħciu jest wstrzymana do czasu speųnienia obowiČzku,
októrymmowawust.1,orazrozpatrzeniaodwoųaniaczųonkówkoųawniesionegow
trybie§26ust.5lubupųyniħciaterminunawniesienietakiegoodwoųania.
3. W terminie 14 dni od dnia, kiedy uchwaųa o przyjħciu do koųa staųa siħ wykonalna,
zarzČd koųa jest obowiČzany powiadomiđ o tym fakcie wųaƑciwy zarzČd okrħgowy,
przesyųajČcmustosownČuchwaųħ.
§28.
1. Czųonkowi Zrzeszenia, w szczególnoƑci przy rozpatrywaniu deklaracji do koųa, ZarzČd
moǏenadađstatusrezydenta.
2. Rezydentowi przysųugujČ prawa czųonka koųa z wyjČtkiem przewidzianych
w§29pkt1orazprawagųosowaniapodczaswalnegozgromadzenia.
3. RezydentniemoǏereprezentowađkoųanazewnČtrz,wtymbrađudziaųuwzawodach
organizowanychprzezorganyZrzeszenia.
4. Na rezydencie spoczywajČ obowiČzki czųonka koųa. Przepisu § 27 ust. 1 Statutu nie
stosujesiħ.
5. OnadaniustatusurezydentazarzČdkoųawterminie14dnizawiadamiawųaƑciwydla
rezydenta zarzČd okrħgowy, który wprowadza dane o rezydencie do stosownego
rejestru.
6. WtrakcieprzynaleǏnoƑcidoZrzeszeniarezydentemmoǏnabyđniedųuǏejniǏ3lata.
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7. Pozakoŷczeniuokresurezydenturyewentualneprzyjħciedokoųanastħpujewtrybie
§26i§27Statutu.
§29.
Czųonekkoųamaprawo:
1) wybierađibyđwybieranymdoorganówkoųaiZrzeszenia;
2) oceniađdziaųalnoƑđkoųa,wspóųdecydowađojegosprawachorazzgųaszađodpowiednie
wnioskidoorganówkoųa;
3) korzystađzpomocykoųawzakresiewykonywaniaobowiČzkówczųonkowskich;
4) skųadađoƑwiadczeniawewszystkichprzypadkach,wktórychorganykoųamajČpodjČđ
uchwaųy dotyczČce jego osoby i odwoųywađ siħ od tych uchwaų na zasadach
okreƑlonychStatutem;
5) polowađ indywidualnie i zbiorowo na wszystkie gatunki zwierzyny okreƑlone
wrocznymplanieųowieckim,zuwzglħdnieniemsamcówzwierzynypųowej,stosownie
do posiadanych uprawnieŷ, na zasadach okreƑlonych prawem ųowieckim oraz
uchwaųamiorganówZrzeszeniaikoųa;
6) korzystađzmajČtkukoųanazasadachokreƑlonychuchwaųČwalnegozgromadzenia.
§30.
CzųonekkoųajestobowiČzany:
1) przestrzegađ prawa ųowieckiego, Statutu, uchwaų organów Zrzeszenia i koųa oraz
dobrychobyczajów;
2) wspóųdziaųađzorganamiZrzeszeniawwykonywaniuustawowychistatutowychzadaŷ
koųaiZrzeszenia;
3) sumiennie wykonywađ zadania, które zostanČ mu zlecone przez organy koųa
iZrzeszenia;
4) dbađomieniekoųa;
5) terminowo uiszczađ skųadki czųonkowskie i pozostaųe opųaty uchwalone przez walne
zgromadzenie;
6) przeciwstawiađ siħ kųusownictwu i szkodnictwu ųowieckiemu oraz zapobiegađ
powstawaniuszkódųowieckich;
7) brađ udziaų w realizacji zadaŷ zlecanych przez ministra wųaƑciwego do spraw
Ƒrodowiska;
8) podnosiđwiedzħųowieckČorazdoskonaliđumiejħtnoƑcistrzeleckie;
9) skųadađzeznaniaioƑwiadczenianaǏČdanieorganówkoųa;
10) osobiƑcieuczestniczyđwpracachorganówkoųa,doktórychnaleǏy;
11) dbađowizerunekmyƑliwego,koųaorazZrzeszenia.
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RozdziaųVII
Utrataczųonkostwawkole
§31.
CzųonektraciczųonkostwowkolenaskutekskreƑlenialubwykluczenia.
§32.
1. Czųonkostwokoųaustajewprzypadku:
1) wystČpieniazkoųa;
2) utratyczųonkostwawZrzeszeniu;
3) Ƒmierci.
2. ZarzČd koųa moǏe skreƑliđ czųonka z listy czųonków, jeǏeli zalega on z zapųatČ skųadek
czųonkowskich lub innych opųat uchwalonych przez walne zgromadzenie. SkreƑlenie
moǏenastČpiđpouprzednimwezwaniuzapotwierdzeniemodbioruzainteresowanego
dowpųaceniazalegųychskųadekczųonkowskichbČdǍopųatwokreƑlonymterminie.
3. ZarzČdkoųastwierdzaustanieczųonkostwapoprzezskreƑleniezlistyczųonkówkoųa.
§33.
1. WykluczenieczųonkazkoųamoǏenastČpiđwprzypadku:
1) potwierdzonego we wųaƑciwym postħpowaniu nieprzestrzegania prawa
ųowieckiego,Statutuorazuchwaųorganówkoųa;
2) nieusprawiedliwionegouchylaniasiħodwykonywaniaobowiČzkównaųoǏonych
przezuprawnioneorganykoųalubZrzeszenia;
3) raǏČcegonaruszaniazasadetykiųowieckiej,zasadwspóųǏyciakoleǏeŷskiegolub
dobrychobyczajów.
2. WykluczeniadokonujezarzČdkoųa.
3. W sprawie wykluczenia zainteresowanemu przysųuguje prawo wniesienia odwoųania
dowalnegozgromadzenia.
4. ZarzČd koųa obowiČzany jest umieƑciđ rozpatrzenie odwoųania, o którym mowa
wpkt.3wporzČdkuobradnajbliǏszegowalnegozgromadzenia.
5. WprzypadkuwniesieniaodwoųaniadoczasujegorozpatrzeniauchwaųazarzČdukoųa
owykluczeniuczųonkazkoųaulegazawieszeniu.
§34.
O utracie czųonkostwa w kole zarzČd koųa jest obowiČzany powiadomiđ wųaƑciwy zarzČd
okrħgowy,wterminie14dnioddniauprawomocnieniasiħuchwaųyoutracieczųonkostwa.
§35.
Na wniosek zainteresowanego czųonka koųa zarzČd koųa moǏe zawiesiđ go w prawach
iobowiČzkach(urlopowanie)tegokoųanaokresnieprzekraczajČcy3lat.
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RozdziaųVIII
Organykoųa
Walnezgromadzenie
§36.
1. WalnezgromadzenietworzČczųonkowiekoųa.
2. CzųonekkoųamoǏebrađudziaųwwalnymzgromadzeniutylkoosobiƑcie.
3. WwalnymzgromadzeniumajČprawouczestniczyđ,zgųosemdoradczym,delegowani
przedstawicieleorganówZrzeszenia.
4. WwalnymzgromadzeniumogČuczestniczyđgoƑciezaproszeniprzezzarzČdkoųa.
§37.
DowyųČcznejkompetencjiwalnegozgromadzenianaleǏy:
1) okreƑleniesiedzibykoųa;
2) zmiananazwykoųa;
3) wybóriodwoųywaniezarzČdukoųaijegoposzczególnychczųonkówiokreƑlanieliczby
czųonkówzarzČdukoųaorazsposobuwyboruzarzČdu;
4) wybóriodwoųywanieczųonkówkomisjirewizyjnejiokreƑlanieliczbyczųonkówkomisji
rewizyjnej;
5) wybórdelegatównaokrħgowezjazdydelegatów;
6) uchwalaniebudǏetuiplanudziaųalnoƑcikoųa;
7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdaŷ z dziaųalnoƑci zarzČdu koųa
iwykonaniabudǏetu;
8) udzielanieabsolutoriumposzczególnymczųonkomzarzČdukoųa;
9) uchwalanie wysokoƑci wpisowego, skųadek czųonkowskich i innych opųat wnoszonych
przezczųonkówkoųanarzeczkoųaorazsposobuiterminówichuiszczania;
10) zwalnianie poszczególnych czųonków koųa, w caųoƑci lub w czħƑci, ze skųadek
iinnychopųatnarzeczkoųa;
11) ustalanie zasad wydawania upowaǏnieŷ do wykonywania polowaŷ indywidualnych,
zasad udziaųu w polowaniach zbiorowych, zasad zagospodarowania pozyskanej
zwierzynyorazzasadpostħpowaniaztrofeami;
12) podejmowanie uchwaų w sprawie przystħpowania do organizacji spoųecznych
igospodarczych;
13) podejmowanieuchwaųwsprawienabywaniaizbywanianieruchomoƑci;
14) podejmowanieuchwaųwsprawiewysokoƑcizobowiČzaŷ,jakiezarzČdkoųamaprawo
zaciČgađwimieniukoųa;
15) zatwierdzanie wniosków zarzČdu koųa lub czųonków koųa o odznaczenia ųowieckie,
uchwalaniewyróǏnieŷinagróddlaczųonkówkoųazazasųugiwstatutowejdziaųalnoƑci
orazzasadichprzyznawania;
16) podejmowanieuchwaųwsprawiepoųČczenia,podziaųuirozwiČzaniakoųa;
17) powoųywaniekomisjiproblemowychiorganizacyjnych;
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18) uchwalanie porzČdku obrad walnego zgromadzenia oraz regulaminu obrad walnego
zgromadzenia;
19) uchwalaniewzorusztandarukoųaorazwzoruoznakiwedųugogólnychzasadprzyjħtych
wZrzeszeniu;
20) uchwalaniewųasnychodznaczeŷkoųa;
21) nadawaniehonorowegoczųonkostwakoųa;
22) podejmowanie uchwaųy o zųoǏenie wniosku o zwoųanie nadzwyczajnego okrħgowego
zjazdudelegatów;
23) uchwalanie i rozpatrywanie innych spraw przewidzianych w Statucie oraz zleconych
przezwųaƑciweorganyZrzeszenia.
§38.
Walne zgromadzenie moǏe byđ zwyczajne albo nadzwyczajne. Walne zgromadzenie zwoųuje
siħ na terenie okrħgu, w którym zarejestrowana jest siedziba koųa, lub na terenie okrħgu,
wktórymkoųodzierǏawiobwódųowiecki.
§39.
Zwyczajne walne zgromadzenie jest zwoųywane przez zarzČd koųa raz w roku celem
wszczególnoƑcirozpatrzeniaspraw,októrychmowaw§37pkt6,7i8.
§40.
1. NadzwyczajnewalnezgromadzeniemoǏebyđzwoųaneprzezzarzČdkoųa:
1) zwųasnejinicjatywyͲwkaǏdymczasie;
2) nawniosek:
a) komisjirewizyjnejkoųa;
b) wųaƑciwegozarzČduokrħgowego;
c) 1/3ogólnejliczbyczųonkówkoųa.
2. Wniosek o zwoųanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia skųada siħ na piƑmie
zpodaniemspraw,któremajČbyđprzedmiotemobrad.
3. ZarzČd koųa jest obowiČzany zwoųađ nadzwyczajne walne zgromadzenie
wterminie14dnioddniaotrzymaniawniosku,októrymmowawust.1pkt2.
4. Zwoųanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia nastħpuje przez pisemne
zawiadomienie, wysųane za potwierdzeniem odbioru, do kaǏdego czųonka koųa na 21
dni przed terminem walnego zgromadzenia, w którym okreƑla siħ datħ, godzinħ
imiejsceodbycianadzwyczajnegowalnegozgromadzenia.
5. CzųonekkoųamoǏewyraziđpisemnČzgodħnadostarczaniemukorespondencjidrogČ
elektronicznČ.ZawiadomieniedrogČelektronicznČwypeųniadyspozycjħust.4.
6. ZarzČdowiokrħgowemuzawiadomieniedorħczasiħdrogČelektronicznČ.
7. Nadzwyczajne walne zgromadzenie powinno odbyđ siħ nie póǍniej niǏw terminie35
dnioddniaotrzymaniawniosku.
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8. Niezwoųanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w terminie, o którym mowa
wust.3,upowaǏniawųaƑciwyzarzČdokrħgowydozwoųanianadzwyczajnegowalnego
zgromadzenianiezwųocznie,niepóǍniejjednakniǏwterminie30dni.
9. Koszty zwoųania walnego zgromadzenia przez zarzČd okrħgowy obciČǏajČ koųo
ųowieckie.
§41.
1. Zwoųanie zwyczajnego walnego zgromadzenia nastħpuje przez pisemne
zawiadomienie, wysųane za potwierdzeniem odbioru, do kaǏdego czųonka koųa na 21
dni przed terminem walnego zgromadzenia, w którym okreƑla siħ datħ, godzinħ
imiejsceodbyciawalnegozgromadzenia.Przepis§40ust.5stosujesiħ.
2. Dozawiadomienia,októrymmowawust.1,doųČczasiħprojektporzČdkuobradoraz
ewentualnieinnedokumentyokreƑloneprzezwalnezgromadzenie.
§42.
1. SprawyzwiČzanezodwoųaniemipowoųaniemczųonkóworganówkoųaprzedupųywem
kadencji, z przyjħciem bČdǍ wykluczeniem czųonka koųa muszČ byđ umieszczone
wprojekcieporzČdkuobrad,októrymmowaw§41ust.2.
2. Podmioty okreƑlone w § 40 ust. 1 pkt 2 mogČ zųoǏyđ na piƑmie wniosek
ozamieszczeniewprojekcieporzČdkuobradwalnegozgromadzeniaspraw,októrych
mowawust.1,podwarunkiemprzekazaniategownioskuzarzČdowikoųaconajmniej
na10dniprzedterminemwalnegozgromadzenia.Wniosekwymagauzasadnienia.
3. O zamieszczeniu nowych spraw w projekcie porzČdku obrad zarzČd koųa zawiadamia
czųonków, wysyųajČc zawiadomienia co najmniej na 7 dni przed terminem walnego
zgromadzenia.
§43.
1. WalnezgromadzeniemoǏepodejmowađuchwaųyniezaleǏnieodliczbyobecnych,pod
warunkiem, Ǐe wszyscy czųonkowie koųa zostali o nim prawidųowo zawiadomieni,
awporzČdkuobradniemasprawobejmujČcych:
a) rozwiČzaniakoųa;
b) podziaųubČdǍpoųČczeniakoųa;
c) sprzedaǏybČdǍobciČǏeniamajČtkukoųa.
2. Czųonka koųa, który jest obecny na walnym zgromadzeniu, uwaǏa siħ za prawidųowo
zawiadomionego.
3. W przypadku gdy walne zgromadzenie nie odpowiada wymogom okreƑlonym
wStatucielubzostaųozwoųaneznaruszeniem§40i§41,zwoųujesiħjeponownie.
§44.
1. WalnezgromadzeniewybieraprzewodniczČcegoobradisekretarza.
2. Z przebiegu walnego zgromadzenia sporzČdza siħ protokóų, który podpisuje
przewodniczČcyobradisekretarz.
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3. ProtokóųpodlegazatwierdzeniunajpóǍniejnanajbliǏszymwalnymzgromadzeniu.
4. CzųonkowiekoųamogČprzeglČdađprotokoųy.
5. UchwaųywalnegozgromadzeniapodpisujeprzewodniczČcyobradisekretarz.
§45.
1. UchwaųywalnegozgromadzeniaobowiČzujČwszystkichczųonkówkoųairezydentów.
2. ZarzČdkoųajestobowiČzanyprzekazađwųaƑciwemuzarzČdowiokrħgowemuprotokóų
walnegozgromadzeniaipodjħteuchwaųywterminie30dnioddniaodbyciawalnego
zgromadzenia.

