
 
 
 
 

Uchwała nr 96/98  
Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 16 czerwca 1998 r. 

 
w sprawie rozstrzygania spornych strzałów oraz możliwości nakładania kar 

porządkowych na myśliwych nie przestrzegających zasad bezpieczeństwa, etyki 
łowieckiej oraz innych postanowień wynikających z zasad wykonywania polowania. 

 

 

Naczelna Rada Łowiecka działając na podstawie § 40 pkt. 4, 10 i 11 Statutu Polskiego 
Związku Łowieckiego wprowadza do stosowania na polowaniach zasady rozstrzygania 
spornych strzałów oraz nakładania kar porządkowych w następującym brzmieniu: 
  
 
 
Rozstrzyganie spornych strzałów 
  

§ 1. 
Jeżeli dwóch myśliwych strzelało do tej samej sztuki zwierzyny, w wyniku czego 
zwierzyna padła, strzelający uzgadniają między sobą, który z nich ją strzelił. 
  

§ 2. 
Jeżeli zainteresowani myśliwi nie mogą dojść do porozumienia, który z nich strzelił 
zwierzynę drobną, prowadzący polowanie może: 1) rozstrzygnąć spór stosując 
następujące kryteria: a) po kilku kolejnych strzałach – decydujący jest strzał, który 
unieruchomił zwierzynę, b) po jednoczesnych strzałach – decydujący jest strzał oddany 
w lewą stronę, c) w razie dostrzelenia przez innego myśliwego zbarczonego ptaka 
uznaje się strzał myśliwego, który go zbarczył. 
  

§ 3. 
Jeżeli zainteresowani myśliwi nie mogą dojść do porozumienia, który z nich strzelił 
zwierzynę grubą, każdy z nich wyznacza spośród myśliwych uczestniczących 
w polowaniu po jednym arbitrze a ci z kolei wybierają super arbitra. Zespół arbitrów 
wydaje decyzje stosując następujące kryteria: 
 
1) po dwóch lub więcej kolejnych celnych strzałach kulowych – decydującym jest 
pierwszy strzał śmiertelny; 
 
2) po jednoczesnych strzałach - decyduje strzał uznany za śmiertelny; 
 
3) po jednoczesnych strzałach uznanych za śmiertelne decyduje strzał oddany z 
bliższej odległości, a w razie równych odległości – strzał oddany w lewą stronę; 
 



4) jeżeli niemożliwe jest bezsporne ustalenie, który z myśliwych strzelił zwierzynę – 
strzelający mogą rozstrzygnąć spór na drodze losowania. 
 
  

§ 4. 
1.Rozstrzygnięcie sporu o strzelenie zwierzyny powinno nastąpić zaraz po 

podniesieniu sztuki spornej i zgłoszeniu o tym prowadzącemu polowanie lub 
najdalej zaraz po zakończeniu polowania. 

 
2. Niezgłoszenie swoich roszczeń przez zainteresowanych myśliwych prowadzącemu 

polowanie zaraz po podniesieniu sztuki spornej pozbawia ich prawa do ubiegania 
się o rozstrzygnięcie sporu. 

 
3. Decyzje prowadzącego polowanie bądź zespołu arbitrów w sprawie spornych 

strzałów podlegają natychmiastowemu wykonaniu, są ostateczne. 
  

 
 

Kary porządkowe 
  

§ 1 
Za nieprzestrzeganie przez myśliwych zasad bezpieczeństwa, etyki łowieckiej oraz 
postanowień Zasad wykonywania polowania, Walne Zgromadzenia kół łowieckich 
mogą określać rodzaje i tryb nakładania kar porządkowych. 
 

§ 2 
Zarząd koła łowieckiego, niezależnie od nałożonej kary porządkowej, może zastosować 
sankcje statutowe lub sprawę skierować do rzecznika dyscyplinarnego. 


