
Uchwała nr 63/2009 
Naczelnej Rady Łowieckiej 
z dnia 16 kwietnia 2009 r. 

 
w sprawie: 

 
zmiany uchwały nr 57/2005 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 22 lutego 2005 r. w 

sprawie przyjęcia: zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce 
oraz zasad postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału. 

 
 

Naczelna Rada Łowiecka, działając na podstawie § 108 pkt 12 Statutu PZŁ, uwzględniając opinię 
Komisji Hodowlanej NRŁ,  

postanawia: 
 

§ 1 

W załączniku do uchwały Nr 57/2005 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie 
przyjęcia zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad 
postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału w rozdziale "Zasady postępowania przy ocenie 
prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej oraz zasady postępowania z ocenionymi 
trofeami" wprowadza się następujące zmiany: 
 
pkt 1)    w rozdziale DANIEL, w tabeli, w I klasie wieku, w pierwszym porożu - 2 rok życia, opis 
poroża otrzymuje brzmienie: 
- guzikarze oraz szpicaki o średniej długości tyk do 12 cm,  
- szpicaki o średniej długości tyk od 12-15 cm,  
- szpicaki o średniej długości tyk pow. 15 cm,  
 
pkt 2)    w rozdziale DANIEL, akapicie "Ustalenia dodatkowe" pkt 2 otrzymuje brzmienie Podawana 
masa poroża jest masą brutto ( poroże z czaszką, bez żuchwy). 
 
pkt 3)    w rozdziale SARNA, w tabeli, w I klasie wieku, w pierwszym porożu - 2 rok życia, opis 
poroża otrzymuje brzmienie: 
- guzikarze, szpicaki, myłkusy a także widłaki o średniej długości tyk do 10 cm,  
- widłaki o średniej długości tyk powyżej 10 cm,  
- szóstaki,   
 
pkt 4)    w rozdziale DZIK, akapicie "Ustalenia dodatkowe" dodaje się pkt 3 w brzmieniu:  
3. W trudnych warunkach środowiska i presji wilka dopuszcza się inną strukturę odstrzału 
wynikającą z rzeczywistej struktury wiekowej dzików  
     oraz pkt 4 w brzmieniu:  
4. W rejonach o wzmożonym przyroście populacji, pozyskanie warchlaków i przelatków traktować 
łącznie, tj. do 80%. 
 
pkt 5)    w części "Zasady postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału samców zwierzyny 
płowej oraz zasad postępowania z ocenionymi trofeami łowieckimi, pkt II "Ocena prawidłowości 
odstrzału" skreśla się zdanie w brzmieniu:  
"- nie przekazanie trofeów do oceny 2 pkt czerwone (XX)" 
 
pkt 6)    w części "Zasady postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału samców zwierzyny 
płowej oraz zasad postępowania z ocenionymi trofeami łowieckimi, pkt II "Ocena prawidłowości 
odstrzału" dodaje się pkt 3 w brzmieniu:  
3) Dopuszcza się przy preparacji trofeum odcięcie części kości potylicznej (tzw. puszki), w 
opisanym powyżej przypadku, przy ocenie prawidłowości odstrzału należy doliczyć do masy 
parostków - 10 g, wieńca jelenia - 200 g, a poroża daniela - 100 g. Dopuszcza się 30% odchylenie 
(in plus i in minus) w stosunku do podanych wielkości z uwagi na odbiegające od standardu 
wielkości odcięcia i wiek zwierzęcia, od którego pochodzi trofeum.  
 
pkt 7)    w części "Zasady postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału samców zwierzyny 



płowej oraz zasad postępowania z ocenionymi trofeami łowieckimi, pkt III "Sankcje" lit. B 
otrzymuje tytuł:  
"B. Niestaranna preparacja trofeów lub dostarczenie trofeów w stanie uniemożliwiającym oceny 
trofeów bądź niedostarczenie trofeum do oceny"  
 
a pkt 2 lit. B otrzymuje brzmienie: 
"2) za uzyskanie 2 punktów żółtych (ZZ) lub wielokrotności punktu żółtego w danym sezonie bądź 
za niedostarczenie trofeum do oceny - zawieszenie w prawach odstrzału samców zwierzyn płowej 
na okres 1 do 2 lat". 
 
 

§ 2 

Zobowiązać Zarząd Główny PZŁ do opracowania i opublikowania jednolitego tekstu uchwały z 
uwzględnieniem powyższej zmiany. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2009 r. 
 
 
 

Prezes 
Naczelnej Rady Łowieckiej 

Andrzej Gdula 