ZarzČdkoųa
§46.
1. ZarzČdkoųaųowieckiegoskųadasiħz4do7osób,wtym:prezesa,ųowczego,sekretarza
iskarbnikaorazinnychczųonków,którychfunkcjeokreƑlawalnezgromadzenie.
2. Walne zgromadzenie dokonuje wyboru czųonków zarzČdu koųa w jeden
znastħpujČcychsposobów:
1) przezdokonaniebezpoƑredniegowyborudopeųnieniaposzczególnychfunkcji;
2) przezdokonaniewyboruodpowiedniejliczbyczųonków,którzyzeswegogrona
wybierajČ czųonków zarzČdu koųa na poszczególne funkcje; ukonstytuowanie
siħ zarzČdu koųa powinno nastČpiđ przed zakoŷczeniem obrad walnego
zgromadzeniadokonujČcegowyboru;
3) przezdokonaniewpierwszejkolejnoƑciwyboruprezesazarzČdukoųainajego
wniosekpozostaųychczųonków.
3. W przypadku okreƑlonym w ust. 2 pkt 2, w trakcie kadencji, zarzČd koųa moǏe,
w przypadku zaistnienia waǏnych okolicznoƑci, dokonađ zmian w peųnieniu przez
poszczególnych czųonków zarzČdu swoich funkcji, o których niezwųocznie informuje
czųonkówkoųa.
4. W przypadku zųoǏenia rezygnacji z peųnienia funkcji w zarzČdzie koųa walne
zgromadzeniestwierdzazaprzestaniepeųnieniafunkcjiprzezczųonkazarzČdukoųa.
5. Czųonek zarzČdu, który nie uzyskaų absolutorium, moǏe byđ na tym posiedzeniu
odwoųany przez walne zgromadzenie bezwzglħdnČ wiħkszoƑciČ gųosów obecnych na
tym posiedzeniu, z pominiħciem terminów dotyczČcych umieszczenia spraw
w porzČdku walnego zgromadzenia, pod warunkiem zgųoszenia i przyjħcia takiego
wniosku.
6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, walne zgromadzenie przeprowadza
wybory uzupeųniajČce do zarzČdu koųa z pominiħciem terminów dotyczČcych
umieszczeniasprawwporzČdkuobradwalnegozgromadzenia.
7. W przypadku gdy pomiħdzy walnymi zgromadzeniami czųonek zarzČdu koųa utracių
zdolnoƑđ sprawowania swej funkcji lub zųoǏyų rezygnacjħ i zaprzestaų peųnienia swych
obowiČzków, zarzČd koųa moǏe powierzyđ peųnienie obowiČzków innemu czųonkowi
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zarzČdukoųalubinnemuczųonkowikoųadoczasunajbliǏszegowalnegozgromadzenia.
Osoba niebħdČca czųonkiem zarzČdu koųa w trakcie jego obrad dysponuje jedynie
gųosemdoradczym.PowyǏszenieuchybiaart.33bust.3ustawy.
§47.
1. Posiedzenia zarzČdu odbywajČ siħ w miarħ potrzeby, nie rzadziej niǏ raz na kwartaų.
Posiedzenia zarzČdu mogČ odbywađ siħ takǏe za pomocČ Ƒrodków komunikacji na
odlegųoƑđ.
2. Posiedzenia zarzČdu zwoųuje i prowadzi prezes, a w przypadku jego nieobecnoƑci
upowaǏnionywczeƑniejprzezzarzČdkoųainnyczųonekzarzČdu.Zwoųanieposiedzenia
zarzČdu nastħpuje poprzez zawiadomienie wszystkich czųonków zarzČdu co najmniej
na2dniprzedposiedzeniem.
3. W przypadku niezwoųania przez prezesa posiedzenia zarzČdu koųa w terminie,
o którym mowa w ust. 1, posiedzenie zarzČdu koųa zwoųuje czųonek zarzČdu koųa,
októrymmowawust.2,lubwspólniedwóchczųonkówzarzČdu.
4. ZarzČd moǏe podejmowađ uchwaųy wyųČcznie w obecnoƑci zwoųujČcych zarzČd
ipodwarunkiemprawidųowegozwoųaniaposiedzeniazarzČdu.
§48.
DokompetencjizarzČdukoųanaleǏy:
1) bieǏČce kierowanie sprawami zwiČzanymi z prowadzeniem gospodarki ųowieckiej,
dziaųalnoƑcigospodarczejiorganizacyjnejkoųa;
2) opracowywanieprojektubudǏetuiplanudziaųalnoƑcikoųa;
3) realizacjabudǏetukoųa;
4) wykonywanieuchwaųwalnegozgromadzenia;
5) wykonywanieuchwaųizarzČdzeŷorganówZrzeszenia;
6) przyjmowanieiskreƑlanieczųonków;
7) wykluczanieczųonkówzkoųa;
8) przyjmowaniekandydatównastaǏipodejmowaniedecyzjiojegozaliczeniu;
9) nadawaniestatusurezydenta;
10) organizowanieiprowadzenieszkoleŷ;
11) organizowaniepraktycznychszkoleŷisprawdzianówstrzeleckich;
12) podejmowanie dziaųaŷ na rzecz przestrzegania obowiČzku udziaųu psów myƑliwskich
wpolowaniach;
13) powoųywanieiodwoųywaniegospodarzyųowisk;
14) zatrudnianieizwalnianie,zlecanie,powoųywanieiodwoųywaniestraǏnikówųowieckich
oraz innych pracowników koųa, a takǏe okreƑlanie ich zakresów obowiČzków
iwynagrodzenia;
15) nakųadanienaczųonkówƑrodkówporzČdkowych;
16) prowadzeniedokumentacjizwiČzanejzdziaųalnoƑciČkoųa;
17) zawieszanie (urlopowanie) czųonków w prawach i obowiČzkach na ich wniosek oraz
wyraǏaniezgodynazawieszeniewprawachiobowiČzkachczųonkaZrzeszenia;
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18) powoųywanieosobykoordynujČcejzadania,októrychmowaw§23pkt9.
§49.
1. ZarzČd koųa we wųasnym zakresie dokonuje szczegóųowego podziaųu kompetencji,
ztymǏe:
1) prezes zarzČdu koųa kieruje bieǏČcČ dziaųalnoƑciČ koųa, reprezentuje koųo na
zewnČtrz, kieruje pracČ zarzČdu koųa oraz, z zastrzeǏeniem § 47 ust. 2 i 3,
zwoųuje jego posiedzenia i im przewodniczy, a takǏe dokonuje czynnoƑci z
zakresuprawapracy;
2) ųowczy organizuje, koordynuje i nadzoruje gospodarkħ ųowieckČ
w dzierǏawionych obwodach ųowieckich, organizuje polowania zgodnie
zprzepisamidotyczČcymiwykonywaniapolowania,zasadamibezpieczeŷstwa,
stoi na straǏy przestrzegania etyki ųowieckiej, dobrych obyczajów myƑliwskich
i koleǏeŷskich, opracowuje wnioski do planów hodowlanych, prowadzi
ewidencjħ polowaŷ oraz statystykħ w zakresie zagospodarowania obwodów
ipozyskaniazwierzyny;
3) sekretarz sporzČdza protokoųy posiedzeŷ zarzČdu koųa, prowadzi zbiór
aktualnie obowiČzujČcych uchwaų organów koųa i Zrzeszenia, protokoųów
walnych zgromadzeŷ i posiedzeŷ zarzČdu koųa, prowadzi korespondencjħ,
ewidencjħczųonkówiinnesprawyzwiČzanezobsųugČbiurowoͲadministracyjnČ
koųa;
4) skarbnik osobiƑcie lub za pomocČ osoby o odpowiednich kwalifikacjach
prowadzirachunkowoƑđkoųa,pobieranaleǏneZrzeszeniuikoųuskųadkiiopųaty,
czuwa nad prawidųowym wykonywaniem budǏetu i prowadzi dokumentacjħ
finansowoͲksiħgowČ.
2. ZarzČdkoųainformujeczųonkówkoųaoszczegóųowympodzialekompetencjipomiħdzy
czųonkówzarzČdukoųa.
3. Do obowiČzków osób peųniČcych funkcje w kole naleǏy uczestniczenie
w obowiČzkowych szkoleniach, wynikajČcych z zasad szkoleŷ uchwalonych przez
NaczelnČRadħBowieckČstosowniedo§84ust.4pkt32.
§50.
1. OƑwiadczenia woli w imieniu koųa skųadajČ dwaj czųonkowie zarzČdu koųa lub jeden
czųonekzarzČdukoųaiosobaupowaǏnionadotegoprzezzarzČdkoųa.
2. ZarzČd koųa moǏe udzieliđ jednemu z czųonków zarzČdu koųa lub innej osobie
peųnomocnictwa do dokonywania czynnoƑci prawnych okreƑlonego rodzaju lub
czynnoƑciszczególnych.
§51.
ZarzČd koųa jest obowiČzany zapoznawađ czųonków koųa z obowiČzujČcymi uchwaųami
organówZrzeszeniaikoųa,anaǏČdanieczųonkaokazađjedowglČdu.
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Komisjarewizyjna
§52.
1. Komisja rewizyjna skųada siħ z 3 do 5 osób i kontroluje caųoksztaųt dziaųalnoƑci
statutowej,organizacyjnej,gospodarczejifinansowejkoųa.
2. Czųonkowie komisji rewizyjnej wybierajČ spoƑród siebie przewodniczČcego przed
zakoŷczeniem obrad walnego zgromadzenia, które dokonaųo wyboru komisji
rewizyjnej.
3. W przypadku zųoǏenia rezygnacji z peųnienia funkcji w komisji rewizyjnej walne
zgromadzenie w drodze uchwaųy stwierdza zaprzestanie peųnienia funkcji przez
czųonkakomisjirewizyjnej.
4. W przypadku, o których mowa w ust. 3, walne zgromadzenie moǏe przeprowadziđ
wybory uzupeųniajČce do komisji rewizyjnej z pominiħciem terminów dotyczČcych
umieszczeniasprawwporzČdkuwalnegozgromadzenia.
§53.
1. Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywajČ siħ w miarħ potrzeb, z tym Ǐe komisja
rewizyjna jest obowiČzana dokonađ kontroli dziaųalnoƑci zarzČdu koųa,
wtymdokumentacjifinansowoͲksiħgowej,conajmniejraz wrokuzuwzglħdnieniem
§41ust.2.
2. PosiedzeniakomisjirewizyjnejzwoųujeiprowadziprzewodniczČcy.
3. Posiedzenie komisji rewizyjnej zwoųuje siħ poprzez zawiadomienie wszystkich
czųonkówkomisjirewizyjnejconajmniejna2dniprzedposiedzeniem.
4. W przypadku gdy przewodniczČcy nie zwoųa posiedzenia komisji rewizyjnej
w terminie i sprawach, o których mowa w ust. 1, posiedzenie zwoųuje co najmniej
dwóchczųonkówkomisjirewizyjnej.
5. DokumentyzawierajČceoƑwiadczeniaskųadanewimieniukomisjirewizyjnejwymagajČ
podpisówwiħkszoƑciczųonkówtegoorganu.
§54.
DokompetencjikomisjirewizyjnejnaleǏy:
1) przeprowadzenia, przynajmniej raz w roku, kontroli kasy i rachunkowoƑci oraz
gospodarczejdziaųalnoƑcizarzČdukoųa;
2) dokonywanieokresowychocendziaųalnoƑcistatutowejzarzČdukoųa;
3) sporzČdzanieprotokoųówzkontroli,ocendziaųalnoƑciorazinnychczynnoƑci;
4) skųadanie sprawozdaŷ walnemu zgromadzeniu zawierajČcych wyniki kontroli
i ocenħ rocznego sprawozdania finansowego, ocenħ pracy zarzČdu koųa oraz wnioski
pokontrolne;
5) skųadanie wniosków w sprawie absolutorium dla poszczególnych czųonków zarzČdu
koųa.
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§55.
1. NiemoǏnawtymsamymkolebyđjednoczeƑnieczųonkiemzarzČduikomisjirewizyjnej.
2. WskųadkomisjirewizyjnejniemogČwchodziđosobypozostajČcezczųonkamizarzČdu
koųawzwiČzkumaųǏeŷskimalbowstosunkupokrewieŷstwalubpowinowactwawlinii
prostejorazwstosunkuzaleǏnoƑcisųuǏbowej.

RozdziaųIX
MajČtekifunduszekoųa.Wpisoweiskųadka
§56.
KoųomoǏetworzyđfunduszeoraznabywađizbywađskųadnikimajČtkowe.
§57.
1. NamajČtekkoųaskųadajČsiħ:
1) majČtektrwaųy,wartoƑciniematerialneiprawne;
2) majČtekobrotowy:
a) ƑrodkipieniħǏne,
b) naleǏnoƑciiroszczenia;
3) dochody:
a) zwpisowego,skųadekczųonkowskichiinnychopųatuchwalanychprzez
walne zgromadzenie, dotacje i darowizny, dobrowolne Ƒwiadczenia
osóbfizycznychiprawnychorazzimprezorganizowanychprzezkoųo,
b) wpųywyzgospodarkiųowieckiej,
c) dochodyzprowadzonejdziaųalnoƑcigospodarczejirolniczej.
2. WysokoƑđwpisowegodokoųaniemoǏeprzekraczađdziesiħciokrotnoƑcirocznejskųadki
doZrzeszenia.
3. KoųoniemoǏeǏČdađipobierađodkandydatówǏadnychinnychƑwiadczeŷfinansowych
czydarowizn.
4. Walne zgromadzenie moǏe uchwaliđ skųadkħ ulgowČ oraz jej wysokoƑđ i okreƑliđ
przypadkiiwarunkijejuiszczania.
5. DochodykoųasČprzeznaczanenafinansowaniejegodziaųalnoƑcistatutowej.
6. Rokgospodarczytrwaod1kwietniado31marcarokunastħpnego.

RozdziaųX
UtrataczųonkostwawZrzeszeniuprzezkoųo
§58.
KoųotraciczųonkostwowZrzeszeniuwprzypadku:
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1) wykluczeniakoųazeZrzeszeniawsytuacji,gdyjegoorganywsposóbraǏČcynaruszajČ
przepisyustawy,StatutulubuchwaųorganówZrzeszenia,
2) skreƑleniakoųawsytuacjach,októrychmowaw§14ust.1.
§59.
WprzypadkuutratyprzezkoųoczųonkostwawZrzeszeniunastħpujejegolikwidacja.

RozdziaųXI
BČczeniesiħkóų,podziaų,rozwiČzanieorazlikwidacjakoųa
§60.
Koųo moǏe w kaǏdym czasie poųČczyđ siħ z innym koųem na podstawie uchwaų walnych
zgromadzeŷųČczČcychsiħkóų.
§61.
UchwaųyopoųČczeniupowinnyzawierađ:
1) oznaczeniekoųaprzejmujČcegoiprzejmowanego;
2) datħpoųČczenia.
§62.
Podstawħ rachunkowČ poųČczenia stanowiČ sprawozdania finansowe ųČczČcych siħ kóų
sporzČdzonenadzieŷpoųČczenia.
§63.
PoųČczenie wywiera skutek od chwili aktualizacji danych koųa przejmujČcego w rejestrze
wųaƑciwegozarzČduokrħgowegoiwykreƑleniakoųaprzejmowanego.
§64.
CzųonkowiekoųaprzejmowanegostajČsiħczųonkamikoųaprzejmujČcego.
§65.
Wskutek poųČczenia majČtek oraz wszelkie prawa i zobowiČzania przejmowanego koųa stajČ
siħmajČtkiemkoųaprzejmujČcegoprzyzachowaniuobowiČzujČcychprzepisówprawa.
§66.
Od dnia podjħcia uchwaų o poųČczeniu jako zarzČd koųa i komisja rewizyjna poųČczonych kóų
dziaųazarzČdikomisjarewizyjnakoųaprzejmujČcego.
§67.
1. KoųomoǏeulecpodziaųowinapodstawieuchwaųywalnegozgromadzenia.
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2. ZwydzielonejczħƑcikoųazostajeutworzonenowekoųo.
3. NowekoųomusispeųniađwarunkiokreƑlonewart.33aust.1ustawy.
§68.
Uchwaųaopodzialekoųazawiera:
1) oznaczeniedotychczasowegokoųaikoųapowstaųegowwynikupodziaųu;
2) listħczųonkówprzechodzČcychdonowegokoųapowstaųČnapodstawiedobrowolnych
oƑwiadczeŷczųonków;
3) zatwierdzenie sprawozdania finansowego koųa i planu podziaųu skųadników
majČtkowych i finansowych oraz okreƑlenie procentowego udziaųu koųa
dotychczasowegoipowstajČcegowdzielonymmajČtku;
4) datħpodziaųukoųa.
§69.
Niezwųoczniepopodjħciuprzezwalnezgromadzenieuchwaųyopodzialekoųamusiodbyđsiħ
zebranieczųonkówprzechodzČcychdonowegokoųa,które:
1) okreƑlaliczbħczųonkówzarzČdukoųaorazdokonujewyboruzarzČdukoųa;
2) okreƑlaliczbħczųonkówkomisjirewizyjnejorazdokonujewyborukomisjirewizyjnej.
§70.
ZarzČdkoųapowstajČcegojestobowiČzany,wterminie14dnioddniajegowyboru,wystČpiđ
z wnioskiem do wųaƑciwego zarzČdu okrħgowego o wpisanie koųa do rejestru, a zarzČd koųa
dotychczasowegozwnioskiemodokonaniezmianewidencyjnych.
§71.
1. WskutekpodziaųukoųanakoųopowstajČceprzechodzČ–zchwilČjegozarejestrowania
– wynikajČce z planu podziaųu skųadniki majČtkowe oraz prawa i zobowiČzania przy
zachowaniu obowiČzujČcych przepisów prawa. Za zobowiČzania powstaųe przed
podziaųem koųo dotychczasowe i powstajČce odpowiadajČ wobec siebie
proporcjonalniedoprzejħtegomajČtku.
2. Przy podziale koųa i rejestracji koųa powstajČcego stosuje siħ odpowiednio przepisy
§20.
§72.
W sytuacji, gdy koųo ųowieckie nie ma moǏliwoƑci lub Ƒrodków finansowych niezbħdnych do
dalszegodziaųania,walnezgromadzeniemoǏepodjČđuchwaųħojegorozwiČzaniu.
§73.
1. Likwidacjikoųadokonujelikwidatorpowoųanyprzezwalnezgromadzenie.
2. Z chwilČ powoųania likwidatora zarzČd koųa ulega zawieszeniu, a jego uprawnienia
przejmujelikwidator.
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3. LikwidacjakoųapowinnanastČpiđwterminie12miesiħcyodpowoųanialikwidatora.
§74.
JeǏeliwalnezgromadzenieniepowoųalikwidatorawterminie30dnioddniapodjħciauchwaųy
o rozwiČzaniu koųa bČdǍ o jego wykluczeniu ze Zrzeszenia, likwidatora powoųuje wųaƑciwy
zarzČdokrħgowy.
§75.
LikwidatorkoųajestobowiČzany:
1) powiadomiđniezwųoczniewųaƑciwyzarzČdokrħgowyopowierzeniumulikwidacjikoųa
zpodaniemswojegonazwiska,imioniadresudokorespondencji;
2) zųoǏyđwųaƑciwemuzarzČdowiokrħgowemu:
a) bilansotwarcialikwidacji,
b) sprawozdaniezdokonanejlikwidacjikoųa.
§76.
W przypadku uchylania siħ likwidatora od przeprowadzenia likwidacji koųa albo
niezakoŷczenia likwidacji koųa w terminie 12 miesiħcy od powoųania likwidatora wųaƑciwy
zarzČdokrħgowymoǏeodwoųađlikwidatoraipowoųađnowego.
§77.
1. WprzypadkulikwidacjikoųajegomajČtekprzeznaczasiħnazaspokojeniezobowiČzaŷ
koųa.
2. MajČtek pozostaųy po zaspokojeniu zobowiČzaŷ koųa jest przeznaczony na cele
okreƑlonewuchwalewalnegozgromadzeniaolikwidacjikoųa.
3. JeǏeliwalnezgromadzenieniepodjħųodecyzjioprzeznaczeniumajČtkukoųa,decyzjħ
o przeznaczeniu tego majČtku podejmuje wųaƑciwy zarzČd okrħgowy na wniosek
likwidatora.
4. Likwidator moǏe zaciČgađ zobowiČzania w imieniu koųa wyųČczenie w celu realizacji
zobowiČzaŷbieǏČcychorazkosztówlikwidacji.

DZIABIII
ORGANYZRZESZENIA,ICHKOMPETENCJEIZADANIA
RozdziaųXII
KrajowyZjazdDelegatów
§78.
KrajowyZjazdDelegatówjestnajwyǏszČwųadzČZrzeszenia,któraustalakierunkijegodziaųania
orazrealizujeinnezadaniaprzewidzianestatutem.
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§79.
1. KrajowyZjazdDelegatówmoǏebyđzwyczajnyalbonadzwyczajny.
2. KrajowyZjazdDelegatówzwoųujeNaczelnaRadaBowiecka.
§80.
1. ZwyczajnyKrajowyZjazdDelegatówzwoųywanyjestraznapiħđlat.
2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów moǏe byđ zwoųany przez NaczelnČ Radħ
BowieckČ:
1) zwųasnejinicjatywyͲwkaǏdymczasie;
2) nawniosek:
a) conajmniej1/3ogólnejliczbyokrħgowychzjazdówdelegatów;
b) conajmniej1/3liczbydelegatównaKrajowyZjazdDelegatów;
c) ZarzČduGųównego.
3. Wniosek o zwoųanie nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów powinien byđ
zųoǏonynapiƑmiewrazzuzasadnieniemiwskazaniemspraw,którepowinnyznaleǍđ
siħwporzČdkuobrad.
4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów odbywa siħ w terminie 60 dni od dnia
otrzymaniawnioskuprzezNaczelnČRadħBowieckČ.
5. KrajowyZjazdDelegatówotwieraprezesbČdǍinnyczųonekPrezydiumNaczelnejRady
Bowieckiej, który zarzČdza wybór przewodniczČcego Zjazdu. PrzewodniczČcy Zjazdu
zarzČdzawybór3zastħpcówprzewodniczČcegoisekretarza.
§81.
1. WKrajowymZjeǍdzieDelegatówmogČbrađudziaų,bezprawagųosowania,oileniesČ
delegatami, czųonkowie honorowi Zrzeszenia, czųonkowie Naczelnej Rady Bowieckiej,
ZarzČdu Gųównego, prezes Gųównego SČdu Bowieckiego, przewodniczČcy Kapituųy
Odznaczeŷ Bowieckich, Gųówny Rzecznik Dyscyplinarny oraz minister wųaƑciwy
dosprawƑrodowiskalubwyznaczonaprzezniegoosoba.
2. W Krajowym ZjeǍdzie Delegatów mogČ brađ udziaų inne osoby zaproszone przez
PrezydiumNaczelnejRadyBowieckiej.
3. Zwoųanie Krajowego Zjazdu Delegatów nastħpuje przez pisemne zawiadomienie,
wysųanezapotwierdzeniemodbioru,dokaǏdegodelegatanaKrajowyZjazdDelegatów
na 30 dni przed terminem Krajowego Zjazdu Delegatów, w którym okreƑla siħ datħ,
godzinħimiejsceodbyciaKrajowegoZjazduDelegatów.
4. Dozawiadomienia,októrymmowawust.3,doųČczasiħ:
1) projektporzČdkuobrad;
2) projekt regulaminu obrad, a w przypadku zwyczajnego Krajowego Zjazdu
DelegatówtakǏe:
3) sprawozdanieNaczelnejRadyBowieckiejzdziaųalnoƑciZrzeszenia;
4) projektyuchwaųproponowanychprzezNaczelnČRadħBowieckČ;
5) wnioskionadanieczųonkostwahonorowegoZrzeszenia.
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§82.
1. Delegaci na zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów wybierani sČ przez okrħgowe zjazdy
delegatów, w stosunku jeden delegat na kaǏdČ rozpoczħtČ liczbħ piħciuset czųonków
wedųug miejsca staųego zamieszkania, obejmujČcego teren okrħgu, wedųug stanu na
koniec roku poprzedzajČcego upųyw kadencji. Do liczby czųonków zamieszkaųych na
terenie okrħgu dolicza siħ czųonków Zrzeszenia – cudzoziemców, dla których dany
okrħgjestokrħgiemwųaƑciwymwrozumieniu§5ust.3.
2. Wybory delegatów odbywajČ siħ przed kaǏdym zwyczajnym Krajowym Zjazdem
Delegatów.
3. MandatydelegatówzachowujČwaǏnoƑđdoczasuzakoŷczeniakadencji.
§83.
DokompetencjiKrajowegoZjazduDelegatównaleǏy:
1) uchwalanieStatutuPZBijegozmian;
2) ustalaniekierunkówdziaųaniaZrzeszenia;
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdaŷ Naczelnej Rady Bowieckiej
zdziaųalnoƑciZrzeszenia;
4) nadawanieczųonkostwahonorowegoZrzeszenia;
5) ustanawianiegodųa,sztandaru,pieczħci,flagiibarwZrzeszenia;
6) ustanawianieodznaczeŷųowieckich;
7) uchwalanie porzČdku i regulaminu obrad Krajowego Zjazdu Delegatów oraz
powoųywaniejegokomisji;
8) rozpatrywanieinnychsprawwniesionychpodobradyprzezNaczelnČRadħBowieckČ.

RozdziaųXIII
NaczelnaRadaBowiecka
§84.
1. W ramach nadzoru Naczelna Rada Bowiecka ma prawo do kontroli, sprawdzania na
bieǏČco funkcjonowania ZarzČdu Gųównego, oceniania i wnioskowania, co obejmuje
ƑrodkioddziaųywaniamerytorycznegoorazƑrodkinadzorupersonalnego.
2. Kontrola bħdČca elementem uprawnieŷ nadzorczych Naczelnej Rady Bowieckiej jest
prowadzona pod wzglħdem kryteriów: legalnoƑci, gospodarnoƑci, rzetelnoƑci,
celowoƑci,transparentnoƑciijawnoƑci.
3. CzynnoƑci z zakresu nadzoru dotyczČce ZarzČdu Gųównego Naczelna Rada Bowiecka
powierza zespoųowi nadzorczoͲkontrolnemu powoųanemu na wniosek Prezydium
NaczelnejRadyBowieckiej.
4. PonadtodozadaŷNaczelnejRadyBowieckiejnaleǏy:
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1) zwoųywanie Krajowego Zjazdu Delegatów oraz przedkųadanie projektu
porzČdku obrad, regulaminu Zjazdu i projektów uchwaų, w tym Statutu PZB
ijegozmian;
2) przedkųadanie
Krajowemu
Zjazdowi
Delegatów
sprawozdania
zdziaųalnoƑciNaczelnejRadyBowieckiejzaokreskadencji;
3) nadzorowanie realizacji strategii Zrzeszenia i wykonywania innych uchwaų
KrajowegoZjazduDelegatów;
4) ustalaniemetodrealizacjizadaŷZrzeszenia;
5) uchwalanieregulaminuobradNaczelnejRadyBowieckiej;
6) uchwalanieregulaminów,instrukcjiizasadprzewidzianychwStatuciePZB;
7) uchwalanie zasad organizacyjnych dotyczČcych czųonków niezrzeszonych
w koųach ųowieckich, w tym zasad tworzenia klubów ųowieckich skupiajČcych
takichmyƑliwych;
8) przedstawianie ministrowi wųaƑciwemu do spraw Ƒrodowiska kandydatów na
ųowczegokrajowego;
9) przedstawianieministrowiwųaƑciwemudosprawƑrodowiskanajegowniosek
opiniiwprzedmiocieodwoųaniaųowczegokrajowego;
10) opiniowaniekandydatównaczųonkówZarzČduGųównego;
11) skųadanie wniosków do ministra wųaƑciwego ds. Ƒrodowiska o odwoųanie
ųowczegokrajowegowrazzuzasadnieniem;
12) skųadaniewnioskówdoZarzČduGųównegooodwoųanieųowczychokrħgowych;
13) przedstawianie do ZarzČdu Gųównego propozycji kandydatów na
przedstawicieliZrzeszeniaworganizacjachkrajowychimiħdzynarodowych;
14) powoųywanie komisji problemowych, ich przewodniczČcych i okreƑlanie zasad
orazzakresuichdziaųania;
15) opracowywanie stanowiska Zrzeszenia w sprawach tworzenia lub zmiany
przepisówprawnychdotyczČcychųowiectwa;
16) tworzenieklubówtematycznychinadawanieimregulaminówdziaųania;
17) ustalanie szczegóųowych kryteriów i zasad oceny kóų ųowieckich
w postħpowaniach o wydzierǏawienie obwodów ųowieckich oraz ustalanie
zasad postħpowania przy skųadaniu wniosków o wydzierǏawienie obwodów
ųowieckichzuwzglħdnieniem§102;
18) uchwalanierocznegoplanudziaųalnoƑciibudǏetuZrzeszenia;
19) zatwierdzanie rocznego sprawozdania ZarzČdu Gųównego Zrzeszenia
z wykonania rocznego planu dziaųalnoƑci i budǏetu Zrzeszenia oraz udzielenie
absolutoriumZarzČdowiGųównemu;
20) rozpatrywanie rocznych sprawozdaŷ z dziaųalnoƑci organów Zrzeszenia,
októrychmowawart.32aust.1pkt3Ͳ6ustawy;
21) ustalanie wysokoƑci skųadek czųonkowskich od osób fizycznych oraz zasad
podziaųuskųadkipomiħdzyZarzČdGųównyizarzČdyokrħgowe;
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22) ustalanie zasad zbywania nieruchomoƑci oraz wyraǏanie zgody na nabywanie
i zbywanie nieruchomoƑci Zrzeszenia oraz obciČǏanie majČtku Zrzeszenia
powyǏejkwotyokreƑlonejprzezNaczelnČRadħBowieckČ;
23) uchwalanie wytycznych dotyczČcych gospodarki ųowieckiej oraz sposobu
gospodarowania populacjami zwierzČt ųownych, w tym zasad selekcji
osobniczejipopulacyjnej,atakǏezasadpostħpowaniaztrofeamiųowieckimi;
24) okreƑlaniezasadetykiųowieckiej;
25) ustalaniewzoruoznakiųowieckiej,wzorówodznaczeŷųowieckichorazstroju
organizacyjnegowrazzdystynkcjami;
26) zwoųywanie nadzwyczajnych okrħgowych zjazdów delegatów wraz
zzamieszczaniemwporzČdkuobradokreƑlonychspraw;
27) skųadaniewnioskówonadaniegodnoƑciczųonkahonorowegoPZB;
28) wybórprzewodniczČcegoKapituųyOdznaczeŷBowieckich;
29) nadawanietytuųówlektoraekspertaiekspertawycenytrofeówųowieckich;
30) ustalanie sposobu rejestracji i obowiČzku ujawniania sankcji za naruszenie
obowiČzkówczųonkowskich;
31) ustalanie zasad odbywania staǏu, szkoleŷ, w tym dla kandydatów,
selekcjonerówisokolników;
32) ustalanie zasad odbywania obowiČzkowych szkoleŷ osób peųniČcych funkcje
wkoųach,jakipracownikówZrzeszenia;
33) sprawowanienadzorunadokrħgowymizjazdamidelegatów;
34) wykonywanieinnychzadaŷprzewidzianychustawČlubStatutem.
§85.
1. Naczelna Rada Bowiecka wybiera spoƑród swoich czųonków prezesa i czterech jego
zastħpców.OsobytestanowiČPrezydiumRady.
2. Prezydiumdokonujepodziaųuzadaŷpomiħdzyposzczególnychczųonków.
§86.
1. PosiedzeniaNaczelnejRadyBowieckiejzwoųywanesČconajmniejczteryrazywroku.
2. PierwszeposiedzenieNaczelnejRadyBowieckiejodbywasiħniepóǍniejniǏ30dnipo
rozpoczħciukadencji.
3. Pierwsze posiedzenie Naczelnej Rady Bowieckiej zwoųuje ZarzČd Gųówny, a otwiera
najstarszy wiekiem czųonek Naczelnej Rady Bowieckiej, który zarzČdza wybory
przewodniczČcegoobrad.
4. PosiedzeniaNaczelnejRadyBowieckiejzwoųujejejPrezydium:
1) zwųasnejinicjatywy;
2) nawniosek:
a) ZarzČduGųównego,
b) conajmniej1/3czųonkówNaczelnejRadyBowieckiej.
5. PosiedzenieNaczelnejRadyBowieckiejzwoųanenawniosek,októrymmowawust.4
pkt2,odbywasiħwterminie30dnioddniazgųoszeniawniosku.
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6. Zasady zwoųywania, obradowania i podejmowania uchwaų okreƑla regulamin obrad
NaczelnejRadyBowieckiej.
7. Czųonkowie Naczelnej Rady Bowieckiej i ZarzČd Gųówny powinni otrzymađ,
co najmniej na 14 dni przed planowanym posiedzeniem Rady, zawiadomienie o jego
terminiewrazzproponowanymporzČdkiemobrad.
8. W posiedzeniu Naczelnej Rady Bowieckiej mogČ brađ udziaų czųonkowie ZarzČdu
Gųównego, prezes Gųównego SČdu Bowieckiego, przewodniczČcy Kapituųy Odznaczeŷ
Bowieckich,
Gųówny
Rzecznik
Dyscyplinarny,
minister
wųaƑciwy
do spraw Ƒrodowiska lub wyznaczona przez niego osoba, a takǏe goƑcie zaproszeni
przezPrezydiumNaczelnejRadyBowieckiej.
§87.
1. DokompetencjiPrezydiumNaczelnejRadyBowieckiejnaleǏy:
1) zwoųywanie i przygotowywanie projektu porzČdku obrad Naczelnej Rady
Bowieckiej;
2) przygotowywanieikierowaniepodobradyRadyprojektówuchwaų;
3) kontrolawykonywaniauchwaųizaleceŷRady;
4) ustalanie zasad wypųacania rekompensat z tytuųu ponoszonych kosztów
zwiČzanych z peųnionČ funkcjČ przez sħdziów i rzeczników dyscyplinarnych,
wysokoƑđrekompensatdlasħdziówGųównegoSČduBowieckiegoirzeczników
zespoųu Gųównego Rzecznika Dyscyplinarnego oraz innych nieetatowych
czųonkówZrzeszenia;
5) ustalanie wynagrodzenia ųowczego krajowego i zasad wynagradzania
pracownikówZrzeszenia.
2. Prezes Naczelnej Rady Bowieckiej organizuje prace Rady oraz prowadzi jej obrady.
Prezes moǏe wyznaczyđ do wykonywania swoich zadaŷ zastħpcħ.
W przypadku nieobecnoƑci prezesa i niewyznaczenia zastħpcy zadania wykonuje
zastħpcanajstarszywiekiem.
3. Prezes Naczelnej Rady Bowieckiej reprezentuje jČ na zewnČtrz i skųada oƑwiadczenia
wjejimieniu.
4. ObsųugħadministracyjnoͲbiurowČNaczelnejRadyBowieckiejzapewniaZarzČdGųówny.

RozdziaųXIV
ZarzČdGųówny
§88.
1. ZarzČdGųównyskųadasiħzųowczegokrajowegoorazod2do4czųonków.
2. Podziaųukompetencjipomiħdzyposzczególnychczųonkówdokonujeųowczykrajowy.
3. DozakresudziaųaniaZarzČduGųównegonaleǏy:
1) reprezentowanieZrzeszenianazewnČtrz;
2) realizacjauchwaųKrajowegoZjazduDelegatówiNaczelnejRadyBowieckiej;
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3) przedstawianieNaczelnejRadzieBowieckiej:
a) projekturocznegoplanudziaųalnoƑciibudǏetuZrzeszenia,
b) sprawozdaŷ z wykonania rocznego planu dziaųalnoƑci i budǏetu
Zrzeszenia,
c) wnioskówdotyczČcychdziaųalnoƑciZrzeszenia.
4) powoųywanie ųowczych okrħgowych spoƑród trzech kandydatów
przedstawianychprzezokrħgowezjazdydelegatów;
5) nadzórikontroladziaųalnoƑcizarzČdówokrħgowych;
6) wydawanieniezbħdnychzarzČdzeŷiinstrukcji;
7) zarzČdzaniemajČtkiemZrzeszenia;
8) nabywanie i zbywanie nieruchomoƑci oraz obciČǏanie majČtku Zrzeszenia
wedųugzasaditrybuokreƑlonychprzezNaczelnČRadħBowieckČ;
9) wspóųdziaųanie z wųaƑciwymi organami wųadzy i administracji rzČdowej oraz
samorzČdowejprzyopracowywaniukrajowychzaųoǏeŷdotyczČcychgospodarki
ųowieckiej;
10) reprezentowanie,zgodniezestanowiskiemopracowanymprzezNaczelnČRadħ
BowieckČ,stanowiskaZrzeszeniawsprawachtworzenialubzmianyprzepisów
prawnychdotyczČcychųowiectwa;
11) wspóųdziaųaniezwųaƑciwymiorganamiadministracjirzČdowejisamorzČdowej
wrealizacjizadaŷzlecanych,wramachobowiČzujČcegoprawa;
12) wydawanieopiniiprzewidzianychwprzepisachprawalubnawniosekministra
wųaƑciwegodosprawƑrodowiska;
13) ustalaniereprezentacjiZrzeszenianakrajowychimiħdzynarodowychzjazdach,
konferencjachiimprezach;
14) nadzórikontroladziaųalnoƑciplacóweknaukowoͲbadawczychZrzeszenia;
15) powoųywaniezespoųówkontrolnychiinnychwsprawachorganizacyjnych;
16) prowadzeniebibliotekiiarchiwumZrzeszenia;
17) podejmowanieuchwaųwsprawiewydzierǏawianiaprzezZrzeszenieobwodów
ųowieckich,októrychmowawart.28ust.1ustawy;
18) prowadzenieCentralnegoRejestruTrofeówBowieckich;
19) organizowanieconajmniejraznapiħđlatmiħdzynarodowejweryfikacjiwyceny
trofeówųowieckich;
20) prowadzenie oƑrodków hodowli zwierzyny Zrzeszenia oraz udzielanie
peųnomocnictwzarzČdomokrħgowymdoichprowadzenia;
21) wykluczaniekóųųowieckichzeZrzeszenia;
22) realizacja obowiČzkowych szkoleŷ pracowników Zrzeszenia oraz staųy
monitoringszkoleŷ,októrychmowaw§84pkt32;
23) opracowanie instrukcji prowadzenia obowiČzkowej dokumentacji w koųach
ųowieckichorazjejarchiwizacji;
24) inicjowanie zmian w zakresie wųaƑciwoƑci miejscowej okrħgowych organów
Zrzeszenia i przedstawianie propozycji Naczelnej Radzie Bowieckiej celem
nadaniaimdalszegobiegu;
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25) wykonywanie innych zadaŷ zleconych przez NaczelnČ Radħ BowieckČ,
a takǏe podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeǏonych do kompetencji
innychorganówZrzeszenia.
§89.
1. DozadaŷųowczegokrajowegonaleǏy:
1) wykonywanieuchwaųZarzČduGųównego;
2) skųadanie oƑwiadczeŷ woli w imieniu ZarzČdu Gųównego na podstawie
stosownejuchwaųytegoZarzČdu;
3) wykonywanie czynnoƑci kierownika jednostki w zakresie prawa pracy
wstosunkudopracownikówZrzeszenia;
4) zwoųywanieiprowadzenieposiedzeŷZarzČduGųównego;
5) kierowaniepracČbiuraZarzČduGųównego.
2. Umowħ o pracħ z ųowczym krajowym zawiera i rozwiČzuje prezes Naczelnej Rady
Bowieckiej.
§90.
Posiedzenia ZarzČdu Gųównego zwoųywane sČ w zaleǏnoƑci od potrzeb, nie rzadziej niǏ raz
wmiesiČcu.BowczykrajowymoǏewyznaczyđdowykonywaniaswoichzadaŷinnegoczųonka
ZarzČdu.
§91.
ZarzČd Gųówny udziela peųnomocnictwa zarzČdom okrħgowym lub ich poszczególnym
czųonkom do dokonywania okreƑlonych czynnoƑci z zakresu zarzČdzania dziaųalnoƑciČ
Zrzeszenia w ramach okrħgu, w tym zarzČdzania funduszami i majČtkiem, a takǏe do
dokonywaniainnychczynnoƑci.

RozdziaųXV
KapituųaOdznaczeŷBowieckich
§92.
1. Za zasųugi dla ųowiectwa, na wniosek wųaƑciwych organów Zrzeszenia, Kapituųa
Odznaczeŷ Bowieckich, w imieniu Zrzeszenia, nadaje odznaczenia ųowieckie,
doktórychnaleǏČ:
1) ZųomͲHonorowyetonZasųugi,jakonajwyǏszeodznaczenieųowieckie;
2) zųoty,srebrnyibrČzowyMedalZasųugiBowieckiej;
3) Medal_wiħtegoHuberta;
4) OdznakazaZasųugidlaBowiectwa.
2. Kapituųa Odznaczeŷ Bowieckich skųada siħ z 11 osób powoųanych spoƑród czųonków
ZrzeszeniaodznaczonychZųomem.
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3. Czųonkowie Kapituųy wybierajČ spoƑród siebie zastħpcħ przewodniczČcego
isekretarza.
§93.
1. Odznaczenia ųowieckie, o których mowa w § 92 ust. 1 pkt 1–3 i § 94, nadawane sČ
czųonkomZrzeszenia.
2. OdznaczeniaųowieckiemogČbyđnadawanerównieǏpoƑmiertnie.
3. OsobomlubinstytucjomspozaZrzeszenia,zaszczególnezasųugiwrozwojugospodarki
ųowieckiej, stworzenie wybitnych dzieų artystycznych o tematyce ųowieckiej lub
rozpowszechnianie idei ųowieckich mogČ byđ nadawane odznaczenia ųowieckie
wymienionew§92ust.1pkt3i4orazw§94.
4. Zasady nadawania odznaczeŷ i tryb postħpowania Kapituųy Odznaczeŷ Bowieckich
okreƑlaregulaminuchwalonyprzezNaczelnČRadħBowieckČ.
§94.
OdznaczeniamiųowieckimisČtakǏeodznaczeniaųowieckieustanawianeprzezokrħgowezjazdy
delegatóworazwalnezgromadzeniakóųųowieckich.

RozdziaųXVI
Okrħgowyzjazddelegatów
§95.
1. OkrħgowyzjazddelegatówtworzČ:
1) delegaci wybrani przez walne zgromadzenia kóų majČcych siedzibħ na terenie
okrħgu;
2) delegaci wybrani spoƑród czųonków niezrzeszonych w koųach ųowieckich
zamieszkujČcychnaterenieokrħgu;
3) delegaci wybrani przez walne zgromadzenia kóų majČcych siedzibħ
w innym okrħgach i dzierǏawiČcych obwody ųowieckie na terenie danego
okrħgu.
2. Delegatom,októrychmowawust.1,przysųugujebierneiczynneprawowyborcze.
3. KaǏdydelegatnaokrħgowyzjazddelegatówmajedengųoswykonywanyosobiƑcie.
4. OkrħgowezjazdydelegatówmogČbyđzwyczajnealbonadzwyczajne.
5. ZwyczajnyokrħgowyzjazddelegatówjestzwoųywanyprzezwųaƑciwyzarzČdokrħgowy
razwrokuwpierwszympóųroczurokukalendarzowegozuwzglħdnieniem§111ust.2.
6. Nadzwyczajny okrħgowy zjazd delegatów moǏe byđ zwoųany przez prezydium
okrħgowegozjazdudelegatów:
1) zwųasnejinicjatywy–wkaǏdymczasie;
2) nawniosek:
a) NaczelnejRadyBowieckiej,
b) conajmniej1/3ogólnejliczbykóųmajČcychsiedzibħnaterenieokrħgu,
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c) conajmniej1/3delegatównaokrħgowyzjazddelegatów;
d) zarzČduokrħgowego.
7. Wniosek o zwoųanie nadzwyczajnego okrħgowego zjazdu delegatów powinien byđ
zųoǏonynapiƑmiewrazzuzasadnieniemiwskazaniemspraw,którepowinnyznaleǍđ
siħwporzČdkuobrad.
8. Nadzwyczajny okrħgowy zjazd delegatów odbywa siħ w terminie 60 dni od dnia
otrzymaniawnioskuprzezprezydium.
9. JeǏeli prezydium nie zwoųaųo okrħgowego zjazdu delegatów w terminach
o których mowa w ust. 8, okrħgowy zjazd delegatów zwoųuje niezwųocznie zarzČd
okrħgowy.
10. Pierwszy w kadencji okrħgowy zjazd delegatów otwiera ųowczy okrħgowy lub inny
czųonek zarzČdu okrħgowego, kolejne zjazdy – przewodniczČcy lub inny czųonek
prezydium zjazdu, a w razie ich nieobecnoƑci – ųowczy okrħgowy lub inny czųonek
zarzČduokrħgowego.
11. ObsųugħadministracyjnČzjazduzapewniazarzČdokrħgowy.
§96.
1. Pierwszy w kadencji okrħgowy zjazd delegatów dokonuje wyboru przewodniczČcego,
3 zastħpców i sekretarza, którzy stanowiČ prezydium okrħgowego zjazdu delegatów.
Przepis§111ust.1stosujesiħodpowiednio.
2. WokrħgowymzjeǍdziedelegatówmogČbrađudziaų,zgųosemdoradczym,czųonkowie
honorowi majČcy miejsce staųego zamieszkania na terenie okrħgu, czųonek Naczelnej
Rady Bowieckiej, czųonkowie zarzČdu okrħgowego, prezes okrħgowego sČdu
ųowieckiegoorazokrħgowyrzecznikdyscyplinarny,atakǏedelegowaniprzedstawiciele
krajowychorganówZrzeszenia,oileniesČdelegatami.
3. W okrħgowym zjeǍdzie delegatów mogČ brađ udziaų inne osoby zaproszone przez
prezydium.
§97.
1. Zwoųanie okrħgowego zjazdu delegatów nastħpuje przez pisemne zawiadomienie,
wysųane za potwierdzeniem odbioru, do kaǏdego delegata na okrħgowy zjazd
delegatówna30dniprzedterminemokrħgowegozjazdudelegatów,wktórymokreƑla
siħdatħ,godzinħimiejsceodbyciaokrħgowegozjazdudelegatów.
2. Dozawiadomienia,októrymmowawust.1,doųČczasiħ:
1) projektporzČdkuobrad;
2) projektregulaminuobrad;
3) sprawozdania z dziaųalnoƑci okrħgowych organów Zrzeszenia i zespoųu
nadzorczoͲkontrolnego;
4) projekty uchwaų proponowanych przez prezydium okrħgowego zjazdu
delegatówlubzarzČdokrħgowy.
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§98.
1. Delegacinaokrħgowyzjazddelegatów,októrychmowaw§95ust.1pkt1,wybierani
sČwliczbiejednegodelegatanakaǏdČpeųnČliczbħ20czųonkówkoųa.KoųaliczČcenie
wiħcejniǏ20czųonkówwybierajČjednegodelegata.
2. Czųonkowie niezrzeszeni w koųach ųowieckich, o których mowa w § 95 ust. 1 pkt 2,
wybierajČswychdelegatównazjazdokrħgowywliczbiejednegokandydatanakaǏdČ
peųnČ liczbħ 20 czųonków niezrzeszonych w koųach ųowieckich obecnych podczas
zebrania wyborczego organizowanego przez zarzČd okrħgowy przed kaǏdym
pierwszymzwyczajnymokrħgowymzjazdemdelegatów.JeǏelinazebraniuwyborczym
obecnychjestniewiħcejniǏ20czųonków,wybierasiħjednegodelegata.
3. Delegaci,októrychmowaw§95ust.1pkt3,wybieranisČwliczbiejednegodelegata
nakaǏdekoųo.
4. Wybory delegatów odbywajČ siħ przed upųywem kadencji okrħgowego zjazdu
delegatów.
5. Mandaty delegatów zachowujČ waǏnoƑđ do czasu wyboru delegatów na nastħpny
okrħgowyzjazddelegatów.
§99.
DokompetencjiokrħgowegozjazdudelegatównaleǏy:
1) podejmowanie uchwaų dotyczČcych realizacji zadaŷ Zrzeszenia na obszarze okrħgu,
w tym wynikajČcych z uchwaų Krajowego Zjazdu Delegatów i Naczelnej Rady
Bowieckiej;
2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdaŷ z dziaųalnoƑci zarzČdu okrħgowego oraz
okrħgowychorganówZrzeszenia;
3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdaŷ z dziaųalnoƑci zespoųu nadzorczoͲ
kontrolnego;
4) zatwierdzenieplanudziaųalnoƑciibudǏetuzarzČduokrħgowegonabieǏČcyrok;
5) wysųuchanieinformacjiczųonkaNaczelnejRadyBowieckiejojejdziaųalnoƑci;
6) wybórspoƑróddelegatównaokrħgowyzjazd:
a) prezydium,
b) delegatównaKrajowyZjazdDelegatów,
c) czųonkaNaczelnejRadyBowieckiejorazjegozastħpcy;
7) wybórtrzechkandydatównaųowczegookrħgowego;
8) wystħpowaniezwnioskiemoodwoųanieųowczegookrħgowego;
9) wybórczųonkówzespoųunadzorczoͲkontrolnegowskųadzieod3do5osób;
10) uchwalanieporzČdkuiregulaminuobradokrħgowegozjazdudelegatów;
11) ustanawianieodznaczeŷokrħgowychorazuchwalaniezasadichnadawania;
12) wybórkapituųyodznaczeŷwskųadzieod5do7osób;
13) ustalenie wysokoƑci skųadki czųonkowskiej od osób prawnych naliczanej od hektara
dzierǏawionegoobwoduzuwzglħdnieniemjegokategorii;
14) wykonywanieinnychzadaŷprzewidzianychstatutem.
36





RozdziaųXVII
ZarzČdokrħgowy
§100.
1. ZarzČdokrħgowyskųadasiħzųowczegookrħgowegoorazod2do4czųonków.
2. DokompetencjizarzČduokrħgowegonaleǏy:
1) nadzór nad koųami majČcymi siedzibħ na terenie okrħgu i czųonkami
niezrzeszonymi w koųach ųowieckich zgodnie z wųaƑciwoƑciČ okreƑlonČ w § 5
ust.3;
2) realizowanieuchwaųwųaƑciwychorganówZrzeszenia;
3) zarzČdzanie, w ramach udzielonych peųnomocnictw, funduszami i majČtkiem
ZrzeszeniapozostajČcymiwdyspozycjiokrħgu;
4) opiniowanie projektów podziaųu obszaru województwa na obwody ųowieckie
izmiangranictychobwodówwgranicachokrħgu;
5) przedkųadanie zjazdowi okrħgowemu rocznych planów dziaųalnoƑci i budǏetu
orazsprawozdaŷzichrealizacji;
6) powoųywaniekomisjiproblemowychizespoųóworganizacyjnychorazustalanie
zakresuitrybuichpracy;
7) powoųywaniezespoųuds.kontrolikóųųowieckich;
8) skųadaniewnioskówowydzierǏawienieobwodów;
9) prowadzenieewidencjiirejestracjiczųonkówZrzeszenia;
10) nadzór nad prowadzeniem gospodarki ųowieckiej na terenie obwodów
ųowieckichpoųoǏonychnaterenieokrħgu;
11) skųadaniewnioskówdoZarzČduGųównegoowykluczaniekoųazeZrzeszenia;
12) wspóųdziaųaniezwųaƑciwymiorganamiadministracjirzČdowejisamorzČdowej
wrealizacjizadaŷzlecanych,wramachobowiČzujČcegoprawa;
13) wspóųpraca z terenowymi organami administracji rzČdowej i samorzČdowej,
wųaƑciwymi regionalnymi dyrekcjami Paŷstwowego Gospodarstwa LeƑnego
Lasy Paŷstwowe oraz organizacjami spoųecznymi w zakresie ųowiectwa,
ochronyprzyrodyiochronyƑrodowiska;
14) szkolenieczųonkówikandydatówdoZrzeszenia;
15) organizowanie obowiČzkowych szkoleŷ osób peųniČcych funkcje w koųach
ųowieckichzgodniezzasadamiokreƑlonymiprzezNaczelnČRadħBowieckČoraz
monitorowanieichrealizacji;
16) wyznaczanie przedstawicieli do organizacji spoųecznych na terenie swego
dziaųania;
17) powoųywaniekomisjiegzaminacyjnych,októrychmowawart.42ust.4pkt3,
ust.6pkt3,ust.7pkt3iart.42austawy;
18) przyjmowanieiskreƑlanieczųonkówZrzeszenia;
19) prowadzenierejestrukóų;
20) skreƑlaniekóųzeZrzeszenia;
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21) zwoųywanie zebraŷ wyborczych, o których mowa w § 98 ust. 2, a takǏe
powoųywanie klubów myƑliwskich na wniosek tych czųonków oraz nadawanie
imregulaminówdziaųania;
22) inspirowanieporozumieŷitworzeniewspólnychprzedsiħwziħđzadministracjČ
terenowČ Paŷstwowego Gospodarstwa LeƑnego Lasy Paŷstwowe, w tym
wzakresietworzeniarejonówhodowlanych;
23) wydawanieniezbħdnychzarzČdzeŷiinstrukcji;
24) powoųywaniekomisji,októrejmowawart.42dustawy;
25) prowadzenie monitoringu zwierzyny oraz rejestru ųowieckich trofeów
medalowych;
26) powoųywanieosobykoordynujČcejzadania,októrychmowaw§23pkt9.;
27) wspieraniekóųųowieckichwzakresierozwiČzywaniaproblemówwynikajČcych
zprowadzonejprzezkoųodziaųalnoƑci;
28) wykonywanieinnychzadaŷprzewidzianychStatutem,atakǏezleconychprzez
ZarzČd Gųówny oraz podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeǏonych do
kompetencjiinnychorganówokrħgowychZrzeszenia.
§101.
1. Posiedzenia zwoųywane sČ w zaleǏnoƑci od potrzeb, nie rzadziej jednak niǏ raz
wmiesiČcu.
2. PosiedzeniazwoųujeųowczyokrħgowylubinnyupowaǏnionyczųonekzarzČdu.
§102.
1. NajpóǍniej w roku poprzedzajČcym zųoǏenie wniosku o wydzierǏawienie obwodu
ųowieckiego zarzČd okrħgowy wystħpuje do wydzierǏawiajČcego o dokonanie oceny
dziaųalnoƑcikoųa,zwanejdalej,,ocenČ”.Koųo,wterminie14dniodotrzymaniaoceny
moǏesiħdoniejustosunkowađ.
2. WydzierǏawiajČcywceludokonaniaocenypowoųujekomisjħwskųadktórejwchodzČ:
dwóch przedstawicieli wydzierǏawiajČcego, przedstawiciel wųaƑciwej izby rolniczej,
przedstawiciel zarzČdu okrħgowego oraz przedstawiciel koųa. Komisji przewodniczy
przedstawicielwydzierǏawiajČcego.
3. Ocenħprzeprowadzasiħnapodstawieszczegóųowychkryteriówizasaduchwalonych
przezNaczelnČRadħBowieckČ.
4. W przypadku uzyskania pozytywnej oceny wydzierǏawiajČcego zarzČd okrħgowy
zobowiČzany jest wystČpiđ z wnioskiem o wydzierǏawienie danego obwodu
ųowieckiegodotychczasowemudzierǏawcy.
§103.
1. DozadaŷųowczegookrħgowegonaleǏy:
1) reprezentowanieZarzČduGųównegowokrħgu;
2) reprezentowanienazewnČtrzzarzČduokrħgowego;
3) zwoųywanieiprowadzenieposiedzeŷzarzČduokrħgowego;
38





4) kierowaniedziaųalnoƑciČzarzČduokrħgowegoorazpracČjegobiura;
5) uzgadnianie rocznych planów ųowieckich sporzČdzanych przez dzierǏawców
obwodówųowieckich.
2. BowczyokrħgowyponosiodpowiedzialnoƑđzawųaƑciwerealizowaniezadaŷZrzeszenia
naterenieokrħguorazprawidųowČrealizacjħuchwaųorganówzrzeszenia.
3. Bowczy okrħgowy zobowiČzany jest do staųego podnoszenia swoich kwalifikacji
merytorycznychwzakresieųowiectwaiadministrowanianim.

RozdziaųXVIII
PostħpowaniewprzypadkunaruszeniaobowiČzkówczųonkowskichwynikajČcychzprzepisów
prawa,StatutuPZBiinnychuchwaųorganówZrzeszeniaorazuchwaųorganówkoųaųowieckiego,
atakǏewprzypadkunaruszeniazasadbezpiecznegopolowania
§104.
1. ZaprzewinieniaųowieckieokreƑlonewprzepisachart.35bustawy–Prawoųowieckie
czųonkowieZrzeszeniaponoszČodpowiedzialnoƑđdyscyplinarnČ.
2. Postħpowanie dyscyplinarne jest uregulowane ustawČ – Prawo ųowieckie oraz
postanowieniami Regulaminu sČdów ųowieckich i rzeczników dyscyplinarnych
Polskiego ZwiČzku Bowieckiego; odpowiednio do tego postħpowania stosuje siħ
przepisyustawyzdnia6czerwca1997r.Kodekspostħpowaniakarnego.

§105.
1. Za naruszenie zasad selekcji osobniczej czųonkowie Zrzeszenia ponoszČ
odpowiedzialnoƑđporzČdkowČ.
2. Postħpowanietojesturegulowaneprzepisamiart.42daustawy–Prawoųowieckie.

§106.
1. Za naruszenie obowiČzków czųonkowskich wynikajČcych ze Statutu Zrzeszenia
iinnychuchwaųorganówZrzeszeniaorazuchwaųorganówkoųaųowieckiegoczųonkowie
ZrzeszeniaponoszČodpowiedzialnoƑđwramachpostħpowaniaporzČdkowego,innego
niǏ okreƑlone w art. 42da ustawy, o ile o ten czyn nie zostaųo wszczħte i nie jest
prowadzone postħpowanie dyscyplinarne lub postħpowanie porzČdkowe, do których
topostħpowaŷodnoszČsiħodpowiednioprzepisyart.35biart.42daustawy.
2. _rodkamiporzČdkowymisČ:
1) nagana;
2) zawieszeniewprawachdowykonywaniapolowanianaokresdoroku;
3) zawieszeniewprawachczųonkakoųanaokresdoroku.
3. _rodkiporzČdkowe,októrychmowawust.2,wymierzanesČwstosunkudoczųonków
koųaprzezzarzČdkoųa;wstosunkudoczųonkówzarzČduikomisjirewizyjnejkoųakary
porzČdkowesČwymierzaneprzezwųaƑciwyzarzČdokrħgowy.
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4. W przypadku czųonków niezrzeszonych w koųach ųowieckich Ƒrodki porzČdkowe
wymienionewust.2pkt1i2sČwymierzaneprzezwųaƑciwyzarzČdokrħgowy.
§107.
1. _rodków porzČdkowych nie wymierza siħ, jeƑli za ten sam czyn wymierzono juǏ
wpostħpowaniudyscyplinarnymkarħdyscyplinarnČ.
2. _rodkówporzČdkowychniewymierzasiħ,jeƑlioddatyczynuupųynħųydwalata.
3. _rodek porzČdkowy uwaǏa siħ za niebyųy, a adnotacje usuwa siħ z akt osobowych
czųonka, po upųywie roku od dnia jego wymierzenia, a w przypadkach okreƑlonych
w§106ust.2pkt2i3oddniajegoodbycia.

§108.
1. Za naruszenia zasad bezpiecznego polowania czųonkowie Zrzeszenia ponoszČ
odpowiedzialnoƑđwramachpostħpowaniadyscyplinujČcego.
2. _rodkamidyscyplinujČcymisČ:
1) upomnienie;
2) wykluczeniezpolowania.
3. _rodkidyscyplinujČcestosujeprowadzČcypolowanie.
4. _rodkitesČwykonywanenatychmiast.
5. OdƑrodkówtychnieprzysųugujeodwoųanie.
6. CzųonekZrzeszenia,wobecktóregozastosowanoƑrodekdyscyplinujČcy,moǏezwróciđ
siħ do zarzČdu koųa ųowieckiego o zbadanie zasadnoƑci zastosowanego Ƒrodka
dyscyplinujČcego,ajeƑlipolowaniezbioroweorganizowaųzarzČdokrħgowy–dotego
zarzČdu.

RozdziaųXIX
PrzepisywspólnedlaorganówZrzeszeniaikoųa
§109.
1. Bowczy krajowy i czųonkowie ZarzČdu Gųównego, ųowczowie okrħgowi
i czųonkowie zarzČdów okrħgowych, sħdziowie sČdów ųowieckich, rzecznicy
dyscyplinarni i ich zastħpcy nie mogČ wchodziđ w skųad innych organów Zrzeszenia,
zwyjČtkiemKrajowegoZjazduDelegatówiokrħgowegozjazdudelegatów.
2. Pracownicy Zrzeszenia nie mogČ wchodziđ w skųad organów Zrzeszenia,
zwyjČtkiemKrajowegoZjazduDelegatówiokrħgowegozjazdudelegatów;regulacjata
niedotyczyczųonkówZarzČduGųównegoiczųonkówzarzČdówokrħgowych,doktórych
stosujesiħust.1.
3. MandatdelegatajestwykonywanyosobiƑcie,kaǏdydelegatmajedengųos.
4. Wybór kadencyjnych organów Zrzeszenia przeprowadza siħ nie póǍniej niǏ na
30dniprzedupųywemkadencji.
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5. Czųonkowie Zrzeszenia powoųywani w skųad organów Zrzeszenia lub koųa ųowieckiego
powinniposiadađodpowiedniekwalifikacje,wiedzħidoƑwiadczenie.
6. Posiedzenia organów Zrzeszenia i koųa oraz innych ciaų kolegialnych z wyjČtkiem
zjazdów krajowego i okrħgowych oraz walnego zgromadzenia koųa, posiedzeŷ
Naczelnej Rady Bowieckiej i sČdów ųowieckich mogČ odbywađ siħ takǏe za pomocČ
ƑrodkówkomunikacjinaodlegųoƑđ.
7. WskųadorganówZrzeszenia–ZarzČduGųównegoizarzČdówokrħgowych–niemogČ
wchodziđ osoby prowadzČce dziaųalnoƑđ gospodarczČ dotyczČcČ ųowiectwa na
podstawieprzepisówRozdziaųu4ustawybČdǍzatrudnianeprzezosobylubpodmioty
zajmujČcesiħtakČdziaųalnoƑciČ.PowyǏszyzakazdotyczyrównieǏichmaųǏonkóworaz
osób bħdČcych w stosunkach pokrewieŷstwa lub powinowactwa w linii prostej
zosobamizajmujČcymisiħtakČdziaųalnoƑciČ.
8. CzųonekZrzeszeniamoǏewyraziđpisemnČzgodħnadostarczaniemukorespondencji
drogČ elektronicznČ. Zawiadomienie drogČ elektronicznČ wypeųnia warunek
skutecznegozawiadomienia.

RozdziaųXX
PostħpowaniewewnČtrzorganizacyjne
§110.
Zakres wųaƑciwoƑci miejscowej okrħgowych organów Zrzeszenia pokrywa siħ z okrħgami,
którychwykazznajdujesiħwZaųČcznikunr4doStatutu.
§111.
1. Kadencja wszystkich organów Zrzeszenia oraz kóų, z zastrzeǏeniem ust. 2, trwa
5lat.
2. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów oraz ostatni w danej kadencji okrħgowy zjazd
delegatówzwoųywanesČniepóǍniejniǏwostatnimpóųroczuupųywajČcejkadencji.
3. Organy Zrzeszenia i koųa rozpoczynajČ swojČ kadencjħ z chwilČ zakoŷczenia kadencji
dotychczasfunkcjonujČcychorganów.
§112.
1. Czųonek organów Zrzeszenia oraz organów koųa przestaje peųniđ swČ funkcjħ
wprzypadku:
1) Ƒmierci;
2) zrzeczeniasiħpeųnieniafunkcji;
3) utraty czųonkostwa w Zrzeszeniu, a w przypadku funkcji peųnionych
worganiekoųa–utratyczųonkostwawkole;
4) orzeczeniaprzezsČdųowieckikarydyscyplinarnej.
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2. Zaprzestanie peųnienia funkcji, na skutek jej zrzeczenia siħ, nastħpuje z chwilČ
zrzeczenia, a fakt ten stwierdza organ powoųujČcy na najbliǏszym posiedzeniu
zzastrzeǏeniemust.3.
3. W odniesieniu do delegatów na okrħgowy zjazd delegatów wygaƑniħcie mandatu
stwierdzaprezydiumokrħgowegozjazdudelegatów,awodniesieniudodelegatówna
KrajowyZjazdDelegatówlubczųonkówNaczelnejRadyBowieckiejPrezydiumNaczelnej
RadyBowieckiej.Wmiejscedelegata,któregomandatwygasųdokonujesiħwyborów
uzupeųniajČcych, w miejsce czųonka Naczelnej Rady Bowieckiej wchodzi zastħpca
czųonkaNaczelnejRadyBowieckiej.
4. Mandaty delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów oraz okrħgowe zjazdy delegatów
zachowujČwaǏnoƑđdoczasuwyborunowychdelegatów.
5. Czųonkostwo w Naczelnej Radzie Bowieckiej ustaje z chwilČ wyboru nowego czųonka
NaczelnejRadyBowieckiej.
§113.
1. JeǏeliStatut nie stanowi inaczej, organy Zrzeszenia podejmujČ swoje uchwaųy zwykųČ
wiħkszoƑciČ gųosów, przy obecnoƑci co najmniej poųowy liczby czųonków danego
organu(kworum).
2. W przypadku nieparzystej liczby czųonków danego organu kworum stanowi poųowa
liczbyzaokrČglonawgórħdopeųnejliczby.
3. Przy obliczaniu kworum nie uwzglħdnia siħ osób zawieszonych w prawach czųonka
Zrzeszenia.
4. UchwaųywsprawierozwiČzaniakoųapodejmowanesČwiħkszoƑciČ 2/3 ogólnejliczby
czųonkówkoųa.
5. UchwaųydotyczČcezmianStatutu,odwoųaniaczųonkóworganówZrzeszeniabČdǍkoųa,
poųČczenia koųa z innym koųem, podziaųu koųa, nadania czųonkostwa honorowego
Zrzeszenia,wykluczeniaczųonkazkoųaorazwykluczeniakoųazeZrzeszeniawymagajČ
wiħkszoƑci2/3gųosów.
6. CzųonekZarzČduGųównego,zarzČduokrħgowegolubzarzČdukoųajestzmocyprawa
wyųČczony od gųosowania, jeƑli sprawa dotyczy jego osobiƑcie, maųǏonka albo
krewnegolubpowinowategowliniiprostej.
§114.
1. PozawyjČtkami,októrychmowawust.2i3,organyZrzeszeniaikoųapodejmujČswoje
uchwaųywgųosowaniujawnym.
2. Gųosowania w sprawie wyboru i odwoųania czųonków organów Zrzeszenia i koųa,
udzielaniazarzČdowikoųaabsolutoriumorazprzyjħciabČdǍwykluczeniaczųonkazkoųa
odbywajČsiħtajniezuwzglħdnieniemmiejscadoswobodnegooddaniagųosu.
3. Tajne gųosowanie przeprowadza siħ takǏe na wniosek poparty przez 1/3 czųonków
danegoorganuobecnychpodczasobrad.
4. GųosowaniamogČodbywađsiħprzyuǏyciuurzČdzeŷdoliczeniagųosów.
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§115.
1. Uchwaųy w sprawie odmowy przyjħcia do koųa bČdǍ Zrzeszenia, wykluczenia bČdǍ
skreƑlenia z koųa, wykluczenia bČdǍ skreƑlenia ze Zrzeszenia, wymierzenia czųonkowi
ZrzeszeniakaryporzČdkowejlubƑrodkaporzČdkowegowymagajČuzasadnienia.
2. UzasadnieniawymagajČtakǏeuchwaųypodejmowanewtrybieodwoųawczym.
3. Uchwaųy, o których mowa w ust. 1 i 2 wraz z ich uzasadnieniem, zainteresowany
powinienotrzymađnapiƑmie,awprzypadkuokreƑlonymwust.1powinienbyđtakǏe
pouczonyotrybieodwoųania.
§116.
1. JeǏeliStatutniestanowiinaczej,oduchwaųorganówZrzeszeniabČdǍkoųa,podjħtych
w pierwszej instancji, bezpoƑrednio zainteresowanemu czųonkowi Zrzeszenia
przysųugujeodwoųanie.
2. Odwoųanieprzysųugujeoduchwaų:
1) zarzČdukoųadowalnegozgromadzeniakoųa;
2) walnegozgromadzeniakoųadozarzČduokrħgowego;
3) zarzČduokrħgowegodoZarzČduGųównego;
4) ZarzČduGųównegodoNaczelnejRadyBowieckiej;
5) okrħgowegozjazdudelegatówdoNaczelnejRadyBowieckiej.
3. Od uchwaų podjħtych przez Krajowy Zjazd Delegatów i NaczelnČ Radħ BowieckČ
odwoųanienieprzysųuguje.
4. OduchwaųowyborzelubodwoųaniuczųonkóworganówkoųalubZrzeszeniaodwoųanie
nieprzysųuguje.
§117.
1. Odwoųanie skųada siħ na piƑmie w terminie 14 dni od dnia podjħcia uchwaųy,
a w przypadku, gdy Statut wymaga jej dorħczenia w terminie 14 dni od dnia
dorħczenia, za poƑrednictwem organu, który podjČų zaskarǏonČ uchwaųħ.
Wprzypadkuuchwaųpodejmowanychprzezwalnezgromadzenieodwoųanieskųadasiħ
zapoƑrednictwemzarzČdukoųa.
2. W przypadku zųoǏenia odwoųania organ, który podjČų zaskarǏonČ uchwaųħ, uznajČc,
iǏ odwoųanie zasųuguje w caųoƑci lub w czħƑci na uwzglħdnienie, moǏe podjČđ nowČ
uchwaųħ,wktórejuchylilubzmienizaskarǏonČuchwaųħ.
3. OdwoųaniewrazzuzasadnieniemidokumentacjČwsprawieprzekazujesiħorganowi
odwoųawczemu bez zbħdnej zwųoki nie póǍniej niǏ w terminie 14 dni od otrzymania
odwoųania.
4. Pozaszczególnieuzasadnionymiprzypadkamiorganodwoųawczyrozpatrujeodwoųanie
naswoimpierwszympootrzymaniuodwoųaniaposiedzeniu.
5. OrganodwoųawczymoǏe:
1) odwoųanianieuwzglħdniđ;
2) uchyliđzaskarǏonČuchwaųħ;
3) uchyliđzaskarǏonČuchwaųħiprzekazađsprawħdoponownegorozpoznania;
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4) zmieniđzaskarǏonČuchwaųħiorzeccodoistotysprawy.
6. OileStatutniestanowiinaczej,wykonaniupodlegajČuchwaųy,któresČprawomocne.
7. Prawomocne sČ uchwaųy, od których odwoųanie nie przysųuguje, a takǏe te,
odktórychniezostaųowniesionewterminieodwoųanie.
8. W sprawach nieuregulowanych do dorħczeŷ i terminów stosuje siħ odpowiednio
przepisyustawyKodekspostħpowaniaadministracyjnego.
§118.
1. ZprzebieguKrajowegoZjazduDelegatów,okrħgowegozjazdudelegatów,posiedzenia
Naczelnej Rady Bowieckiej i walnego zgromadzenia koųa ųowieckiego, a takǏe
posiedzeŷZarzČduGųównego,zarzČdówokrħgowych,zarzČdówkóųųowieckich,komisji
rewizyjnych,innychkomisjiizespoųówZrzeszeniaorazkoųaųowieckiegosporzČdzasiħ
protokóų.
2. Protokóų sporzČdza siħ pisemnie, a w miarħ potrzeb i moǏliwoƑci – za pomocČ
urzČdzeniarejestrujČcegodǍwiħkalboobrazidǍwiħk.WtymprzypadkusporzČdzasiħ
napiƑmieskrótprotokoųu,któryobejmujeistotnesprawy,wtympodjħteuchwaųy.
3. W przypadku rejestracji za pomocČ urzČdzenia rejestrujČcego dǍwiħk albo obraz
i dǍwiħk przewodniczČcy moǏe zarzČdziđ sporzČdzenie stenogramu caųoƑci bČdǍ
odpowiedniejczħƑciprotokoųu.
4. W kaǏdym wypadku protokóų jest podpisywany przez przewodniczČcego
iprotokolantaoraz,oilezostaųpowoųany,przezsekretarza.
5. ProtokoųysČudostħpnianedowglČdu.
6. Protokoųy z wyjČtkiem zjazdów krajowego i okrħgowego oraz walnego zgromadzenia
koųapodlegajČprocedurzezatwierdzania.
§119.
Delegaci na Krajowym ZjeǍdzie Delegatów i okrħgowym zjeǍdzie delegatów, czųonkowie
Naczelnej Rady Bowieckiej na posiedzeniu oraz czųonkowie na walnym zgromadzeniu koųa
mogČskųadađwnioskiformalneujħtewregulaminieobraddanegoorganu.

RozdziaųXXI
Nadzór
§120.
1. NaczelnaRadaBowiecka,ZarzČdGųównyizarzČdokrħgowywramachnadzorumogČ
ǏČdađ od czųonków Zrzeszenia lub koųa, a takǏe podlegųych organów Zrzeszenia
niezbħdnychoƑwiadczeŷorazprzedųoǏeniawymaganychdokumentów.
2. W przypadku niezgodnoƑci uchwaųy z prawem bČdǍ Statutem organ nadzorujČcy
stwierdza niewaǏnoƑđ uchwaųy koųa lub nadzorowanego organu Zrzeszenia.
OniewaǏnoƑcilubuchyleniuuchwaųywcaųoƑcilubwczħƑciorzekawųaƑciwyorganw
terminieniedųuǏszymniǏ30dnioddniadorħczeniauchwaųy.
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3. JeƑli uchwaųa jest sprzeczna z prawem bČdǍ Statutem, wųaƑciwy ųowczy okrħgowy –
w przypadku uchwaų podjħtych przez organy kóų ųowieckich, ųowczy krajowy –
wprzypadkuuchwaųzarzČdówokrħgowych,aprezydiumNaczelnejRadyBowieckiej–
w przypadku uchwaų ZarzČdu Gųównego, moǏe zawiesiđ ich wykonanie na okres nie
dųuǏszy niǏ 30 dni, zwoųujČc równoczeƑnie posiedzenie organu nadzorczego, który
wypowiada siħ w przedmiocie zgodnoƑci z prawem bČdǍ Statutem zawieszonej
uchwaųy.

RozdziaųXXII
MajČtekifunduszeZrzeszenia,skųadkaczųonkowskaiwpisowe
§121.
1. Zrzeszenie moǏe prowadziđ dziaųalnoƑđ gospodarczČ i rolniczČ wedųug zasad
okreƑlonychwodrħbnychprzepisach.
2. Dochód z dziaųalnoƑci gospodarczej i rolniczej Zrzeszenia sųuǏy realizacji celów
statutowychiniemoǏebyđprzeznaczonydopodziaųumiħdzyczųonków.
§122.
ZrzeszeniemoǏeotrzymywađdotacjewedųugzasadokreƑlonychwodrħbnychprzepisach.
§123.
UzyskaneprzychodyZrzeszenieprzeznaczanafinansowaniedziaųalnoƑcistatutowejorazinne
celeokreƑloneuchwaųamiwųadziorganów.
§124.
1. PodstawowymfunduszemZrzeszeniajestfunduszstatutowy.
2. WramachczħƑciskųadkiczųonkowskiejprzysųugujČcejZarzČdowiGųównemutworzysiħ
fundusze celowe: fundusz kultury ųowieckiej, fundusz wspóųpracy miħdzynarodowej
orazfunduszpromocjiųowiectwa–wwysokoƑci1,5%kaǏdy.
3. ZrzeszeniemoǏe,napodstawieuchwaųswychorganów,tworzyđinnefunduszecelowe
napodstawieobowiČzujČcychprzepisów.
§125.
Wpųywy uzyskane ze skųadek czųonkowskich podlegajČ podziaųowi miħdzy budǏet ZarzČdu
Gųównego i budǏety zarzČdów okrħgowych na zasadach okreƑlonych przez NaczelnČ Radħ
BowieckČ.
§126.
1. Roczna skųadka czųonkowska nie moǏe przekraczađ 10% przeciħtnego miesiħcznego
wynagrodzeniawsektorzeprzedsiħbiorstw,bezwypųatzzysku,zadrugikwartaųroku
poprzedniego,publikowanegoprzezGųównyUrzČdStatystyczny.
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2. Skųadka ulgowa, w wysokoƑci 50% skųadki, o której mowa w ust. 1, przysųuguje
mųodzieǏyuczČcejsiħdo25.rokuǏyciaoraztymczųonkomZrzeszenia,którzyukoŷczyli
70.rokǏyciazzastrzeǏeniemust.3.
3. Czųonkom Zrzeszenia, którzy ukoŷczyli 80. rok Ǐycia przysųuguje skųadka ulgowa w
wysokoƑci25%skųadki,októrejmowawust.1.
4. Czųonek Zrzeszenia uiszcza skųadkħ czųonkowskČ na Zrzeszenie za poƑrednictwem
wskazanego koųa ųowieckiego, do którego naleǏy, a czųonek niezrzeszony w kole
ųowieckimwewųaƑciwymzarzČdzieokrħgowym.
5. Skųadkħ czųonkowskČ od kóų z tytuųu dzierǏawionego hektara obwodu ųowieckiego
ustala siħ na podstawie rzeczywistych potrzeb finansowych okrħgu zwiČzanych z
realizacjČzadaŷstatutowych.
6. Skųadkapowinnabyđuiszczonawterminiedo31grudnianaroknastħpny.
7. Wpisowe do Zrzeszenia wynosi równowartoƑđ trzykrotnej skųadki czųonkowskiej na
danyrok.
8. UlgowewpisowedoZrzeszenia,wwysokoƑcirównowartoƑciskųadkiczųonkowskiejna
danyrok,przysųugujemųodzieǏyuczČcejsiħdo25.rokuǏycia.
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ZaųČczniknr1
DEKLARCJA
CZBONKOWSKADOPOLSKIEGOZWIZKUBOWIECKIEGO
(osobafizyczna)
Proszħ o przyjħcie mnie w poczet czųonków Polskiego ZwiČzku Bowieckiego. JednoczeƑnie
oƑwiadczam,Ǐe:
1. Nie byųem karany za przestħpstwa wymienione w art. 52 i art. 53 ustawy z dnia 13
paǍdziernika1995r.–Prawoųowieckie(t.j.Dz.U.z2018r.,poz.2033zezm.).
2. a)Posiadamobywatelstwopolskieikorzystamzpeųniprawobywatelskich.*
b)Jestemcudzoziemcem,obywatelem…………………………………………………,
ikorzystamzpeųniprawobywatelskich.*
3. Uprawnienia do wykonywania polowania nabyųem skųadajČc w dniu  ……………. r.
egzamin przed komisjČ egzaminacyjnČ przy ZarzČdzie Okrħgowym Polskiego ZwiČzku
Bowieckiegow………………………….
4. WprzeszųoƑci:
a) niebyųemczųonkiemPZB,*
b) byųemczųonkiemPZBod………………………..r.do………………………………..r.
iczųonkostwoutraciųemwzwiČzkuz……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………*
5. ZobowiČzujħsiħƑciƑleprzestrzegađpostanowieŷustawyzdnia13paǍdziernika1995
r.–Prawoųowieckie(t.j.Dz.U.z2018r.,poz.2033zezm.),StatutuPolskiegoZwiČzku
Bowieckiego, przepisów wewnČtrzorganizacyjnych obowiČzujČcych w ZwiČzku,
dobrych obyczajów oraz zasad etyki ųowieckiej; regularnie uiszczađ skųadki
czųonkowskie i inne obowiČzujČce opųaty oraz wywiČzywađ siħ z pozostaųych
obowiČzkówwynikajČcychzeStatutuPolskiegoZwiČzkuBowieckiego.

*niepotrzebneskreƑliđ
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Daneosobowe:
Imiħ(imiona)inazwisko:……………………………………………………………………………………
Imionarodziców:………………………………………..,……………………………………………………
Dataimiejsceurodzenia:……………………………………………………………………………………
Obywatelstwo:…………………………………………………………………………………………………..
Adresstaųegozamieszkania:……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
Wyksztaųcenie:…………………………………………………………………………………………………..
NumerPESEL:…………………………………………………………………………………………………….
Numertelefonu:………………………………..,eͲmail:…………………………………………………

……………………………………….,dnia………………………………………r.













…………………………………………
(czytelnypodpis)

ZaųČczniki:
1. ZaƑwiadczenieonabyciuuprawnieŷdowykonywaniapolowania.
2. ZaƑwiadczeniezKrajowegoRejestruKarnegooniekaralnoƑci.
3. Zdjħciedolegitymacji.

DECYZJA
ZARZDUOKR%GOWEGOPOLSKIEGOZWIZKUBOWIECKIEGO
w…………………………………………………………………….
UchwaųČZarzČduOkrħgowegoPolskiegoZwiČzkuBowieckiegow……………………….
zdnia………………………………………………..,nr…………….…………………………………………….
postanowionoprzyjČđ……………………………………………………………………………………….
wpoczetczųonkówPolskiegoZwiČzkuBowieckiego.

ZaZarzČd














……………………………………
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ZaųČczniknr2

DEKLARCJA
CZBONKOWSKADOPOLSKIEGOZWIZKUBOWIECKIEGO
(osobaprawna)

My,niǏejpodpisaniczųonkowieKoųaBowieckiego…………………………………………………
utworzonegouchwaųČzebraniazaųoǏycielskiegowdniu…………………………………r.
prosimyoprzyjħcieKoųadoPolskiegoZwiČzkuBowieckiego.
JednoczeƑnieoƑwiadczamy,Ǐe:
1. WszyscyczųonkowiezaųoǏycielesČczųonkamiPolskiegoZwiČzkuBowieckiego.
2. Siedziba Koųa znajdowađ siħ bħdzie w miejscowoƑci …………………… pod adresem:
…………………………………………………………………………………………..
3. Koųo i jego czųonkowie zobowiČzujħ siħ ƑciƑle przestrzegađ postanowieŷ  ustawy
z dnia 13 paǍdziernika 1995 r. – Prawo ųowieckie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2033 ze zm.),
Statutu

Polskiego

ZwiČzku

Bowieckiego,

przepisów

wewnČtrzorganizacyjnych

obowiČzujČcychwZwiČzku,atakǏewywiČzywađsiħzpozostaųychobowiČzkównaųoǏonych
naKoųoprzezStatutPolskiegoZwiČzkuBowieckiego.
ImiħinazwiskoczųonkazaųoǏyciela 
1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
3. ………………………………………………
4. ………………………………………………
5. ………………………………………………
6. ………………………………………………
7. ………………………………………………
8. ………………………………………………
9. ………………………………………………
10. ……………………………………………
11. ……………………………………………
12. ……………………………………………
13. ……………………………………………
14. ……………………………………………
15. ……………………………………………





Czytelnypodpis

































…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
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ZaųČczniki:
1. UchwaųaczųonkówzaųoǏycieliKoųa.
2. UchwaųyopowoųaniuzarzČdukoųaikomisjirewizyjnej.


DECYZJA
ZARZDUOKR%GOWEGOPOLSKIEGOZWIZKUBOWIECKIEGO
w…………………………………………………………………….
UchwaųČZarzČduOkrħgowegoPolskiegoZwiČzkuBowieckiegow……………………….
zdnia………………………………………………..,nr…………….……………………………………………..
postanowionoprzyjČđKoųoBowieckie………………………………………..………………………
zsiedzibČw………………………………………………………………………………………………………….
w poczet czųonków Polskiego ZwiČzku Bowieckiego i wpisađ je do rejestru pod numerem
…………………………...

ZaZarzČd














……………………………………
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ZaųČczniknr3
DEKLARCJA
CZBONKOWSKADOKOBABOWIECKIEGO
…………………………………………………………………………………………….
(numer,nazwaisiedzibaKoųaBowieckiego)

JednoczeƑnieoƑwiadczam,Ǐe:
1. CzųonkiemPolskiegoZwiČzkuBowieckiegojestemoddnia…………………..r.
iwųaƑciwymzuwaginamiejscestaųegozamieszkaniajestdlamnieZarzČdOkrħgowy
PolskiegoZwiČzkuBowieckiegow…………………………………………….
2. Posiadamuprawnieniadowykonywaniapolowania:
a) podstawowe*,
b) selekcjonerskie*,
c) sokolnicze*.
3. a)niejestemczųonkieminnegokoųaųowieckiego,
b)jestemczųonkiemkoųaųowieckiego:*
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4. ZobowiČzujħsiħƑciƑleprzestrzegađpostanowieŷustawyzdnia13paǍdziernika1995r.
– Prawo ųowieckie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2033 ze zm.), Statutu Polskiego ZwiČzku
Bowieckiego, przepisów wewnČtrzorganizacyjnych obowiČzujČcych w ZwiČzku oraz
kole ųowieckim, dobrych obyczajów oraz zasad etyki ųowieckiej; regularnie uiszczađ
skųadki czųonkowskie i inne obowiČzujČce w kole opųaty oraz wywiČzywađ siħ z
pozostaųychobowiČzkówwynikajČcychzeStatutuPolskiegoZwiČzkuBowieckiegooraz
uchwaųkoųa.



*niepotrzebneskreƑliđ
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Daneosobowe:
Imiħ(imiona)inazwisko:……………………………………………………………………………………
Imionarodziców:………………………………………..,……………………………………………………
Dataimiejsceurodzenia:……………………………………………………………………………………
Obywatelstwo:…………………………………………………………………………………………………..
Adresstaųegozamieszkania:……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
Wyksztaųcenie:…………………………………………………………………………………………………..
NumerPESEL:…………………………………………………………………………………………………….
Numertelefonu:………………………………..,eͲmail:…………………………………………………

……………………………………….,dnia………………………………………r.












…………………………………………
(czytelnypodpis)

ZaųČcznik:
ZaƑwiadczenie wųaƑciwego zarzČdu okrħgowego o czųonkostwie w Polskim ZwiČzku
Bowieckimiposiadanychuprawnieniachdowykonywaniapolowania.
===============================================================
DECYZJA
ZARZDUKOBABOWIECKIEGONR……………….
zsiedzibČw…………………………………………………………………….
UchwaųČZarzČduKoųaBowieckiego…………………………..nr……………………………….
zsiedzibČw……………………………………………………………………………………………………
zdnia………………………………………………..,nr…………….……………………………………….
postanowionoprzyjČđ…………………………………………………………………………………..












(imiħinazwisko)

wpoczetczųonkówKoųa.
ZaZarzČd














……………………………………
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